jar 2010

ÚVOD
Vážená lesná pedagogička, lesný pedagóg, milí priatelia lesa,
Čo prináša rok 2010 pre lesných pedagógov?
Paleta možností je pestrá. Z projektov PRV 2007 -2013
budeme mať novú – interaktívnu sekciu pre deti na
www.lesnapedagogika.sk, ponúkneme Vám kurz Lesná
pedagogika pre 60 nováčikov zadarmo, sprístupníme vám
zaujímavé informácie zo študijnej cesty a predstavíme vám
novú Koncepciu lesnej pedagogiky na Slovensku.
Váš informačný Newsletter Vás bude štvrťročne
informovať o aktuálnom dianí, najnovších aktivitách v oblasti
rozvoja lesnej pedagogiky, predstaví vám zaujímavé aktivity
overené inými lesníkmi.
V rámci vytvoreného diskusného fóra web stránky
www.lesnapedagogika.sk vás pozývame diskutovať na
aktuálne témy v oblasti lesnej pedagogiky. Už v najbližších
dňoch tam nájdete prvú pracovnú verziu koncepcie lesnej
pedagogiky.
Jar je najkrajším obdobím na lesné vychádzky
a aktivity v prírode. Zároveň je aj obdobím kedy pre širokú
verejnosť pripravujeme Lesnícke dni. Tešíme sa na informácie
od vás, vaše podnety a zážitky, ktoré nám uverejníte
v neverejnej sekcii našej - vašej webovej stránky.
Krásnu jar vám prajú editorky Ing. Ľudmila
Marušáková, Ing. Andrea Melcerová, Ing. Veronika
Jaloviarová.

INFORMAČNÁ ŠTUDIJNÁ NÁVŠTEVA
V SUSEDNÝCH ŠTÁTOCH EÚ

LESNÝ KALENDÁR
• 30. 3. 2010 , pracovné stretnutie skupiny pre
tvorbu Koncepcie lesnej pedagogiky, Zvolen,
www.nlcsk.sk
• 8.-9.4.
2010,
pracovné
stretnutie
FCN
podskupiny pre lesnú pedagogiku, Viedeň,
www.forestpedagogics.eu
• 11. 4. 2010, Deti a poľovníci pod hradom, 13.00
– 16.00, v rámci Levických poľovníckych dní,
Levický hrad, www.lesnickedni.sk
• 22.4. 2010 – 1. 5. 2010 LESNÍCKE DNI 2010,
www.lesnickedni.sk
• 10. – 15. 5. 2010, Envirofilm, festival filmov,
Banská Bystrica, Slovenská agentúra životného
prostredia, www.envirofilm.sk

Rok 2010 bol organizáciou UNESCO vyhlásený ako
Medzinárodný rok biodiverzity. . K tomuto posolstvu sa
chcú pripojiť aj Lesnícke dni 2010, pretože
„Biodiverzita je život. Biodiverzita je náš život.“
Viac o projekte na http://www.cbd.int/2010/welcome/.

Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen zorganizovalo v rámci projektu
„Seminár a študijná informačná návšteva lesníckych subjektov – prvovýrobcov v susedných štátoch EÚ“ dve
poznávacie cesty, v rámci PRV 2007-2013. 15 lesných pedagógov malo možnosť navštíviť 17 lesníckych inštitúcií
a centier pre environmentálnu výchovu v Českej republike a Poľsku a v Rakúsku a Maďarsku. Cieľom študijných
ciest bolo umožniť poznávať systém fungovania a organizovania aktivít lesnej pedagogiky, nadviazať spoluprácu
a vymeniť si skúsenosti v oblasti lesnej pedagogiky a práce s verejnosťou v lesníctve.
Lesná pedagogika v Českej republike je koordinovaná Ministerstvom zemědělství ČR, lesní pedagógovia môžu
byť členmi Združenia lesných pedagógov. Vzdelávacie programy s tematikou lesa sú ponúkané aj v strediskách
environmentálnej výchovy a lesných školách, ktoré prevádzkujú environmentálne orientované inštitúcie /LIPKA,
Sluňákov/. Aktivity lesnej pedagogiky sú spolufinancované aj krajskou samosprávou.
V Poľsku je lesná pedagogika doplnkovým učením ku školským osnovám. Povinnosť vykonávať
environmentálnu výchovu vychádza pre každého lesníka z lesného zákona. Lesníci majú k dispozícii viac ako 350
zariadení s výučbovými pomôckami. Základňu lesných pedagógov tvoria na 90% zamestnanci Lasow Panstwowych,
ktoré aj financuje aktivity a výučbové materiály.
Pre našich praktických lesných pedagógov je systém v Rakúsku najbližším príkladom. Lesnú pedagogiku
zastrešuje Lebensministerium vo Viedni. Lesný pedagóg môže vykonávať lesnú pedagogiku ako samostatne
zarábajúca osoba, popri svojom hlavnom zamestnaní a jeho aktivity sú refundované z Programu rozvoja vidieka.
Najčastejšou formou je lesná vychádzka s ruksakom alebo lesníci s certifikátom lesného pedagóga môžu
spolupracovať s tzv. lesnými školami, čo sú zariadenia poskytujúce učebné priestory s upraveným priľahlým
priestranstvom.
V Maďarsku je environmentálna výchova vykonávaná v zariadeniach podobným našim školám v prírode.
Vzdelávacie programy a lesné školy sú certifikované podľa zamerania, jedným z nich je aj lesnícky smer. Lesnú
pedagogiku robia lesníci /LS Kemence/, učitelia /Pelikán ház/ a možnosť študovať environmentálnu výchovu majú aj
študenti na šopronskej univerzite. www.lesnapedagogika.sk.
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LESNÁ PEDAGOGIKA A VZDELÁVANIE

