Το Προγράµµα Π.Ε.: «Ο Αώος που µας ενώνει»
Συνεργασία του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κόνιτσας µε σχολεία και
φορείς τοπικής Αυτοδιοίκησης της Πρεµετής και της Τσιαρτσιόβας Αλβανίας
Τσούβαλη Αικατερίνη*, Φιλόλογος, Υπεύθυνη του ΚΠΕ Κόνιτσας
Χατζηαθανασίου Αγγελική, Φιλόλογος, Αναπλ. Υπεύθυνη του ΚΠΕ Κόνιτσας
Θεµατική ενότητα: ∆ιεθνής συνεργασία
Περίληψη
Στα πλαίσια
των διεθνών συνεργασιών το Κέντρο Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης Κόνιτσας, συνεχίζει για δεύτερο χρόνο τη συνεργασία του µε σχολεία
της Αλβανικής µεθορίου µέσα από το κοινό πρόγραµµα: «Ο Αώος που µας ενώνει».
Στόχος του προγράµµατος είναι η επικοινωνία και η προστασία του ποταµού Αώου,
µέσα από την υλοποίηση κοινών προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης από
σχολεία της Ελλάδας και της Αλβανίας. Ειδικότερα επιδιώκεται η συνεργασία των
τριών ∆ηµοτικών Σχολείων της Κόνιτσας και σχολείων της Αλβανικής µεθορίου,
καθώς και η συνεργασία τοπικών φορέων των δύο χωρών.
Σκοπός εργασίας: Μέσα από την παρουσίαση της εισήγησης επιδιώκεται:
η ανταλλαγή εµπειριών µε τους εκπ/κούς, οι οποίοι ασχολούνται µε
προγράµµατα Π.Ε.
η προβολή και προώθηση διακρατικών συνεργασιών µε τις γειτονικές χώρες.
Σύντοµη παρουσίαση της εργασίας:
Στα πλαίσια
των διεθνών συνεργασιών το Κέντρο Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης Κόνιτσας, συνεχίζει για τρίτο χρόνο τη συνεργασία του µε φορείς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και σχολεία της Αλβανικής µεθορίου.
Ο σκοπός της συνεργασίας είναι η ευαισθητοποίηση σε θέµατα περιβάλλοντος, η
ενίσχυση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην περιοχή και η ανάπτυξη ισχυρών
διασυνοριακών δεσµών µε τη γειτονική χώρα µέσα από την εκπόνηση του κοινού
προγράµµατος :
« Ο Αώος το ποτάµι που µας ενώνει».
Για το σχεδιασµό, το συντονισµό, την οργάνωση και την υλοποίηση του
προγράµµατος εργάστηκαν οι εκπ/κοί του ΚΠΕ Κόνιτσας:
Καριοφύλλης Ιωάννης,
Νάστου Μαριάννα,
Πλιακοπάνος Κωνσταντίνος,
Στράτος Μιχαήλ,
Τσούβαλη Αικατερίνη,
Χατζηαθανασίου Αγγελική
Στο πρόγραµµα αυτό, συµµετέχουν το 2ο ∆ηµ. Σχολείο, ο Σύλλογος
∆ασκάλων και Νηπιαγωγών Κόνιτσας και τα σχολεία Τσιαρτιόβας και Πρεµετής
Αλβανίας.
Η Τσιαρτσιόβα απέχει µόλις δέκα λεπτά και η Πρεµετή µία ώρα περίπου
από το τελωνείο της Μέρτζιανης, που αποτελεί την τρίτη πύλη προς και από την
Αλβανία. Η Μέρτζιανη είναι ιστορική τοποθεσία που διαδραµάτισε σηµαντικό ρόλο
κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσµίου πολέµου. Ανήκει στο ∆ήµο Κόνιτσας, και
απέχει 20 χιλιόµετρα από τη µικρή πόλη της Κόνιτσας.
