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Το πρόγραµµα PAWSPAWS-MED παρουσιάζει δραστηριότητε̋ στι̋ θεµατικέ̋
ενότητε̋:
ενότητε̋: ∆ασικέ̋ Πυρκαγιέ̋,
Πυρκαγιέ̋, Ερηµοποίηση,
Ερηµοποίηση, Κλιµατική Αλλαγή
21Ιουλίου 2010
Οι εταίροι του προγράµµατο̋ PAWS-MED είχαν την ευκαιρία να συµπεριλάβουν στο εκπαιδευτικό
υλικό του προγράµµατο̋ Paws, τα αντικείµενα των δασικών πυρκαγιών, τη̋ ερηµοποίηση̋ και τη̋
κλιµατική̋ αλλαγή̋ ω̋ νέα βασικά κεφάλαια, καθώ̋ επίση̋, να συµπληρώσουν κάποιε̋
πληροφορίε̋, οι οποίε̋ απορρέουν από τι̋ οικολογικέ̋ διαφορέ̋ µεταξύ Βόρεια̋ Ευρώπη̋ και
Μεσογειακών Χωρών.
Ο διττό̋ ρόλο̋ τη̋ φωτιά̋ παρουσιάζεται στο εκπαιδευτικό υλικό του προγράµµατο̋ PAWS-MED.
Κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων εκπαίδευση̋, ενηµέρωση̋ και επικοινωνία̋, οι δασολόγοι
και δασοπόνοι πρέπει να ευαισθητοποιηθούν στην ανάγκη ενηµέρωση̋ των οµάδων-στόχων, για
το µεγάλο κίνδυνο τη̋ λαθεµένη̋ χρήση̋ τη̋ φωτιά̋ και πώ̋ αυτή µπορεί να οδηγήσει σε τραγικέ̋
συνέπειε̋, όπω̋ µεγάλε̋ σε έκταση, µη ελεγχόµενε̋ πυρκαγιέ̋ οι οποίε̋ θέτουν σε κίνδυνο
ανθρώπινε̋ ζωέ̋, τη φυσική κληρονοµιά και τι̋ υποδοµέ̋. 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 εποµένω̋, στη διαµόρφωση των χρήσεων γη̋, αλλά µε την
πρὁπόθεση ότι εφαρµόζεται από εξειδικευµένου̋ και έµπειρου̋ επαγγελµατίε̋.
Επιπρόσθετα, στο εκπαιδευτικό υλικό προσεγγίζονται οι κίνδυνοι τη̋ ερηµοποίηση̋ και οι
επιπτώσει̋ τη̋ κλιµατική̋ αλλαγή̋, µε στόχο να βοηθηθούν οι δασολόγοι και δασοπόνοι στην
προσπάθεια ενηµέρωση̋ του κοινού για τι̋ συνέπειε̋ αυτών των δύο φαινοµένων και τη̋ σχέση̋
του̋ µε τα Μεσογειακά ∆άση. Επιπλέον, τονίζεται η τεράστια σηµασία και η συµβολή τη̋ δασική̋
παιδαγωγική̋ στην προσπάθεια για την αντιµετώπισή του̋.

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 του̋ πρώτου̋ δασικού̋ παιδαγωγού̋ που θα αποκτήσουν την πιστοποίηση να
εκπαιδεύουν δασολόγου̋ και δασοπόνου̋ στη µέθοδο και στο εκπαιδευτικό υλικό Paws-Med. Μετά
την ολοκλήρωση του προγράµµατο̋, οι δασικοί παιδαγωγοί θα πραγµατοποιήσουν εκπαιδευτικά
σεµινάρια Paws-Med στη χώρα του̋. Αργότερα αυτή η γνώση και το εκπαιδευτικό υλικό θα
χρησιµοποιηθούν από δασολόγου̋ και δασοπόνου̋, φοιτητέ̋ και καθηγητέ̋ δασολογικών σχολών,
ξεναγού̋ σε κέντρα περιβαλλοντική̋ ενηµέρωση̋, δασικό προσωπικό των εθνικών δασικών
υπηρεσιών ή οργανώσεων δασοκτηµόνων (µη δασολόγοι) που επιθυµούν να εκπαιδευτούν στην
οργάνωση δραστηριοτήτων δασική̋ παιδαγωγική̋, σύµφωνα µε τη µέθοδο που εφαρµόζεται, ήδη,
σε άλλε̋ ευρωπἀκέ̋ χώρε̋. Τα πρώτα αποτελέσµατα του νέου προγράµµατο̋ θα παρουσιαστούν
σε ένα συνέδριο που θα διεξαχθεί στην Ιταλία, το φθινόπωρο του 2011, έτο̋ που ανακηρύχθηκε
από τον Ο.Η.Ε. ω̋ «∆ιεθνέ̋ Έτο̋ για τα ∆άση».
Περισσότερε̋ πληροφορίε̋: http://www.paws-europe.org/
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