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PAWSPAWS-MED Newsletter
To πρόγραµµα PAWSPAWS-MED παρουσιάζει δραστηριότητε̋ στι̋ θεµατικέ̋
ενότητε̋:
ενότητε̋: ∆ασικέ̋ Πυρκαγιέ̋,
Πυρκαγιέ̋, Ερηµοποίηση,
Ερηµοποίηση, Κλιµατική Αλλαγή
Οι εταίροι του προγράµµατο̋, από την αρχή του 2011, έχουν αναλάβει την προώθηση και
προετοιµασία εκπαιδευτικών σεµιναρίων PAWS-MED που απευθύνονται σε δασολόγου̋ και
δασοπόνου̋.

Συνολικά,

140

συµµετέχοντε̋

εκπαιδεύτηκαν

στην

οργάνωση

και

υλοποίηση

προγραµµάτων ∆ασική̋ Παιδαγωγική̋ για διάφορε̋ οµάδε̋ - στόχου̋, ιδιαίτερα για παιδιά όλων
των ηλικιών.
Η µέθοδο̋ PAWS-MED προσαρµόστηκε και έγινε αποδεκτή σε κάθε χώρα – εταίρο του προγράµµατο̋.
∆εν

υπήρξε

δυσκολία

στην

ανεύρεση

υποψηφίων

συµµετεχόντων,

αντίθετα

σε

ορισµένε̋

περιπτώσει̋ οι υποψήφιοι ήταν περισσότεροι από τι̋ θέσει̋ συµµετοχή̋ και υπήρξαν χώρε̋ που
πραγµατοποίησαν περισσότερα από ένα σεµινάρια.
Ορισµένοι διοργανωτέ̋ των σεµιναρίων αντιµετώπισαν δυσκολίε̋ που οφείλονταν σε κακέ̋
καιρικέ̋ συνθήκε̋, ενώ άλλοι αντιµετώπισαν προβλήµατα σωστή̋ λειτουργία̋ του λογισµικού
προγράµµατο̋ σχεδιασµού δασική̋ ξενάγηση̋, Παρ’ όλα τα προβλήµατα όµω̋, όλοι συµφώνησαν
ότι η ευελιξία και η καλή διάθεση των συµµετεχόντων συνέβαλε στην υπερπήδηση των εµποδίων. Ο
Σάββα̋ Αντρέα, από το ∆ασικό Κολέγιο Κύπρου αναφέρει: «οι συµµετέχοντε̋ ήταν εξοικειωµένοι µε
το δασικό περιβάλλον, όχι όµω̋ µε τέτοιε̋ δραστηριότητε̋. Αυτέ̋ που απαιτούσαν κλείσιµο των
µατιών αποδείχτηκαν οι πιο δηµοφιλεί̋». Η Mari Angeles, από το PROFOR - Spanish Foresters