Οι στόχοι του προγράµµατος
Α. οικολογικοί- περιβαλλοντικοί:
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Η µελέτη του ρου του ποταµού Αώου,
ο οποίος είναι σηµαντικός
οικολογικός παράγοντας και συνετέλεσε στη διαµόρφωση της ιστορικής και
πολιτισµικής πορείας της περιοχής.
Η γνωριµία µε το οικοσύστηµα του ποταµού Αώου σε όλο το µήκος της
διαδροµής του.
Η µελέτη της χλωρίδας και της πανίδας της περιοχής, η συλλογή
επιστηµονικού υλικού.
Η προστασία της βιοποικιλότητας.
Η προστασία των απειλούµενων ειδών και των βιοτόπων τους.
Η διατήρηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του φυσικού περιβάλλοντος
της περιοχής.
Η προώθηση της αειφόρου χρήσης του νερού.
Β. Εκπαιδευτικοί στόχοι:
Μέσα από το κοινό πρόγραµµα επιδιώκεται οι µαθητές και οι µαθήτριες των δύο
χωρών να επικοινωνήσουν ώστε :
Να συνυπάρξουν και να αναπτύξουν δεσµούς φιλίας
Να αποκτήσουν εµπειρίες, γνώσεις και να ανταλλάξουν πληροφορίες,
απόψεις
Να κατανοήσουν την αδιάσπαστη σχέση ανθρώπου και φύσης
Να αναζητήσουν τη σχέση αρµονίας στη φύση και να την εντάξουν στην
καθηµερινή τους πρακτική
Να κατανοήσουν την ανάγκη προστασίας του ποταµού
Επιδιώκεται επίσης οι εκπαιδευτικοί των δύο χωρών
Να ανταλλάξουν και να εµπλουτίσουν τις εµπειρίες και τις γνώσεις σε
θέµατα περιβάλλοντος και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
Να γνωρίσουν
το εκπαιδευτικό σύστηµα και το επίπεδο της
Περιβαλλοντικής Εκπ/σης της άλλης χώρας .
Να ανταλλάξουν εµπειρίες και πληροφορίες για
την επιµόρφωση
εκπαιδευτικών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Να συνεργαστούν για την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο θα
βρίσκεται στη διάθεση των σχολείων των δύο χωρών.
Γ. Στόχοι ευαισθητοποίησης των φορέων τοπικής Αυτοδιοίκησης και των
τοπικών κοινωνιών σε θέµατα περιβάλλοντος
Η επικοινωνία µεταξύ των µεθορίων ∆ήµων: Κόνιτσας, Μαστοροχωρίων από
την πλευρά της Ελλάδας και των ∆ήµων Τσιαρτσιόβας και Πρεµετής από την
πλευρά της Αλβανίας.
Η εφαρµογή περιβαλλοντικών προγραµµάτων για ενήλικες
Η ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών µέσα από την ενηµέρωση, γνώση,
παιδεία, ευαισθητοποίηση και συµµετοχή
Η διάχυση της γνώσης γύρω από το θέµα της διαχείρισης του ποταµού και
της προστασίας των ποτάµιων οικοσυστηµάτων
Η ευκαιρία για συνεργασία µε άτοµα, επιχειρήσεις, οργανισµούς και φορείς
των δύο χωρών.
Η µεταφορά τεχνογνωσίας και επιστηµονικών δεδοµένων µεταξύ των
προαναφερόµενων φορέων.
Η ανάπτυξη διαλόγου και η αναζήτηση λύσεων, ώστε το περιβάλλον να
παραδοθεί καθαρό στις επόµενες γενιές.
Η συνεργασία για την αντιµετώπιση κοινών προβληµάτων όπως:
Η ρύπανση των υδάτων
Η διαχείριση των αποβλήτων
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Η λαθραλιεία
Η παράνοµη δόµηση
Άλλοι στόχοι είναι:
Ο εµπλουτισµός των προγραµµάτων του Κέντρου Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης Κόνιτσας µε παιδαγωγικό υλικό (διαφάνειες, πληροφοριακό
υλικό, έντυπα),
Η βελτίωση του πειραµατικού µέρους των προγραµµάτων του ( µετρήσεις της
ποιότητας των νερών κ.α.).
