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To ππόγπαμμα PAWS-MED παποτςιάζει δπαςσηπιόσησερ ςσιρ θεμασικέρ
ενόσησερ: Δαςικέρ Πτπκαγιέρ, Επημοποίηςη, Κλιμασική Αλλαγή
Οι εσαίποι σοτ ππογπάμμασορ, από σην απφή σοτ 2011, έφοτν αναλάβει σην πποώθηςη και
πποεσοιμαςία εκπαιδετσικών ςεμιναπίψν PAWS-MED ποτ απετθύνονσαι ςε δαςολόγοτρ και
δαςοπόνοτρ.

τνολικά,

140

ςτμμεσέφονσερ

εκπαιδεύσηκαν

ςσην

οπγάνψςη

και

τλοποίηςη

ππογπαμμάσψν Δαςικήρ Παιδαγψγικήρ για διάυοπερ ομάδερ - ςσόφοτρ, ιδιαίσεπα για παιδιά όλψν
σψν ηλικιών.
Η μέθοδορ PAWS-MED πποςαπμόςσηκε και έγινε αποδεκσή ςε κάθε φώπα – εσαίπο σοτ ππογπάμμασορ.
Δεν

τπήπξε

δτςκολία

ςσην

ανεύπεςη

τποχηυίψν

ςτμμεσεφόνσψν,

ανσίθεσα

ςε

οπιςμένερ

πεπιπσώςειρ οι τποχήυιοι ήσαν πεπιςςόσεποι από σιρ θέςειρ ςτμμεσοφήρ και τπήπξαν φώπερ ποτ
ππαγμασοποίηςαν πεπιςςόσεπα από ένα ςεμινάπια.
Οπιςμένοι διοπγανψσέρ σψν ςεμιναπίψν ανσιμεσώπιςαν δτςκολίερ ποτ ουείλονσαν ςε κακέρ
καιπικέρ ςτνθήκερ, ενώ άλλοι ανσιμεσώπιςαν πποβλήμασα ςψςσήρ λεισοτπγίαρ σοτ λογιςμικού
ππογπάμμασορ ςφεδιαςμού δαςικήρ ξενάγηςηρ, Παπ’ όλα σα πποβλήμασα όμψρ, όλοι ςτμυώνηςαν
όσι η ετελιξία και η καλή διάθεςη σψν ςτμμεσεφόνσψν ςτνέβαλε ςσην τπεππήδηςη σψν εμποδίψν. Ο
άββαρ Ανσπέα, από σο Δαςικό Κολέγιο Κύπποτ αναυέπει: «οι ςτμμεσέφονσερ ήσαν εξοικειψμένοι με
σο δαςικό πεπιβάλλον, όφι όμψρ με σέσοιερ δπαςσηπιόσησερ. Ατσέρ ποτ απαισούςαν κλείςιμο σψν
μασιών αποδείφσηκαν οι πιο δημουιλείρ». Η Mari Angeles, από σο PROFOR - Spanish Foresters
Association Ricardo Codomiu, ςημείψςε «οι δπαςσηπιόσησερ ποτ άπεςαν πεπιςςόσεπο ςσοτρ

