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PAWS-MED projekt je med aktivnosti gozdne pedagogike vključil nove teme:
varstvo gozdov pred požari, posledice suše in podnebne spremembe
29. oktober 2010

Aktivnosti gozdne pedagogike, kot so zastavljene v konceptu PAWS za izobraževanje gozdarjev, so prilagojene
razmeram v srednjeevropskem gozdu in gozdarstvu. Pri prenosu tega znanja na sredozemske države je nujna
vključitev novih sporočil v dejavnosti gozdne pedagogike, ki so pomembne za sredozemski gozd in gozdarstvo.
Tako so sredozemski partnerji v projektu PAWS-MED dodali k naboru aktivnosti gozdne pedagogike nove teme,
ki obravnavajo področje gozdnih požarov, posledice suše in širjenja puščav ter znanja o podnebnih
spremembah. Zaradi ekoloških razlik med srednjo Evropo in Sredozemljem je bilo potrebno prilagoditi tudi več
ostalih vsebin v pedagoškem gradivu za gozdne pedagoge.
Na področju gozdnih požarov je bila med PAWS-MED vsebine vključena dvojna vloga gozdnih požarov v
Sredozemlju. Najbolj pomemben cilj je dvig ozaveščenosti gozdarjev o pomenu informiranja in izobraževanja
vseh družbenih skupin o škodljivih posledicah gozdnih požarov, ki ogrožajo ekološko ravnovesje v krajini,
naravno in kulturno dediščino, infrastrukturo in nenazadnje celo človeška življenja. Na drugi strani je ogenj
lahko tudi koristno orodje pri gospodarjenju z nekaterimi sredozemskimi ekosistemi, njegova uporaba pa mora
biti skrbno kontrolirana in strokovno utemeljena.

Na področju informiranja o tveganjih, povezanih s podnebnimi spremembami, ob katerih se v Sredozemlju
pričakuje predvsem povečanje sušnosti podnebja in napredovanje puščav je zelo pomembno oblikovanje
ustreznih sporočil, ki pojasnjujejo človekovo vlogo pri podnebnih spremembah in o možnosti za omilitev
negativnih posledic, ki jih podnebne spremembe prinašajo.

Usposabljanje inštruktorjev za gozdno pedagogiko v Gmundnu (Avstrija)
18. – 22. oktober 2010
Sredi oktobra je v gozdarskem izobraževalnem centru v Gmundnu (Avstrija) potekalo usposabljanje gozdarjev –

inštruktorjev za področje gozdne pedagogike na osnovi programa PAWS. Iz vsake države partnerice v projektu
PAWS-MED sta se usposabljanja udeležila po dva gozdna pedagoga iz vsake države. Iz Slovenije sta bila to Marijana
Tavčar (OE Ljubljana) in Boštjan Hren (OE Celje). Namen usposabljanja je bil spoznati koncept izobraževanja
gozdarjev s področja gozdne pedagogike PAWS in se usposobiti za izobraževanje gozdarjev v matičnih državah.
Enotedenski seminar je bil izrazito praktično naravnan – tečajniki so v naravi preizkusili vrsto novih aktivnosti
gozdne pedagogike, njihova publika pa so bili avstrijski osnovnošolci.
Prvo usposabljanje gozdarjev v Sloveniji s strani novih inštruktorjev bo spomladi 2011. Učne pripomočke in znanja,
razvita v okviru PAWS programa želimo preko inštruktorjev prenesti na vse gozdarje v ZGS, ki se ukvarjajo z
dejavnostmi gozdne pedagogike in dolgoročno tudi širše na študente gozdarstva, gozdarske izobraževalne
ustanove, naravovarstvene izobraževalne organizacije, gozdarske upravne službe, nevladne organizacije v
gozdarstvu, itd… .
Rezultati tako široko zastavljenega prenosa znanja na gozdarje v državah partnericah v okviru projekta PAWS-MED
bodo predstavljeni na konferenci v Italiji jeseni leta 2011.
Nekaj slikovnih utrinkov z usposabljanja inštruktorjev v Gmundnu pa vam je na voljo na:

http://bfw.ac.at/rz/bfwcms.web?dok=5940

Sveže informacije o poteku projekta PAWS-MED:
http://www.paws.daa-bbo.de/

