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Οι ∆ασολόγοι και ∆ασοπόνοι Τώρα Μπορούν
να Βελτιώσουν τι̋ Παιδαγωγικέ̋ του̋ Ικανότητε̋

16 Απριλίου 2010
Ύστερα από δύο συναντήσει̋ των εταίρων που φιλοξενήθηκαν στο Βερολίνο και στη Λισαβόνα, έχει
ξεκινήσει επισήµω̋ το Ευρωπἀκό Πρόγραµµα "PAWS-MED" το οποίο στοχεύει στην βελτίωση των
παιδαγωγικών ικανοτήτων των ∆ασολόγων και ∆ασοπόνων που συµµετέχουν σε δραστηριότητε̋
πληροφόρηση̋, εκπαίδευση̋ και επικοινωνία̋ µε το κοινό.
To Paws-Med (Paws for Mediterranean Forests) υλοποιείται, στα πλαίσια του προγράµµατο̋ τη̋
Ευρωπἀκή̋ Ένωση̋ «Lifelong Learning Program», τη̋ δράση̋ «Leonardo da Vinci - Μεταφορά
Καινοτοµία̋ » (DE/09/LLP-LdV/TOI/147245).
Καθοδηγούµενο από Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά Ιδρύµατα που έχουν ω̋ βάση του̋ τη Γερµανία
και την Αυστρία, συγκεντρώνει εταίρου̋ από έξι Μεσογειακέ̋ χώρε̋ (Κύπρο, Ελλάδα, Ιταλία,
Πορτογαλία, Ισπανία και Σλοβενία).
Ο κύριο̋ σκοπό̋ του Paws-Med είναι η προσαρµογή και µεταφορά στι̋ ιδιαίτερε̋ συνθήκε̋ και
απαιτήσει̋ των µεσογειακών χωρών, τη̋ µεθόδου "PAWS" «πώ̋ να εκπαιδεύσει̋ του̋ δασολόγου̋
και δασοπόνου̋ για να εκπαιδεύουν», που ήδη εφαρµόστηκε σε χώρε̋ τη̋ Κεντρική̋ και Βόρεια̋
Ευρώπη̋, κατά την διάρκεια του προηγούµενου Προγράµµατο̋ "PAWS" που διήρκεσε από το 2004
µέχρι και το 2007. Οι τρει̋ βασικοί στόχοι του προγράµµατο̋ είναι:
1. Να βελτιώσει τι̋ ικανότητε̋ των δασολόγων και δασοπόνων στα πεδία τη̋ ολιστική̋
παιδαγωγική̋, ψυχολογία̋ και επικοινωνία̋
2. Να συµβάλει στη βελτίωση τη̋ ποιότητα̋ τη̋ διδασκαλία̋ του̋

3. Να του̋ εκπαιδεύσει στην προετοιµασία και σχεδιασµό παιδαγωγικά κατάλληλων και
αποδοτικών/ αποτελεσµατικών ξεναγήσεων ή εξατοµικευµένων σεµιναρίων.
Οι εταίροι του προγράµµατο̋ συµµετέχουν παραδοσιακά και ενεργά στην εφαρµογή µεγάλου
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συνείδηση̋ και εκπαιδευτικών προγραµµάτων πάνω σε περιβαλλοντικά και δασικά θέµατα. Από την
Ελλάδα συµµετέχει η Γενική ∆/νση Ανάπτυξη̋ και Προστασία̋ ∆ασών και Φυσικού Περιβάλλοντο̋
και από την Κύπρο το ∆ασικό Κολλέγιο Κύπρου.
Το νέο Πρόγραµµα, το οποίο ξεκίνησε τον Οκτώβρη του 2009 και θα έχει διάρκεια δύο χρόνια,
προσβλέπει σε έναν αριθµό σταδίων: προσαρµογή τη̋ Νότια̋ Ευρώπη̋ στο εκπαιδευτικό υλικό του
προηγούµενου
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Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο, Οδηγό̋ Σχεδιασµού Ξεναγήσεων σε CD-ROM), εκπαίδευση δασικών
παιδαγωγών, εκπαίδευση δασολόγων και δασοπόνων στι̋ χώρε̋ – εταίρου̋ και διάδοση των
εννοιών, µεθόδων και εργαλείων στο κοινό.
Η τελευταία φάση του προγράµµατο̋ συνδυάζει την εφαρµογή των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
και τη διάδοση του υλικού του προγράµµατο̋ και των στόχων µέσω όλων των διαθέσιµων καναλιών
επικοινωνία̋ όλων των εταίρων.
Το Πρόγραµµα θα κορυφωθεί µε συνέδριο που στοχεύει στην παρουσίαση του Προγράµµατο̋ και την
αξιολόγηση των πρώτων αποτελεσµάτων, το οποίο θα πραγµατοποιηθεί τον Οκτώβρη του 2011
(∆ιεθνέ̋ Έτο̋ για τα ∆άση) στην Ιταλία.

Περισσότερε̋ πληροφορίε̋: http://www.paws.daa-bbo.de/
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