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ÚVOD
Vážená lesná pedagogička, lesný pedagóg, milí priatelia lesa,
dostáva sa vám do rúk prvé vydanie informačného
newslettera o lesnej pedagogike (LP), ktorý bude pre vás
štvrťročne pripravovať kolektív zamestnancov z Národného
lesníckeho centra – Ústavu lesníckeho poradenstva
a vzdelávania Zvolen.
Leták je určený všetkým lesným pedagógom,
záujemcom
o lesnú
pedagogiku,
učiteľom
i bežným
návštevníkom lesa. Našou snahou je pravidelne prinášať
aktuálne informácie o dianí v oblasti lesnej pedagogiky
a lesníckej komunikácie na Slovensku i v Európe. Veríme, že
newslettre umožnia vytvárať priestor na výmenu vzájomných
skúseností,
prispejú k informovanosti o pripravovaných
akciách, existujúcich a plánovaných projektoch a prinesú vám
veľa inšpiratívnych podnetov pre vašu činnosť.
Budeme veľmi radi, ak s nami budete spolupracovať pri
tvorbe noviniek a aktualít. Vaše podnety, krátke informácie
o podujatiach vo vašom regióne spolu s fotografiami nám
môžete
zasielať
na
marusakova@nlcsk.org
alebo
melcerova@nlcsk.org.

Tešíme sa na vaše podnety a spoluprácu s vami!
Autori príspevkov: Ing. Ľudmila Marušáková, Ing. Andrea
Melcerová, Ing. Veronika Jaloviarová

NAJBLIŽŠIE PODUJATIA

• 3. júl 2009 - TATRANSKÁ KOSBA
(Medzinárodné majstrovstvá lesníkov v kosení
lúčnych
spoločenstiev)
Mačkova
poľana
v Tatranskej
Javorine,
ŠL TANAPu, www.lesytanap.sk
• 11. júl 2009 - DEŇ STROMU, Lesnícky skanzen
vo Vydrove, LESY SR š.p., www.lesy.sk
• 13.-17. júla 2009, DENNÝ LESNÍCKY TÁBOR.
Projekt financovaný APVV. NLC – ÚLPV Zvolen.
• 5. – 8. august 2009 - Oravský pohár
DREVORUBAČ,
súťaž
v drevorubačských
zručnostiach, LESY SR, š.p. www.lesy.sk
• 20.-23.
augusta
2009
Výstava
AGROKOMPLEX 2009, www.agrokomplex.sk
• 5.-6.septembra 2009 - DNI SV. HUBERTA,
poľovnícke dni vo Sv. Antone, Múzeum vo
Svätom Antone, www.msa.sk
• 1.-2. október 2009 - 4. medzinárodný kongres
o lesnej pedagogike, Vzdelávacie centrum
Lyss, Švajčiarsko, http://www.silviva.ch/
• 10.-11. novembra 2009 – Stretnutie lesných
pedagógov – Nový Smokovec, NLC

AKÉ BOLI LESNÍCKE DNI 2009
„O les sa staráme rukami a nosíme ho
v srdci“ , tak znelo ústredné motto tretieho ročníka
Lesníckych dní, ktoré svojou návštevou poctila
i samotná cisárovná Mária Terézia v historickej
spomienke pri príležitosti 240. výročia Tereziánskeho
lesného poriadku.
Slávnostné otvorenie za účasti významných
hostí sa už tradične konalo v hlavnom meste
slovenského lesníctva, vo Zvolene. Pestrého programu
s viac ako 25 druhmi rozmanitých podujatí sa
zúčastnilo okolo 60 000 ľudí a počas neho bolo
distribuovaných 20 000 ks propagačného materiálu.
Návštevu lesníkov do 754 škôl umožnil projekt
Stromy poznania, kde sa tento rok pridávali do
školských „miniarborét“ sadenice brezy, lipy a smreka
pichľavého. O sadenice bresta, smrekovca a jelše bolo
zas doplnené Euroarborétum na Partizánskej lúke
v Bratislave.
„Tak ako bez krvi ani bez lesa človek nemôže
žiť...“, túto myšlienku v rámci projektu Zelená kvapka
krvi počas trvania Lesníckych dní podporilo 130
dobrovoľných darcov krvi.

Aj záver Lesníckych dní sa niesol v historickom
duchu – stého výročia sa dožila čiernohronská lesná
železnica vo Vydrovskej doline, ktorá je sídlom
Lesníckeho skanzenu. A práve jeho otvorenie 1. mája
predstavuje symbolickú bodku Lesníckych dní, na
príprave ktorých sa podieľalo 40 partnerov a 1500
členov organizačného tímu.
Všetkým, ktorí sa podieľali na zabezpečení
Lesníckych dní ďakujeme a už teraz sa tešíme na rok
4. ročník v roku 2010!
Všetky informácie týkajúce sa Lesníckych dní
nájdete na www.lesnickedni.sk

