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Πρόγραμμα PAWS-MED (Δασική Παιδαγωγική στα Μεσογειακά δάση):
κατάρτιση των δασικών εκπαιδευτών
07 Δεκεμβρίου 2010

Στα τέλη Οκτωβρίου 2010, μια ομάδα δασολόγων και δασοπόνων που προέρχονται
από τις μεσογειακές χώρες – εταίρους του προγράμματος PAWS-MED – Κύπρος,
Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία, Σλοβενία και Ισπανία – παρακολούθησε το βασικό
σεμινάριο του PAWS-MED, στο Κέντρο Δασικής Εκπαίδευσης στο Gmunden της

Αυστρίας. Ο κύριος στόχος του σεμιναρίου ήταν η κατάρτιση των δασικών εκπαιδευτών στις
βασικές έννοιες και στο εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος PAWS-MED.

Μετά την κατάρτιση, κάποιοι από τους δασικούς εκπαιδευτές εξέφρασαν τις
εντυπώσεις τους για το σεμινάριο του PAWS - MED:

Η Maria Ángeles Suárez, που εργάζεται στο PROFOR, είπε: “Το σεμινάριο PAWS - MED

ήταν μια μεγάλη εμπειρία. Όταν ήμουν έντεκα χρονών (…) μάθαινα να ξεχωρίζω τα

διαφορετικά ισπανικά είδη πεύκης. Τώρα καταλαβαίνω ότι αυτό ήταν δασική
παιδαγωγική.” Επίσης, επισημαίνει: “Το πρόγραμμα PAWS - MED βοηθάει τους
δασικούς εκπαιδευτές όχι μόνο στο σχεδιασμό δασικών ξεναγήσεων για παιδιά, αλλά
επίσης, στην καλύτερη προσέγγιση και επικοινωνία με τους μαθητές .”

Από τη Δασική Υπηρεσία της Σλοβενίας, ο Boštjan Hren τόνισε “… Το πρόγραμμα PAWS - MED είναι ένα πολύ καλά

οργανωμένο πρόγραμμα κατάρτισης, που βασίζεται στην πρακτική εξάσκηση. Είναι χρήσιμο για αυτούς που
μπορούν να συνδυάσουν παιδαγωγικές και περιβαλλοντικές γνώσεις. Επίσης,
παρέχει μεγαλύτερη επάρκεια παιδαγωγικών γνώσεων σε έναν δασικό εκπαιδευτή.
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συμπεριλαμβάνοντας και άλλες ομάδες – στόχους, όπως άτομα με ειδικές ανάγκες,
ηλικιωμένους κλπ....”

Η Andreia Ávila Costa, που εργάζεται στον USSE, σχολίασε “Είναι ένα πρόγραμμα
κατάρτισης που προσεγγίζει τη δασική παιδαγωγική μέσω λιγότερο θεωρητικών

μαθημάτων και περισσότερο μέσω υπαίθριων δασικών δραστηριοτήτων (…). Στην

καθημερινή μου απασχόληση με παιδιά το σεμινάριο PAWS-MED συνέβαλε στη (…) βελτίωση των ικανοτήτων μου

για δημιουργία και εφαρμογή δασικών δραστηριοτήτων σε διαφορετικές ομάδες – στόχους και, ιδιαίτερα, στην

ανάπτυξη της εκπαιδευτικής μου ικανότητας, επιτρέποντάς μου έτσι, να μεταδίδω περισσότερο συναίσθημα όταν
δημιουργώ δραστηριότητες δασικής παιδαγωγικής.”
Προς το παρόν, οι δασικοί εκπαιδευτές που καταρτίστηκαν στην Αυστρία διαχέουν
την εμπειρία και τις γνώσεις που προσκόμισαν από το πρόγραμμα PAWS-MED σε

άλλους δασολόγους και δασοπόνους που ασχολούνται με τη δασική παιδαγωγική,
κεντρίζοντας

το

ενδιαφέρον

τόσο

των

συναδέλφων

τους

όσο

και

άλλων

επαγγελματιών που ασχολούνται με τη δασική παιδαγωγική. Παράλληλα, οι δασικοί
εκπαιδευτές προετοιμάζουν δασικές ξεναγήσεις σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του

προγράμματος PAWS-MED επιτρέποντας την καλύτερη ενσωμάτωση αυτών των νέων
γνώσεων στην καθημερινή τους εργασία με διάφορες ομάδες – στόχους.
Κατά τη διάρκεια του “Διεθνούς Έτους Δασών”, 2011, οι δασικοί εκπαιδευτές θα πραγματοποιήσουν τουλάχιστον

ένα σεμινάριο PAWS-MED στη χώρα τους. Μετά την ολοκλήρωση των σεμιναρίων υπολογίζεται ότι τουλάχιστον 84

δασικοί εκπαιδευτές από χώρες της μεσογείου θα έχουν καταρτιστεί στη μέθοδο PAWS-MED, και θα έχουν τη
δυνατότητα να εφαρμόσουν δραστηριότητες δασικής παιδαγωγικής κατά το υπόλοιπο έτος.
Τα πρώτα αποτελέσματα και συμπεράσματα που θα προκύψουν από την εφαρμογή

του προγράμματος PAWS-MED θα παρουσιαστούν σε διεθνές συνέδριο το οποίο θα
διεξαχθεί στην Ιταλία, στις 15-16 Σεπτεμβρίου 2011.

Περισσότερες πληροφορίες: http:// www.paws‐europe.org

Υπεύθυνοι προγράμματος:
Για την Ελλάδα: κα Ειρήνη Νικολάου, τηλ.: (+30) 2102124666
Ηλεκτρονική διεύθυνση: irini.nikolaou@gmail.com
Για την Κύπρο: κος Σάββας Αντρέα, τηλ.: (+357) 25813606
Ηλεκτρονική διεύθυνση: savvasandrea@hotmail.com

Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο το συντάκτη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δε

φέρει καμιά ευθύνη για τις πληροφορίες που περιέχονται σ’ αυτήν.

