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ÚVOD
Vážená lesná pedagogička, lesný pedagóg, milí priatelia lesa,
Rok 2010 bol vyhlásený za Medzinárodný rok
biodiverzity. Rozmanitosťou sa tento rok vyznačoval aj pre
lesných pedagógov. Tradičné lesné vychádzky a úspešné
Lesnícke dni 2010 boli doplnené o nové aktivity a projekty.
Svetlo sveta uzrela prvá Koncepcia rozvoja lesnej pedagogiky
na Slovensku a nová Príručka pre lesných pedagógov (viac na
stránke www.lesnapedagogika.sk). Začiatkom
septembra
2010 boli slávnostne imatrikulovaní prví poslucháči Detskej
lesníckej univerzity, ktorí úspešné absolvujú plánované
prednášky doplnené o zážitkové učenie. Rovnako v októbri
začala aj spolupráca výskumníkov s deťmi zo Zvolena
a Banskej Bystrice, ktorí formou projektového vyučovania
hľadajú odpovede na širokú škálu výskumníckych otázok.
V roku 2010 sa rozrástla rodina lesných pedagógov
o ďalších 30 členov, ktorým prajeme veľa optimizmu a zábavy
pri lesných vychádzkach s deťmi.
A čo nás čaká v roku 2011? Bude to Medzinárodný
rok lesov. Lesní pedagógovia budú nosnými aktérmi aktivít
komunikácie s verejnosťou a prezentácie lesníctva počas
Medzinárodného roka lesov.
Pokojné vianočné sviatky a úspešný rok 2011 Vám
želajú editorky: Andrea Melcerová, Ľudmila Marušáková,
Veronika Jaloviarová a Dana Loyová.

STRETNUTIE LESNÝCH PEDAGÓGOV
Predná Hora, 23.- 25. novembra 2010
Národné lesnícke centrum v spolupráci so štátnym
podnikom LESY SR s cieľom zhodnotenia aktivít
počas roka 2010 a výmeny skúseností zorganizovali
Stretnutie lesných pedagógov 2010. 80 lesných
pedagógov zo 6 lesníckych štátnych a neštátnych
subjektov sa stretli pod Muránskym hradom, aby
načerpali nové podnety a diskutovali o svojich
skúsenostiach a zážitkoch. Mnohí z nich prezentovali
vlastnoručne
zhotovené
didaktické
pomôcky
a aktivity. Viac informácií prezentácie a nové nápady
nájdete v sekcii pre lesných pedagógov na
www.lesnapedagogika.sk .

LESNÝ KALENDÁR
Lesnícke dni 2011 – ich 5. ročník sa v apríli
pripojí k posolstvám iniciatívy Medzinárodného
roka lesov 2011 a opäť spojí všetkých lesníkov
pri aktívnej komunikácií s verejnosťou.
Kurzy lesnej pedagogiky – v období marec –
jún 2011 sa uskutočnia ešte dva kurzy lesnej
pedagogiky v HP Zornička na Donovaloch, ktoré
sú financované z PRV SR 2007 -2013.
PROLES, DELESUN – aktivity týchto dvoch
projektov financovaných APVV budú pokračovať
aj v nasledujúcom roku.

