ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΓΗΣ

Η καρδιά της πράσινης εκπαίδευσης χτυπά στο «Κέντρο της Γης».
Η σκέψη, τα συναισθήματα και οι δεξιότητες των παιδιών
καλλιεργούνται μέσα στο ιδανικό περιβάλλον
ενός βιολογικού αγροκτήματος.
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Καλλιεργώ...
εποχικά φυτά στο βιολογικό
λαχανόκηπο με τρόπο διασκεδαστικό,
παραδοσιακό, οικολογικό
Οι μαθητές εξοικειώνονται με τις καθημερινές εργασίες σ’ ένα αγρόκτημα
πιστοποιημένης βιολογικής καλλιέργειας, μαθαίνουν να χειρίζονται
ελαφρά εργαλεία, αγγίζουν τη γη, επεμβαίνουν στην καλλιεργημένη
χλωρίδα και τη διαμορφώνουν. Δραστηριότητες εκπαίδευσης/
διασκέδασης σχετικές με: τη σπορά, την φύτευση & την μεταφύτευση,
την συγκομιδή, το κλάδεμα, το ξεβοτάνισμα, το πότισμα.

Προτεινόμενο πρόγραμμα για όλες τις τάξεις
Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο

Εξιστορώ..
Τα παραμυθένια μυστικά
ενός αληθινού πύργου
Οι μαθητές συμμετέχουν σε μια διαδραστική αφήγηση παραμυθιών,
με φόντο τον πύργο που έχτισε εδώ το 1854 η Βασίλισσα Αμαλία.
Ευγενικοί δράκοι, αγαθοί γίγαντες, νεράιδες και αγάλματα που
ζωντανεύουν, ενισχύουν την παιδική φαντασία διαδίδοντας μηνύματα
σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος. Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες έρχονται σε επαφή με τα υπέροχα άλογα που ζουν εδώ.
Παρατηρούν την ανατομία, τη συμπεριφορά τους, την φροντίδα τους
και ανακαλύπτουν την ιδιαίτερη σχέση που έχουν με τον άνθρωπο.

Προτεινόμενο πρόγραμμα για τις τάξεις:
Νηπιαγωγείο, Α’, Β’ & Γ’ Δημοτικού
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Δημιουργώ...
Μόνο από φυσικά υλικά, βιολογικό λίπασμα
και συνθήκες ικανές να ενισχύσουν
την βιοποικιλότητα
Οι μαθητές ψηλαφούν την οργανική ύλη και μαθαίνουν πώς
παρασκευάζεται για τον κήπο το βιολογικό του λίπασμα.
Στόχος είναι να κατανοήσουν ότι καθετί που περισσεύει
από φρούτα, λαχανικά και οργανικά υπολείμματα, αποτελεί έναν
μικρό οικολογικό «θησαυρό» ο οποίος καθιστά το έδαφος γόνιμο.
Οι συμμετέχοντες παρακολουθούν γεωσκώληκες, σκαθάρια,
μυρμήγκια, μύκητες και άλλα μικροσκοπικά πλάσματα κατά
τη διαδικασία της φυσικής αποδόμησης και διαμορφώνουν
ευνοϊκές συνθήκες για την αναπαραγωγή τους.
Προτεινόμενο πρόγραμμα για τις τάξεις:
Δ’, Ε’ & ΣΤ’ Δημοτικού, και Γυμνάσιο

Παρατηρώ..

Το πέταγμα των πουλιών,
το μεγάλωμα των δέντρων,
την ομαδική συμπεριφορά της τάξης μου
Οι μαθητές παρατηρούν και καταγράφουν την πλούσια ορνιθοπανίδα
του «Κέντρου της Γης» (παπαγάλοι, καρακάξες, τσαλαπετινοί, περιστέρια,
σπουργίτια κ.α.). Στη συνέχεια ενημερώνονται για τον ρόλο των
δέντρων στη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας και της υγείας της
ατμόσφαιρας και μαθαίνουν με διασκεδαστικό τρόπο να υπολογίζουν
το ύψος και την ηλικία τους. Τέλος στο γκαζόν του Πύργου Βασιλίσσης
επιδίδονται σε ομαδικά παιχνίδια συνεργασίας, αμοιβαίας εμπιστοσύνης
και εποικοδομητικού συναγωνισμού..

Προτεινόμενο πρόγραμμα για: Νηπιαγωγείο & Δημοτικό
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Εξερευνώ...

ένα νεογέννητο οικοσύστημα
με υγροβιότοπους, βατράχια, λιβελούλες,
σπάνια βότανα και ακίνδυνα μικρά ερπετά
Μονοπάτια που διασχίζουν υγροβιότοπους, ξερολιθιές με παχύφυτα
και φαρμακευτικά βότανα, αποικίες από έντομα και βατραχάκια,
γίνονται αντικείμενο έρευνας για τους μαθητές, στην απόπειρά τους
να κατανοήσουν την ισορροπία του οικοσυστήματος, τους μηχανισμούς
άμυνας, συμβίωσης και διαιώνισης των ειδών. Τι είναι η Βιοποικιλότητα,
πώς λειτουργεί και πώς προστατεύεται από τον κυριότερο εχθρό της,
τον άνθρωπο.

