PAWS-MED: Novice s področja gozdne pedagogike

Novo znanje za gozdne pedagoge v ZGS

št. 1, 2010

Spoštovani!
Pred vami so nove spletne novice, ki vas bodo od danes naprej redno obveščale o novostih s področja
gozdne pedagogike. So rezultat prizadevanj Zavoda za gozdove za bolj tesno povezovanje gozdnih
pedagogov v ZGS, za bolj intenzivno izmenjavo izkušenj pri pedagoškem delu v gozdu in za hitrejši
razvoj gozdne pedagogike v ZGS.
Dejavnost gozdne pedagogike v družbi vse bolj in bolj pridobiva na pomenu. Pojavljajo se novi izvajalci
na področju pedagoških aktivnosti v gozdu in interpretacije narave, predvsem zaradi naraščajočih
potreb družbe po tovrstnih informacijah in zaradi rasti pomena znanja o trajnostnem pristopu pri
razvoju družbe.
Gozdarji smo na tem področju vseskozi orali ledino. Naše znanje o delovanju naravnih ekosistemov, o
sonaravnem in trajnostnem gospodarjenju z gozdovi in o vseh ostalih skrivnostih gozda je dragocen vir
znanja za celotno javnost. Da bi ohranili razvojni korak z ostalimi ponudniki znanja o gozdu in naravi
smo v ZGS s pomočjo projekta PAWS-MED in programa EU Leonardo da Vinci zastavili program razvoja
kadrov s področja pedagoško didaktičnih znanj za izvajanje aktivnosti gozdne pedagogike.
Projekt PAWS-MED
PAWS-MED je projekt s področja gozdne pedagogike v katerem ZGS sodeluje od jeseni leta 2009. Njegov
cilj je izboljšanje pedagoško didaktičnih spretnosti gozdarjev za bolj učinkovito izvajanje aktivnosti
gozdne pedagogike. Projekt sofinancira EU v okviru programa za prenos znanja "Leonardo da Vinci" in
sicer v višini 70% stroškov projekta, 30% sredstev pa prispeva ZGS.
Projekt koordinirajo dve izobraževalni inštituciji iz Nemčije in Avstrije, vanj pa je vključenih še
sedem partnerjev iz šestih mediteranskih držav - Grčije, Cipra, Portugalske, Španije, Italije in Slovenije.
V projektu bo koncept izobraževanja gozdarjev s področja gozdne pedagogike imenovan "PAWS", ki je
bil razvit v predhodnem projektu programa Leonardo da Vinci, prilagojen na razmere sredozemskih
držav na področju gozdarstva in s tem tudi na naše razmere.

Projekt PAWS-MED ima več faz: do danes so bili prevedeni pripomočki za izobraževanje gozdarjev, ki
obsegajo načrt izobraževanja gozdarjev, koncept seminarja za gozdarje, priročnik za udeležence
seminarja in računalniški program za načrtovanje aktivnosti gozdne pedagogike (Tour planner). Dodane
so bile vsebine, pomembne za gozdarstvo v Sredozemlju. Vse učne materiale boste bolj podrobno
spoznali v naslednjih mesecih. Nadalje bosta v oktobru odšla na usposabljanje na Avstrijski gozdarski
izobraževalni center v Gmundnu (Avstrija) dva zaposlena iz ZGS, ki bosta kasneje pridobljeno znanje
prenesla na ostale gozdne pedagoge v ZGS na internem seminarju.
Če na koncu povzamemo naše cilje v projektu: Znanje in izkušnje srednjeevropskih držav na področju
gozdne pedagogike želimo v okviru projekta pregledati, kritično ovrednotiti in tista znanja ter učne
materiale, ki so za nas pomembni, posredovati zaposlenim v ZGS.
Projekt se bo zaključil v letu 2011, mednarodnem letu gozdov, s konferenco v Rimu, ki bo predstavila
rezultate projekta in vizijo nadaljnjega skupnega razvoja gozdne pedagogike v Evropi.

Več podrobnosti o projektu vam je na voljo http://www.paws-europe.org/
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