Association Ricardo Codomiu, σηµείωσε «οι δραστηριότητε̋ που άρεσαν περισσότερο στου̋
συµµετέχοντε̋ ήταν η συνέντευξη ενό̋ δέντρου, η συγκοµιδή ρητίνη̋, η αναδάσωση, η αναζήτηση
και παρατήρηση εντόµων και φυσικά το Τυφλό Καραβάνι, που ήταν από τι̋ πιο δηµοφιλεί̋».
Μερικέ̋ από τι̋ προσαρµογέ̋ που έκαναν οι χώρε̋ – εταίροι ήταν η αυξοµείωση τη̋ διάρκεια̋ των
σεµιναρίων, δεδοµένου ότι «δεν ήταν εύκολο στου̋ δασικού̋ υπαλλήλου̋ να απέχουν από τα
καθήκοντα τη̋ υπηρεσία̋ του̋ για 3 ολόκληρε̋ µέρε̋», όπω̋ αναφέρει ο Σάββα̋ Αντρέα. Ωστόσο,
οι διοργανωτέ̋ επεσήµαναν την ανάγκη υλοποίηση̋ περισσότερων δραστηριοτήτων σχετικών µε
δασικέ̋ πυρκαγιέ̋ και την «επέκταση των προγραµµάτων ∆ασική̋ Παιδαγωγική̋ και σε άλλε̋
οµάδε̋ – στόχου̋, όπω̋ το ευρύ κοινό», σύµφωνα µε τη Maria Colaço, από το Πορτογαλικό Institute
of Agronomy. Επιπλέον, η «εστίαση στα µηνύµατα που δύνανται να µεταδώσουν τα προγράµµατα
δασική̋ παιδαγωγική̋ στι̋ διάφορε̋ οµάδε̋ – στόχου̋», ήταν η πρόταση τη̋ Ειρήνη̋ Νικολάου,
από το Υπουργείο Περιβάλλοντο̋, Ενέργεια̋ και Κλιµατική̋ Αλλαγή̋.
Η γνώµη και τα σχόλια των συµµετεχόντων στα σεµινάρια ∆ασική̋ Παιδαγωγική̋ εκπλήρωσαν τι̋
απαιτήσει̋ των διοργανωτών. «Όλα ήταν υπέροχα! Είµαι απολύτω̋ ικανοποιηµένο̋! Είµαι ευτυχή̋
που πήρα µέρο̋ σε ένα τέτοιο σεµινάριο!», ήταν µερικά από τα σχόλια του Γεωργίου Αριστοτέλου̋,
δασοπόνου, που συµµετείχε στο σεµινάριο ∆ασική̋ Παιδαγωγική̋ στην Κύπρο. Η Μαρία Ντόντη από
την Ελλάδα, σχολίασε: «η µέθοδο̋ που διδαχτήκαµε στο σεµινάριο, θα µα̋ βοηθήσει στην οργάνωση
και υλοποίηση προγραµµάτων ∆ασική̋ Παιδαγωγική̋ σε ανθρώπου̋ διαφορετική̋ ηλικία̋». Ο
Antonio Mancuso, από την Ιταλία, είπε: «Το σεµινάριο ήταν µια θετική εµπειρία. Σίγουρα, θα
επιθυµούσαµε να µάθουµε περισσότερα».
Τα αποτελέσµατα του προγράµµατο̋ θα

παρουσιαστούν

στο ∆ιεθνέ̋ Συνέδριο «∆ασική

Παιδαγωγική και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση – Η εµπειρία PAWSPAWS-MED»
MED», που θα διεξαχθεί στι̋ 15 και
16 Σεπτεµβρίου,
Σεπτεµβρίου στη Sabaudia, κοντά στη Ρώµη,
Ρώµη στο πλαίσιο του εορτασµού του Παγκοσµίου Έτου̋
∆ασών.
∆ασών
Το πρόγραµµα PAWS-MED θα ολοκληρωθεί τέλο̋ Σεπτεµβρίου, αλλά το υλικό θα είναι διαθέσιµο
στην ιστοσελίδα του προγράµµατο̋. Περισσότερε̋ πληροφορίε̋ για το πρόγραµµα και το συνέδριο:
http://www.paws-europe.org

Υπεύθυνοι προγράµµατο̋:
Για την Ελλάδα: κα Ειρήνη Νικολάου, τηλ.: (+30) 2108089275
Ηλεκτρονική διεύθυνση: irini.nikolaou@gmail.com
Για την Κύπρο: κο̋ Σάββα̋ Αντρέα, τηλ.: (+357) 25813606
Ηλεκτρονική

διεύθυνση:

savvasandrea@hotmail.com

Το πρόγραµµα χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη τη̋ Ευρωπἀκή̋ Επιτροπή̋. Η παρούσα δηµοσίευση δεσµεύει µόνο το συντάκτη και η
Ευρωπἀκή Επιτροπή δε φέρει καµιά ευθύνη για τι̋ πληροφορίε̋ που περιέχονται σ’ αυτήν.