Προτεινόμενο πρόγραμμα για τις τάξεις:
Δ’, Ε’ & ΣΤ’ Δημοτικού και Γυμνάσιο

Ταξιδεύω...
«Ταξίδι στο Κέντρο της Γης»
Στο φυσικό περιβάλλον, την ιστορία και
την καθημερινότητα ενός αυθεντικού
αγροκτήματος του 19ου αιώνα.
Οι μαθητές εξερευνούν και παρατηρούν το φυσικό περιβάλλον, μέσα από
πορείες και στάσεις σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους του “Κέντρου της
Γης”, όπως: ο βιολογικός λαχανόκηπος, το νεογέννητο οικοσύστημα,
οι στάβλοι με τα άλογα, τα δέντρα που «μιλούν» και τα αλσύλλια που
περιστοιχίζουν τον ιστορικό Πύργο Βασιλίσσης. Ένα ταξίδι στο χθες, το
σήμερα και το αύριο που βοηθά τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν
την σημασία της αρμονικής συνύπαρξης του ανθρώπου με το φυσικό
περιβάλλον.

Προτεινόμενο πρόγραμμα για όλες τις τάξεις
Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο
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Τα προγράμματάμας
Η παιδαγωγική ομάδα της «Οργάνωσης Γη»
εφαρμόζει τις αρχές της μη τυπικής εκπαίδευσης
(Informal Education).
Σχεδιάζει ειδικά προγράμματα και βιωματικά
εργαστήρια τα οποία απευθύνονται σε όλες
τις βαθμίδες της εκπαίδευσης στοχεύοντας
στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής
συνείδησης των συμμετεχόντων.
Τα εκπαιδευτικά πρόγραμμα βασίζονται:
- στην Επιστημονική Τεκμηρίωση
της «Οργάνωσης Γη».
- στην ανάπτυξη της Οικολογικής συνείδησης
μέσα από την παρατήρηση αληθινών
παραδειγμάτων.
- στη θεωρία της Πολλαπλής Νοημοσύνης
μέσα από την ολιστική προσέγγιση
της προσκτηθείσας γνώσης.
- στη Βιωματική Μάθηση μέσα από
την επεξεργασία των εμπειριών
των ίδιων των συμμετεχόντων.

Φέτος
η Οργάνωση Γη
κέρδισε το

ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ

από την

Διεθνή Ένωση για
την Προστασία του
Περιβάλλοντος!
Αναδείχθηκε ως
η καλύτερη πρωτοβουλία
σύνδεσης του ανθρώπου
με τη φύση παγκοσμίως.
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Ο χώρος μας
Το « Κέντρο της Γης» φιλοξενείται εντός του ιδιοκτήτου αγροκτήματος
«Αμπελώνες Πύργου Βασιλίσσης», το οποίο βρίσκεται στην Νοτιοανατολική πλευρά του Μητροπολιτικού Πάρκου «Α. Τρίτσης» στο Ίλιον,
απέχοντας μόλις 8 χλμ. από το κέντρο της Αθήνας.

Πρόσβαση στο
« Κέντρο της Γης»
Στο Ίλιον, δίπλα
στο Πάρκο Τρίτση.
Είσοδος από το εμπορικό κέντρο
‘Escape’ στο Parking 3.
Από Αττική οδό:
ΕΞΟΔΟΣ 7 “Λεωφ. Δημοκρατίας”
Συνέχεια στη Λεωφ. Δημοκρατίας
για 3 χιλιόμετρα.
Από Εθνική οδό (προς Αθήνα):
ΕΞΟΔΟΣ “Ν. Φιλαδέλφεια” δεξιά
στη Λάμπρου Κατσώνη
Αριστερά στην Ευβοίας
Αριστερά στη Λεωφ.
Δημοκρατίας
Από Εθνική οδό (προς Λαμία):
ΕΞΟΔΟΣ “Κέντρο / Λιοσίων”
Δεξιά προς Αθήνα / Περιστέρι
Δεξιά στη Λιοσίων
Συνέχεια στη Λεωφ. Δημοκρατίας

Κέντρο

της
Γης
Κτήμα
Βασιλίσσης
Λ.
Δημοκρατίας 67,
Ίλιον 13122
Τηλ. 210. 23.25.380

Προαστιακός:
Στάση Αγ. Ανάργυροι - Πύργος
Βασιλίσσης, Λεωφορείο Β10

*

( ) Στην είσοδο του «Κέντρου της Γης» από την Λ. Δημοκρατίας
διατίθεται ελεύθερος χώρος στάθμευσης για τα σχολικά λεωφορεία.
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2Ο17 - 2Ο18
Τα Νέα Εκπαιδευτικά Προγράμματα στο “Κέντρο της Γης”
συνδέουν το άνθρωπο με τη φύση

Καλλιεργώ...
Εξιστορώ...
Δημιουργώ...
Παρατηρώ...
Εξερευνώ...
Ταξιδεύω...
Το “Κέντρο της Γης” δέχεται σχολεία
από Δευτέρα έως Παρασκευή 09.00-13.00
Κόστος συμμετοχής ανά μαθητή: 5,50€
Διάρκεια εκπαιδευτικής δραστηριότητας: 75’
Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλ. 210.23.25.380 (το τηλεφωνικό κέντρο
λειτουργεί από 09:00 έως15:00).
Email: kids@organizationearth.org
Λ. Δημοκρατίας 67, 131 22, Ίλιον

www.centeroftheearth.gr
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