Nº 02 2010

PAWS-MED Newsletter
Το πρόγραμμα PAWS-MED παρουσιάζει δραστηριότητες στις θεματικές
ενότητες: Δασικές Πυρκαγιές, Ερημοποίηση, Κλιματική Αλλαγή
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Οι εταίροι του προγράμματος PAWS-MED είχαν την ευκαιρία να συμπεριλάβουν στο εκπαιδευτικό
υλικό του προγράμματος Paws, τα αντικείμενα των δασικών πυρκαγιών, της ερημοποίησης και της

κλιματικής αλλαγής ως νέα βασικά κεφάλαια, καθώς επίσης, να συμπληρώσουν κάποιες
πληροφορίες, οι οποίες απορρέουν από τις οικολογικές διαφορές μεταξύ Βόρειας Ευρώπης και
Μεσογειακών Χωρών.

Ο διττός ρόλος της φωτιάς παρουσιάζεται στο εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος PAWS-MED.

Κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων εκπαίδευσης, ενημέρωσης και επικοινωνίας, οι δασολόγοι

και δασοπόνοι πρέπει να ευαισθητοποιηθούν στην ανάγκη ενημέρωσης των ομάδων-στόχων, για
το μεγάλο κίνδυνο της λαθεμένης χρήσης της φωτιάς και πώς αυτή μπορεί να οδηγήσει σε τραγικές
συνέπειες, όπως μεγάλες σε έκταση, μη ελεγχόμενες πυρκαγιές οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο
ανθρώπινες ζωές, τη φυσική κληρονομιά και τις υποδομές. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, οφείλουν να

εξηγήσουν ότι η φωτιά δύναται να αποτελέσει φθηνό και χρήσιμο εργαλείο στη διαχείριση των
δασικών και γεωργικών εκτάσεων και επομένως, στη διαμόρφωση των χρήσεων γης, αλλά με την
προϋπόθεση ότι εφαρμόζεται από εξειδικευμένους και έμπειρους επαγγελματίες.

Επιπρόσθετα, στο εκπαιδευτικό υλικό προσεγγίζονται οι κίνδυνοι της ερημοποίησης και οι
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, με στόχο να βοηθηθούν οι δασολόγοι και δασοπόνοι στην
προσπάθεια ενημέρωσης του κοινού για τις συνέπειες αυτών των δύο φαινομένων και της σχέσης

τους με τα Μεσογειακά Δάση. Επιπλέον, τονίζεται η τεράστια σημασία και η συμβολή της δασικής
παιδαγωγικής στην προσπάθεια για την αντιμετώπισή τους.

Τον Οκτώβριο του 2010, στην Αυστρία, δασολόγοι και δασοπόνοι των χωρών-εταίρων, που

ασχολούνται με τη δασική παιδαγωγική, θα εκπαιδευτούν στο πρόγραμμα Paws-Med και θα

αποτελέσουν τους πρώτους δασικούς παιδαγωγούς που θα αποκτήσουν την πιστοποίηση να
εκπαιδεύουν δασολόγους και δασοπόνους στη μέθοδο και στο εκπαιδευτικό υλικό Paws-Med. Μετά
την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι δασικοί παιδαγωγοί θα πραγματοποιήσουν εκπαιδευτικά

σεμινάρια Paws-Med στη χώρα τους. Αργότερα αυτή η γνώση και το εκπαιδευτικό υλικό θα
χρησιμοποιηθούν από δασολόγους και δασοπόνους, φοιτητές και καθηγητές δασολογικών σχολών,

ξεναγούς σε κέντρα περιβαλλοντικής ενημέρωσης, δασικό προσωπικό των εθνικών δασικών

υπηρεσιών ή οργανώσεων δασοκτημόνων (μη δασολόγοι) που επιθυμούν να εκπαιδευτούν στην
οργάνωση δραστηριοτήτων δασικής παιδαγωγικής, σύμφωνα με τη μέθοδο που εφαρμόζεται, ήδη,

σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τα πρώτα αποτελέσματα του νέου προγράμματος θα παρουσιαστούν
σε ένα συνέδριο που θα διεξαχθεί στην Ιταλία, το φθινόπωρο του 2011, έτος που ανακηρύχθηκε
από τον Ο.Η.Ε. ως «Διεθνές Έτος για τα Δάση».

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.paws.daa-bbo.de/
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