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Treino de competências pedagógicas para técnicos florestais
26 de Abril de 2010

Graças aos dois encontros realizados recentemente em Berlim e Lisboa deu-se oficialmente início ao
projecto Europeu PAWS-MED, que tem como objectivo melhorar as competências pedagógicas dos
florestais que realizam actividades de informação, formação e comunicação. Co-financiado pela Comissão
Europeia, o projecto contempla a participação de vários parceiros da União Europeia.
O PAWS-MED é um projecto de educação florestal financiado pela Comissão Europeia no âmbito do
programa “Leonardo da Vinci”. Coordenado por um instituto de formação Alemão e outro Austríaco, o
projecto junta parceiros de 6 países Mediterrânicos (Chipre, Grécia, Itália, Portugal, Espanha e Eslovénia)
tendo como principal objectivo a adaptação e transferência para a perspectiva Mediterrânica do método
designado de PAWS-MED, isto é, “curso que ensina os florestais a ensinar”, já implementado em países do
Norte e Centro da Europa durante o projecto PAWS, desenvolvido entre 2004 a 2007.
A convite da USSE – União de Silvicultores do Sul da Europa, a Forestis está a participar no projecto PAWSMED. O projecto PAWS-MED começou em Outubro de 2009, terá a duração de 2 anos e será implementado
seguindo os seguintes passos: adaptação dos produtos pedagógicos do projecto anterior (publicações,
livro de exercícios, brochuras, CD com software aplicativo) à realidade dos países do Sudoeste Europeu,
formação dos formadores, formação dos florestais nos países parceiros e divulgação pública dos
materiais, métodos e ferramentas.
O projecto irá culminar numa conferência de apresentação do projecto e a avaliação dos seus primeiros
resultados, e está prevista que decorra em Outubro de 2011 – Ano Internacional das Florestas (AIF), em
Itália.
Mais informação poderá ser encontrada em www.paws.daa-bbo.de/
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