Η γνώση της κατάστασης του ποταµού σε όλο το µήκος της διαδροµής του.
Το ιστορικό της συνεργασίας
Σχολ. έτος 2002-03:
Συνεργασία µε το 2ο ∆ηµ. Σχολ. και το Σύλλογο ∆ασκάλων και Νηπιαγωγών
Κόνιτσας .
Επίσκεψη προπαρασκευαστικού χαρακτήρα 2 εκπ/κών του ΚΠΕ Κόνιτσας
στα σχολεία Τσιαρτσιόβας και Πρεµετής.
Ενηµερωτική επίσκεψη στο ΚΠΕ Κόνιτσας, 30 εκπ/κών και 5 µαθητών-τριών
από τα σχολεία Τσιαρτσιόβας και Πρεµετής.
Σχολ. έτος 2003-04
Επικοινωνία µε το ∆ήµαρχο Τσιαρτσιόβας κ. Veli Memeti. Επίσκεψή του στο
ΚΠΕ για προώθηση της συνεργασίας.
Επικοινωνία των ∆ηµάρχων Κόνιτσας και Τσιαρτσιόβας
Επίσκεψη 3 εκπ/κών του ΚΠΕ Κόνιτσας στην Τσιαρτσιόβα, προσκεκληµένοι
του ∆ηµάρχου. Σηζήτηση για την εφαρµογή του κοινού προγράµµατος.
Το ∆ηµοτικό σχολείο Nonda Bulka της Πρεµετής, εκπροσωπούµενο από 36
µαθητές-τριες, 8 εκπ/κούς και το ∆ιευθυντή του σχολείου κ. Stavri Shamo,
επισκέφτηκε το ΚΠΕ Κόνιτσας στις 26 Μαΐου 2004, όπου παρακολούθησαν
µονοήµερο πρόγραµµα .
Το σχολείο Thoma Dode της γειτονικής Τσιαρτιόβας, εντάχθηκε επίσης σε
µονοήµερο πρόγραµµα του ΚΠΕ Κόνιτσας, την
1η Ιουνίου 2004.
Συµµετείχαν 34 µαθητές-τριες και 10 εκπ/κοί, συνοδευόµενοι από το ∆/ντή
του σχολείου κ. Ligor Thanasi
και το ∆ήµαρχο της περιοχής της
Τσιαρτσιόβας κ. Veli Memeti.
Αφού ξεναγήθηκαν στο χώρο του ΚΠΕ και ενηµερώθηκαν για τις δράσεις
του, ακολούθησε πρόγραµµα µε θέµα: «Ο Αώος το ποτάµι που µας ενώνει» . Το
πρόγραµµα περιελάµβανε θεωρητικό µέρος και εργασίες πεδίου στους ποταµούς
Αώο και Βοϊδοµάτη, καθώς και ανταλλαγή απόψεων για τη διεύρυνση της
συνεργασίας.
Την προσπάθεια υποστηρίζει και ο Σύλλογος ∆ασκάλων και Νηπιαγωγών
Κόνιτσας.
Το πολύ φιλικό, αδελφικό, κλίµα είναι αυτό που χαρακτηρίζει τις
συναντήσεις και δείχνει τη διάθεση όλων για συνεργασία.
Σχολ. έτος 2004-05,
Το πρόγραµµα εισέρχεται σε φάση ωριµότητας. Το ΚΠΕ Κόνιτσας
προετοιµάζει ενίσχυση της υπάρχουσας συνεργασίας και διεύρυνσή της µε
το « Ελληνικό Φροντιστήριο Λεσκοβικίου» Αλβανίας.
Ανασχεδιασµός και βελτίωση, του Προγράµµατος ο Αώος που µας ενώνει».
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