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No final de Outubro de 2010, uma equipa de Florestais da área da educação Florestais de
cada país mediterrânico parceiro do PAWS-MED – Chipre, Grécia, Itália, Portugal,
Eslovénia e Espanha – receberam formação no primeiro curso PAWS-MED, no Centro de
Formação Florestal de Gmunden, Áustria. O objectivo principal da formação foi ensinar
estes primeiros formandos – Multiplicadores do PAWS-MED – o conceito e os materiais
deste primeiro curso, de forma, a que este possa ser desenvolvido nas suas instituições e
países.
Depois da formação, alguns dos Multiplicadores forneceram as suas opiniões sobre a
formação PAWS-MED:
Maria Ángeles Suárez, do PROFOR, disse “O curso de formação PAWS-MED foi uma
experiência fantástica. Quando eu tinha onze anos (…) foi ensinada a distinguir as
diferentes espécies de pinheiros de Espanha. Agora compreendo que tive educação
florestal.” Agora, ela indica que, “O curso PAWS-MED ajuda-me não só a desenvolver
visitas pedagógicas para crianças, mas também a melhor comunicar com professores e
(…) a melhor envolver os florestais na necessidade de comunicação (…).”
Dos Serviços Florestais da Eslovénia, Boštjan Hren apontou que “ (…) o curso PAWS-MED é um curso bem preparado,
baseado em apresentações práticas. É muito útil às pessoas que são capazes de combinar conhecimento pedagógico e
ambiental. (…) Também fornece elevadas competências ao educador florestal. (…) Espero melhor as minhas visitas
guiadas à floresta, de forma, a incluir outros grupos-alvo, tais como as pessoas/crianças com necessidades especiais e
pessoas de idade…”

Andreia Ávila Costa, em representação da USSE/Forestis, comentou “É uma formação que promove a educação florestal
através da transferência de menos conhecimentos teóricos e mais pela realização de actividades ao ar livre (…). O curso
PAWS-MED contribuiu para que no meu trabalho diário tenha a possibilidade de desenvolver mais actividades florestais
com diferentes grupos-alvo e, especialmente, o melhorar a educação pela utilização dos cinco sentidos, permitindo-me
assim transmitir mais “emoção” quando estou a desenvolver actividades pedagógicas de educação florestal.”
Neste momento, estes primeiros formandos estão a transmitir as suas experiências e
opiniões sobre o curso de formação PAWS-MED a outros florestais, promovendo a
curiosidade dos seus colegas e de outros profissionais da educação florestal. Enquanto a
mensagem está a ser divulgada, estes multiplicadores estão a preparar visitas guiadas à
floresta seguindo as orientações do curso PAWS-MED, permitindo-lhes integrar melhor
este novo conhecimento na sua rotina de trabalho diária.
Durante a celebração do “Ano Internacional das Florestas”, 2011, cada equipa de
multiplicadores irá realizar pelo menos um curso PAWS-MED no seu país/organização. Estes cursos irão permitir a
formação de 84 educadores florestais no curso PAWS-MED, que poderão implementar relevantes actividades de educação
florestal durante o resto deste ano especial.
Os primeiros resultados do projecto PAWS-MED serão apresentados numa Conferência
Internacional que irá decorrer em Itália, nos dias 15 e 16 de Setembro de 2011.
Se está interessado em saber mais sobre a implementação do curso no seu país e a
agenda da Conferência Internacional do PAWS-MED, por favor, envie um e-mail para
Forestis – Associação Florestal de Portugal, em geral@forestis.pt, e receberá mais
informação.
Mais detalhes sobre o projecto estão disponíveis em http://www.paws-europe.org/
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