ςτμμεσέφονσερ ήσαν η ςτνένσετξη ενόρ δένσποτ, η ςτγκομιδή πησίνηρ, η αναδάςψςη, η αναζήσηςη
και παπασήπηςη ενσόμψν και υτςικά σο Στυλό Καπαβάνι, ποτ ήσαν από σιρ πιο δημουιλείρ».
Μεπικέρ από σιρ πποςαπμογέρ ποτ έκαναν οι φώπερ – εσαίποι ήσαν η ατξομείψςη σηρ διάπκειαρ σψν
ςεμιναπίψν, δεδομένοτ όσι «δεν ήσαν εύκολο ςσοτρ δαςικούρ τπαλλήλοτρ να απέφοτν από σα
καθήκονσα σηρ τπηπεςίαρ σοτρ για 3 ολόκληπερ μέπερ», όπψρ αναυέπει ο άββαρ Ανσπέα. Ωςσόςο,
οι διοπγανψσέρ επεςήμαναν σην ανάγκη τλοποίηςηρ πεπιςςόσεπψν δπαςσηπιοσήσψν ςφεσικών με
δαςικέρ πτπκαγιέρ και σην «επέκσαςη σψν ππογπαμμάσψν Δαςικήρ Παιδαγψγικήρ και ςε άλλερ
ομάδερ – ςσόφοτρ, όπψρ σο ετπύ κοινό», ςύμυψνα με ση Maria Colaço, από σο Ποπσογαλικό Institute
of Agronomy. Επιπλέον, η «εςσίαςη ςσα μηνύμασα ποτ δύνανσαι να μεσαδώςοτν σα ππογπάμμασα
δαςικήρ παιδαγψγικήρ ςσιρ διάυοπερ ομάδερ – ςσόφοτρ», ήσαν η ππόσαςη σηρ Ειπήνηρ Νικολάοτ,
από σο Τποτπγείο Πεπιβάλλονσορ, Ενέπγειαρ και Κλιμασικήρ Αλλαγήρ.
Η γνώμη και σα ςφόλια σψν ςτμμεσεφόνσψν ςσα ςεμινάπια Δαςικήρ Παιδαγψγικήρ εκπλήπψςαν σιρ
απαισήςειρ σψν διοπγανψσών. «Όλα ήσαν τπέποφα! Είμαι απολύσψρ ικανοποιημένορ! Είμαι ετστφήρ
ποτ πήπα μέπορ ςε ένα σέσοιο ςεμινάπιο!», ήσαν μεπικά από σα ςφόλια σοτ Γεψπγίοτ Απιςσοσέλοτρ,
δαςοπόνοτ, ποτ ςτμμεσείφε ςσο ςεμινάπιο Δαςικήρ Παιδαγψγικήρ ςσην Κύππο. Η Μαπία Νσόνση από
σην Ελλάδα, ςφολίαςε: «η μέθοδορ ποτ διδαφσήκαμε ςσο ςεμινάπιο, θα μαρ βοηθήςει ςσην οπγάνψςη
και τλοποίηςη ππογπαμμάσψν Δαςικήρ Παιδαγψγικήρ ςε ανθπώποτρ διαυοπεσικήρ ηλικίαρ». Ο
Antonio Mancuso, από σην Ισαλία, είπε: «Σο ςεμινάπιο ήσαν μια θεσική εμπειπία. ίγοτπα, θα
επιθτμούςαμε να μάθοτμε πεπιςςόσεπα».
Σα αποσελέςμασα

σοτ ππογπάμμασορ θα

παποτςιαςσούν

ςσο Διεθνέρ τνέδπιο «Δαςική

Παιδαγψγική και Πεπιβαλλονσική Εκπαίδετςη – Η εμπειπία PAWS-MED», ποτ θα διεξαφθεί ςσιρ 15 και
16 επσεμβπίοτ, ςση Sabaudia, κονσά ςση Ρώμη, ςσο πλαίςιο σοτ εοπσαςμού σοτ Παγκοςμίοτ Έσοτρ
Δαςών.
Σο ππόγπαμμα PAWS-MED θα ολοκληπψθεί σέλορ επσεμβπίοτ, αλλά σο τλικό θα είναι διαθέςιμο
ςσην ιςσοςελίδα σοτ ππογπάμμασορ. Πεπιςςόσεπερ πληπουοπίερ για σο ππόγπαμμα και σο ςτνέδπιο:
http://www.paws.daa-bbo.de/

Τπεύθτνοι ππογπάμμασορ:
Για σην Ελλάδα: κα Ειπήνη Νικολάοτ, σηλ.: (+30) 2108089275
Ηλεκσπονική διεύθτνςη: irini.nikolaou@gmail.com
Για σην Κύππο: κορ άββαρ Ανσπέα, σηλ.: (+357) 25813606
Ηλεκσπονική διεύθτνςη: savvasandrea@hotmail.com

Σο ππόγπαμμα φπημασοδοσήθηκε με σην τποςσήπιξη σηρ Ετπψπαωκήρ Επισποπήρ. Η παπούςα δημοςίετςη δεςμεύει μόνο σο ςτνσάκση και η
Ετπψπαωκή Επισποπή δε υέπει καμιά ετθύνη για σιρ πληπουοπίερ ποτ πεπιέφονσαι ς’ ατσήν.

