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Pedagogické aktivity v lese – koncepce
seminá e pro lesníky –PAWS
(Pädagogische Arbeit im Wald - ein
Seminarkonzept für Förster)
Projekt je financován z fond Evropské unie.

Trvalý rozvoj má rozhodující
význam pro vytvá ení perspektivy p íznivého rozvoje lidstva v budoucnosti. V protikladu
k tomuto poznatku stojí dnes stále ast í odcizování se lov ka p írod a obrovská propast
mezi lov kem a p írodními procesy a souvislostmi. P itom zejména les jako to ekologické
prost edí nabízí netu ené mo nosti coby objekt slou ící k výuce, sledování a pozorování.
Proto je velmi d le ité, aby byly tyto informace a poznatky týkající se ekologických
souvislostí zp ístupn ny co mo ná nej ir ímu okruhu lidí. Tohoto úkolu se stále ast ji
zho ují lesníci v rámci své ka dodenní práce.
Problém ale je, e lesníci nemají ádné nebo jen nedostate né pedagogické
vzd lání. Chyb jí jim fundované pedagogické zku enosti, znalosti a koncepce, jako i praxe
v r zných metodách výuky, aby své vlastní znalosti mohli p edávat.
Lesník m chyb jí i základní pedagogické znalosti, tak e nemohou vytvá et koncepce
vzd lávání pro nové cílové skupiny, nap . posti ené i seniory stejn jako obecné standardy
pro zprost edkující osoby. Situace se komplikuje tím, e mají jen málo vhodných mo ností,
jak si formou samostatného studia osvojit pot ebné didaktické a metodické dovednosti a
itom mít b hem celého procesu odborného vzd lávání odpovídající odborné vedení a
zp tnou vazbu.
Na základ této pot eby je cílem PAWS vytvo it kurs, který je zam en na
lesníky. Tento kurs by jim m l nabídnout mo nost získat odborné vzd lání v oblasti výuky a
pedagogických princip a koncepcí, ani by museli pravideln nav vovat n jaké studijní
za ízení.
hem projektu vytvo íme r zné materiály, nap . interaktivní CD-ROM,
ebnice, manuál a osnovy pro kurzy. B hem projektu bude samoz ejm také as na testování
výsledk .
Na vytvo ení materiál spolupracuje 11 r zných institucí z R, SR, N mecka,
Rakouska, Finska a Anglie.
Jsou to tyto instituce:
Deutsche Angestellten-Akademie Brandenburg-Ost, projektový koordinátor, N mecko
Kontakt: Anette Deharde-Rau, e-mail: anette.deharde-rau@daa-bw.de
Ústav pro hospodá skou úpravu les , R
Kontakt: Lada Prylová, e-mail: Prylova.Lada@uhul.cz

St ední lesnická kola Hranice, R
Kontakt: Alice Bu ková, e-mail: buckova@slshranice.cz
Ústav pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov lesného a vodného hospodárstva
Slovenskej republiky, SR
Kontakt: Ludmila Maru áková, e-mail: ludmila.marusakova@eduforest.sk
German forest organization, N mecko
Kontakt: Christine Grosse, e-mail: grosse@forstverein.de
German hunting protective association, N mecko
Kontakt: Ralf Pütz, e-mail: r.puetz@jagdschutzverband.de
Federal Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and Water Management;
Department Forestry, Division "Forest Resources, Communication and Budget",
Subdivision Waldpädagogik, Rakousko
Kontakt: Thomas Baschny, e-mail: Thomas.BASCHNY@bmlfuw.gv.at
Federal Office and Research Centre for Woods – Forestry Training Center Ort,
Rakousko
Kontakt: Albert Botka, e-mail: albertbotka@waldpaedagogik.at
Educational academy of the federation, Rakousko
Kontakt: Eva Hörmann, e-mail: hme@pabw.at
Finnish Forest Association, Finsko
Kontakt: Sirpa Kärkkäinen, e-mail: Sirpa.Karkkainen@smy.fi
University of the Arts IT Research and Development Unit, Anglie
Kontakt: Sam Kennedy, e-mail: s.kennedy@arts.ac.uk

Projekt PAWS za al v íjnu 2004 a potrvá do b ezna 2007 (30 m síc ). PAWS je
podporován Evropskou unií v rámci programu Leonardo da Vinci.
Webové stránky PAWS jsou na: www.paws.daa-bbo.de. Momentáln jsou ale
je upravovány. Stránky obsahují základní informace o projektu. Krom toho zde bude
mo nost si stáhnout dostupné materiály.
Navíc bychom Vás rádi informovali o vývoji projektu v dy zhruba po t ech
sících.