REALIZOVANÉ PROJEKTY
V rámci projektov Programu rozvoja vidieka 2007-2013
sa oblasti práce s verejnosťou a lesnej pedagogiky sa
v roku 2010 vydajú výstupy určené pre rozvoj aktivít
v danej oblasti.
Tvorba koncepcie lesnej pedagogiky ako nástroja na
zvyšovanie informovanosti o trvaloudržateľnom lesnom
hospodárstve:
• Vytvorenie
interaktívnej
detskej
sekcie
na
www.lesnapedagogika.sk /marec 2010/
• Koncepcia lesnej pedagogiky na Slovensku /apríl
2010/
Seminár a informačná študijná návšteva lesníckych
subjektov – prvovýrobcov v susedných štátoch EÚ:
• DVD film „Lesná pedagogika krížom cez Európu“
• Informačná brožúra o lesnej pedagogike v EÚ
Výstupy
z projektu
budú
prístupné
na
www.lesnapedagogika.sk

Vďaka finančnej podpore z PRV 2007 - 2013 v rámci
schváleného projektu Zavádzanie lesnej pedagogiky
ako nástroja na zvýšenie konkurencieschopnosti a
udržiavanie
pracovných
miest
v
lesnom
hospodárstve sa v priebehu rokov 2010 a 2011
uskutočnia 4 kurzy lesnej pedagogiky, ktoré pripravia
ďalších 60 lesných pedagógov. Náklady na kurz (t.j.
účasť na tréningu, strava, ubytovanie, študijný materiál
a pomôcky) sú hradené z PRV 2007 - 2013.
Pozvánky na jednotlivé kurzy lesnej pedagogiky budú
rozposlané na lesnícke inštitúcie.
Predbežné termíny prvého kurzu:
18.-20.05.2010 prvé sústredenie
02.-04.06.2010 druhé sústredenie
21.-22.06.2010 tretie sústredenie
Pozvánku
na
prvý
kurz
LP
nájdete
na
www.lesnapedagogika.sk

LESNÁ PEDAGOGIKA V ZAHRANIČÍ
Odporúčame navštíviť v Rakúsku.
Projekty financované z Agentúry pre podporu vývoja
a výskumu:
PROLES - Tréning komunikačných zručností v oblasti
pedagogickej komunikácie je určený vedecko-výskumným
zamestnancom v oblasti lesníctva a ekológie lesa /máj –
jún 2010/ www.proles.sk
DELESUN – príprava Detskej lesníckej univerzity,
www.nlcsk.sk - ULPV
Propagácia vedy a výskumu v lesníctve – lesné
vychádzky pre žiakov partnerskej základnej školy vo
Zvolene /jún 2010/, www.nlcsk.sk - ULPV

Lesná
škola
Werkstatt
Nature
je
zriadená
burgelandským poľovíckym združením. Nachádza sa pri
meste Marz, v Rakúsku, asi 120 km od Bratislavy.
Lesná škola Werkstaat Nature zameriava svoje
programy na poľovníctvo, poľovnú zver, starostlivosť
o zver. V okolí lesnej školy je nádherný areál plný
zaujímavých objektov na zážitkové učenie. Lesný
labyrint, skok do piesku ako zviera, posedy, krmelce,
dutý kmeň to je len niekoľko príkladov, ktoré môžu
návštevníci Werkstaat Nature vyskúšať. Bohatú ponuku
vzdelávacích programov každoročne využije viac ako
10 000 detí aj s rodičmi. www.werkstatt-natur.at

Zachovajme rozmanitosť života okolo nás – biodiverzitu!
Lesnícke dni:
•
štvrtý ročník celoslovenskej akcie určenej deťom, mládeži a širokej verejnosti
•
nadväzujú na tradíciu Apríl – mesiac lesov
•
pripájajú sa k odkazu Dňa Zeme - 22. apríl a Medzinárodnému roku biodiverzity
•
prinášajú informácie o význame a funkciách lesa pre spoločnosť
•
približujú prácu lesníkov a úlohy lesného hospodárstva
•
zdôrazňujú potrebu osobnej zodpovednosti za ochranu hodnôt lesa
Aktivity projektu:
•
slávnostné otvorenia Lesníckych dní na námestiach miest,(22.4.-Zvolen, 23.4.-Kežmarok, 25.4.- Bratislava)
•
Stromy poznania – výsadba „miniarbotét“ na základných školách,
•
aktivity lesnej pedagogiky – zážitkové hry, prezentácie lesníckych prác,
•
pohybové hry a súťaže pre deti, rodiny s deťmi a dospelých,
•
vedomostné súťaže pre žiakov
Lesnícke dni 2010 - pozývame Vás! Vaše lesy. Vaši lesníci.
http://www.lesnickedni.sk
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