NEWSLETTER o lesnej pedagogike na Slovensku

REALIZOVANÉ PROJEKTY
Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho
poradenstva a vzdelávania Zvolen ako koordinátor lesnej
pedagogiky (LP) na Slovensku pripravuje pre lesných
pedagógov viacero projektov, ktoré sú svojim obsahom
zamerané najmä na propagáciu LP doma i v zahraničí,
tvorbu koncepčných materiálov, filmy, stretnutia
a workshopy i tvorbu portálu o LP. Na tieto aktivity získal
ústav finančné zdroje jednak z Programu rozvoja vidieka
2007 – 2013, jednak z komunitárnych programov ako je
napr. Commenius 2.1.
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LESNÁ PEDAGOGIKA A VZDELÁVANIE
Pripravujeme kurzy lesnej pedagogiky - dobrá
správa pre budúcich lesných pedagógov!
Začiatkom roka 2010 by sa mal uskutočniť prvý zo
štyroch kurzov lesnej pedagogiky, ktoré budú
financované prostredníctvom nenávratného finančného
príspevku z PRV 2007 – 2013. Plánujeme realizovať
štyri kurzy v štandardnom rozsahu 64 hodín, ktoré budú
pre účastníkov bezplatné. Podobne pripravujeme
tréning Mediálna práca v lesníctve, ktorý bude
zameraný na komunikáciu a lektormi budú poprední
špecialisti. Viac informácií o obidvoch projektoch na

marusakova@nlcsk.org.
Lesná pedagogika bude jednou z tém v rámci
„Informačnej kampane na podporu lesníckej
komunikácie v oblasti ekológie lesa“. V rámci tohto
projektu je naplánovaná výroba reklamných snímok
a spotov, ktoré budú uverejnené vo verejnoprávnej
i regionálnych televíziách.
V rámci projektu s názvom „Tvorba koncepcie
lesnej pedagogiky ako nástroja na zvyšovanie
informovanosti
o trvalo
udržateľnom
lesnom
hospodárstve“ sa uskutočnia nasledujúce aktivity:
Tvorba Koncepcie lesnej pedagogiky ako formy
výchovy k trvalo udržateľnému rozvoju
Portál o LP na www.lesnapedagogika.sk (bude
určený lesníkom, učiteľom, novinkou bude
detské okienko s interaktívnymi hrami pre
deti, termín spustenia je november 2009)
Inštruktážny film o LP na DVD nosiči (bude
prístupný na aj na portáli LP)
Stretnutie lesných pedagógov so zahraničnou
účasťou, ktoré sa bude konať 10.-11.11.2009
v Novom Smokovci (účasť na stretnutí vrátane
ubytovania a stravy je bezplatná)
Informačný
seminár,
tlačoviny,
letáky,
propagácia LP v tlači
V súvislosti s pripravovanou koncepciu LP Vás
chceme požiadať o vyplnenie ankety, ktorá bude slúžiť
ako podkladový materiál pre stanovanie cieľov
a smerovania LP na Slovensku (otázky 12-21) na
http://www.nlcsk.sk/anketa/anketka.html.
„Seminár a informačná študijná návšteva
lesníckych subjektov v susedných štátoch EÚ“ je
ďalším projektom, v rámci ktorého vybraní lesní
pedagógovia zo Slovenska navštívia v septembri
a októbri 2009 strediská environmentálnej výchovy
a lesné školy so zameraním na LP v Poľsku, Česku,
Rakúsku a Maďarsku. Lesníci i nelesníci zvedaví, čo sa
dialo počas študijnej cesty, budú mať možnosť pozrieť si
videoreportáž z cesty, ktorú priamo z jednotlivých
navštívených miest pripraví tím autorov relácie Halali.
Výstupom bude aj tlačená brožúrka o skúsenostiach
získaných počas cesty, ktorá bude spolu s filmom
zverejnená
v slovenskej
i anglickej
verzii
na
www.lesnapedagogika.sk a www.nlcsk.sk.
Všetky aktuálne dokumenty a pozvánky nájdete na
stránke http://www.nlcsk.sk/nlc_sk/ustavy/ulpav.aspx.

LESNÁ PEDAGOGIKA V ZAHRANIČÍ
Case Forest - pedagogic towards sustainable
development je medzinárodný projekt financovaný z
programu Comenius 2.1. Cieľom je otestovať
metodológiu LUSTO zameranú na výchovu k trvalo
udržateľnému rozvoju, ktorá bola vyvinutá na fínskej
univerzite
v Joensu
v jednotlivých
partnerských
krajinách, pripraviť manuál v národných jazykoch
a zorganizovať semináre pre učiteľov základných škôl,
ktorí by si mali danú metodológiu osvojiť a zaviesť
do praxe.
Na Slovensku sa pilotné semináre uskutočnia
v septembri 2009 v Čiernom Balogu. Seminárov sa ako
pozorovatelia môžu zúčastniť aj lesní pedagógovia. Viac
informácií
na
045/5202244
alebo
http://www.skogsstyrelsen.se/episerver4/default.aspx?id
=41347.

FOTOSÚŤAŽ!!!!
LESNÁ PEDAGOGIKA VO FOTOOBJEKTÍVE
Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho
poradenstva a vzdelávania Zvolen vyhlasuje súťaž
o najlepšiu fotografiu s témami: Lesná pedagogika vo
fotoobjektíve. Fotografie by mali byť zamerané na
prácu s deťmi, mládežou alebo dospelými v lese, počas
lesnej vychádzky alebo lesníckeho podujatia.
Najlepšie víťazné fotografie určí odborná porota. Cenou
pre autora najzaujímavejšej fotografie bude ruksak
lesného pedagóga s výbavou (lano, hry, pomôcky,
a iné.) a metodické materiály.
Svoje súťažné fotografie zasielajte do 30.9.2009,
v max. počte 5 ks od jedného autora, vytlačené vo
formáte 13x18 cm a v elektronickej forme na CD na
adresu NLC – ÚLPV Zvolen, Ing. Melcerová, Sokolská
2, 960 52 Zvolen, označené názvom FOTOSÚŤAŽ.
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