
Το Κ.Π.Ε. Κόνιτσας συντονίζει το Εθνικό Δίκτυο με θέμα: "Παραδοσιακοί
οικισμοί και Φύση" στο οποίο προσχώρησε το ΚΠΕ Ανωγείων το 2006. Στο
πλαίσιο της συμμετοχής στο δίκτυο το ΚΠΕ Ανωγείων εκπόνησε και πραγματοποιεί
το πρόγραμμα Π.Ε. «Επίσκεψη στο σπίτι του βοσκού, ακολουθώντας το
μονοπάτι του Αγίου Υακίνθου», ένα πρόγραμμα που ασχολείται με τους
ξερολιθικούς οικισμούς του βοσκού στο βουνό. Ακόμη, στο πλαίσιο αυτής της
συνεργασίας σχολεία της περιοχής μας επισκέφτηκαν το ΚΠΕ Κόνιτσας και
παρακολούθησαν αντίστοιχο πρόγραμμα. Τέλος, στα πλαίσιο αυτής της συνεργασίας
το ΚΠΕ Ανωγείων συμμετείχε στο εκπαιδευτικό ταξίδι που οργάνωσε το ΚΠΕ
Κόνιτσας στο Φυσικό Πάρκο του Abruzzo της Ιταλίας τον Ιούνιο 2008.

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

 H σχέση του ανθρώπου με το φυσικό του περίγυρο, η αλληλεπίδραση του
φυσικού με το πολιτισμικό περιβάλλον.

 Η ένταξη των οικισμών στο χώρο, ο τρόπος με τον οποίο ο άνθρωπος στήριξε
τη ζωή του στη φύση, επέδρασε σ’ αυτήν και δέχτηκε τις επιδράσεις της
αποτελούν το αντικείμενο του δικτύου.

 Η διαχείριση του γεωγραφικού χώρου και του πλούτου του με τις θετικές και
αρνητικές επιπτώσεις της στο φυσικό περιβάλλον.

 Η σύγκριση της παραδοσιακής με τη σύγχρονη διαχείριση του φυσικού
περιβάλλοντος.

 Η απόκτησηαπόκτηση γνώσεωνγνώσεων και ηη καλλιέργειακαλλιέργεια δεξιοτήτωνδεξιοτήτων που αφορούν στην
κατανόηση της σχέσης των παραδοσιακών οικισμών με τη φύση.

 να καλλιεργήσουν την αισθητική τους άποψη και να προτείνουν τρόπους

βελτίωσης του περιβάλλοντα κόσμου τους

 ΗΗ επικοινωνίαεπικοινωνία σχολείων από διαφορετικές περιοχές της χώρας, μέσω του
κοινού προγράμματος, η οποία μπορεί να επιτευχθεί με ανταλλαγήανταλλαγή
παιδαγωγικούπαιδαγωγικού υλικούυλικού,, πληροφοριώνπληροφοριών,, εμπειριώνεμπειριών καικαι απόψεωναπόψεων..

 Η διασύνδεση μέσω συμπράξεωνσυμπράξεων τωντων σχολείωνσχολείων,, ανταλλαγήςανταλλαγής επισκέψεωνεπισκέψεων,, ήή
μέσωμέσω διαδικτύουδιαδικτύου,, αλληλογραφίαςαλληλογραφίας,, κοινήςκοινής περιβαλλοντικήςπεριβαλλοντικής δράσηςδράσης,, κοινέςκοινές
εκδόσειςεκδόσεις κκ..αα..

 ΗΗ επιστημονικήεπιστημονική,, μεθοδολογικήμεθοδολογική καικαι παιδαγωγικήπαιδαγωγική στήριξηστήριξη των
περιβαλλοντικών ομάδων

 Η δημιουργία ενός κοινούκοινού πλάνουπλάνου μελέτηςμελέτης και ενόςενός κοινούκοινού συστήματοςσυστήματος
αξιώναξιών για την προστασίαπροστασία, την ανάπτυξηανάπτυξη τωντων οικισμώνοικισμών και την κοινήκοινή
αντιμετώπισηαντιμετώπιση τωντων προβλημάτωνπροβλημάτων..

 ΗΗ παραγωγήπαραγωγή παιδαγωγικούπαιδαγωγικού υλικούυλικού, επιστημονικά ελεγμένου, το οποίο θα
μπορεί να χρησιμοποιείται από τις μαθητικές ομάδες της Α/θμιας και Β/θμιας
Εκπ/σης, όταν προσεγγίζουν το περιβάλλον
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