Medzinárodný rok lesov 2011 bol
vyhlásený OSN a jeho hlavným sloganom je: „Forest
for People“ – „Les pre ľudí“, ktorý zdôrazňuje
prepojenie človeka s lesom, zviditeľňuje dôležitú úlohu
človeka pri ochrane a udržateľnom rozvoji lesov.
Cieľom je teda zvýšiť povedomie a posilniť trvalo
udržateľné obhospodarovanie lesov, ochranu prírody a
rozvoj všetkých typov lesov tak, aby mohli byť
využívané
aj
budúcimi
generáciami.
Aktivity
Medzinárodného roku lesov 2011 sú určené ako
odbornej tak i širokej verejnosti.
Oficiálne otvorenie Medzinárodného roka
lesov 2011 sa bude konať v sídle OSN v New Yorku
v dňoch
2.a
3.
februára
2011.
Viac
na
http://www.un.org/en/events/iyof2011.
K Medzinárodnému roku lesov sa chce
pripojiť i Slovensko - aj prostredníctvom aktivít lesnej
pedagogiky. Dňa 12. novembra 2010 sa z podnetu
NLC a za účasti vedenia lesníckych inštitúcií konalo
prvé pracovné stretnutie zamerané na prípravu
Medzinárodného roka lesov 2011 a dňa 7.12.
oboznámil užší organizačný výbor o pripravovanej
iniciatíve ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Zsolta Simona, ktorý vyjadril podporné stanovisko.
V najbližšom
období
bude
kulminovať
príprava podrobného plánu aktivít v jednotlivých
mesiacoch, pričom každý mesiac bude dominovať
jedna hlavná komunikačná téma. Táto bude rezonovať
v podobe širokej palety komunikačných nástrojov.
Aj keď vedenie deklaruje podporu, práve lesní
pedagógovia budú najčastejšími aktérmi akcií, tak ako
je to aj počas Lesníckych dní. Využime teda naše
partnerské vzťahy a vytvorme tímy v jednotlivých
regiónoch, aby sme sa navzájom inšpirovali a tak
ušetrili sily a aj peniaze.
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REALIZOVANÉ PROJEKTY
PROLES – 3. 4. a 9. november 2010.
Deti základných škôl vo Zvolene a v Banskej
Bystrici prišli na detský workshop s cieľom
odhaľovať tajomstvá lesa. Pomáhali im pritom
nielen lesní pedagógovia, ale aj naozajstní vedci a
výskumníci. Tí sa s nimi stretli v rámci projektu
PROLES financovaného APVV na úvodných
workshopoch. Pracovné tímy sa jednoduchým
spôsobom oboznámili s problematikou, dohodli si
pravidlá
vedeckého
bádania
a svoje
tímy
pomenovali. A tak vznikli skupinky Lesných
pátračov, Záplavníkov, Profyťákov, Biomaskotov,
Podlavice4ever,
Medveď-ákov
DNA-ákov,
Prolesákov, Lesných detektívov či 10 múdrych
kvapiek, ktorí budú počas celého školského roka
vytvárať žiacke projekty. Viac info na www.proles.sk

POĎAKOVANIE ZA SPOLUPRÁCU

Milí lesní pedagógovia!
Po siedmych rokoch práce odchádzam
zo svojho pôsobiska v štátnom podniku LESY
SR, aby som napĺňal svoje plány a sny v meste,
v ktorom žijem, v Banskej Bystrici. Chcem sa
poďakovať všetkým, s ktorými som mal česť
spolupracovať. Vďaka lesnej pedagogike som
spoznal desiatky ľudí, zanietených lesníkov,
ktorí pochopili, že lásku, úctu a pokoru k lesu je
najzmysluplnejšie odovzdávať deťom. Bude ma
pri srdci hriať pocit, že som mohol byť pri tom,
keď sa na Slovensku začala rozvíjať lesná
pedagogika. Aj na poste primátora Banskej
Bystrice chcem – i keď iným spôsobom –
odovzdávať ľuďom poznanie, že lesy sú našim
„rodinným striebrom“, ktoré si musíme chrániť.
S pozdravom „Lesu zdar!“
Peter Gogola
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DETSKÁ LESNÍCKA UNIVERZITA
9. september 2010 – slávnostná imatrikulácia
Čo čaká mladých poslucháčov počas roka?
10 zaujímavých odborných prednášok, lesné
vychádzky so zážitkovými hrami a slávnostná
promócia. Študenti sa dozvedia či môže vyrásť strom
zo skúmavky, pokúsia sa „vyveštiť“ budúcnosť lesa,
navštívia Vysoké Tatry a dozvedia sa množstvo
zaujímavých informácií z oblasti lesníckej vedy a
výskumu. Viac na www.lesnapedagogika.sk
KURZ LESNEJ PEDAGOGIKY
...na mene nezáleží a ani na veku ...
Ďalším 15-tim lesníkom bol 19. novembra 2010
odovzdaný certifikát lesného pedagóga. Ten bol
záverečnou bodkou za v poradí už druhým kurzom
lesnej pedagogiky realizovaným vďaka finančnej
podpore z PRV SR 2007 – 2013. Budúci lesní
pedagógovia počas troch sústredení v HP
Zornička na Donovaloch spolu strávili celkom 8 dní
a spoločne
s lektorkami
pripravili
tri
nezabudnuteľné lesné vychádzky, a to pre
dôchodcov, pre deti prvého stupňa ZŠ a deti so
zdravotným handicapom.

Lesní pedagógovia (zľava): Štefan Petrikovič, Dana
Loyová, Eva Mižáková, Michal Tomčík, Martina
Kovalčíková, Rasťo Španka, Renáta Červeňanová,
Milan Chudý, Karol Seman, Róbert Belán, Marek
Vojtko-Kubanda, Rudolf Navrátil, Veronika Dudíková,
Petra Jankejová, Igor Viszlai ml., Vojtech Ilčík, Andrea
Melcerová

ZELENÉ POSOLSTVO VIANOC
3. december 2010, Detská nemocnica, Banská Bystrica
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