Европейски конгрес по горска педагогика

България представи обучителната
програма „В кухнята на климата“
Участниците
в конгреса
по горска
педагогика

Н

ска педагогика към Европейската
комуникационна мрежа представителите от България имахме възможност
за пръв път да организираме и проведем
работно ателие, с което да представим
обучителната програма „В кухнята на
климата – или как човекът от наблюдател
става режисьор на климатичните промени“. В него се включиха 21 експерти от
Европа, които наблюдаваха образователни методи и игри, прилагани в природните паркове в България. Посредством
кухненски принадлежности българската
група представи причините за измененията в климата, ролята на човека в този
процес и възможностите за превенция.
През втората част на работното ателие
беше реализирана динамична игра, която онагледява човешкото влияние върху
количеството на парниковите газове в
атмосферата и стимулира участниците да
намерят подход за тяхното намаляване.
В края всеки присъстващ трябваше на
изработи свой „климатичен сандвич“ с
най-важните според него действия за
справянето с климатичната криза.
Организаторите на конгреса – SILVIVA,
бяха планирали инициативата като климатично неутрална. Всички участници бяха
стимулирани да пътуват с екологичен
транспорт, да консумират вегетарианска

а 10 – 13 май в Цюрих, Швейцария, се проведе 16-то годишно
издание на Европейския конгрес по
горска педагогика. Участваха повече от
140 експерти по горска педагогика от
Европа, обединени от темата „Как да
учим сред и с природата по време на
климатичните промени – европейски
перспективи и решения”. Участниците
споделиха информация за съществуващи концепции и разработиха нови,
иновативни образователни програми в
подкрепа на ефективното справяне с
климатичните промени.
Швейцарските домакини, както и
представителите на различни европейски страни и организации, работещи в
областта на горската педагогика организираха и проведоха 18 кратки работни
семинара. В рамките на всеки от тях
бяха представени различните подходи и
методи за интерпретиране пред широката общественост на темата за климатичните промени и влиянието на горите
за тяхното смекчаване. По интересен и
забавен начини бе
представен един от
основните процеси,
протичащи в природата – фотосинтезата. Демонстриран
беше и нов подход
при работата сред
природата с подрастващи.
Нагледно представяне на влияПо пок а на на
нието на парниковите емисии
организаторите и
подгрупата по гор-
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храна, да не бъдат принтирани излишни
материали, като по-този начин цялото
събитие да остави възможно най-нисък
въглероден отпечатък на планетата.
Участието в конгреса за пореден
път изигра своята положителна роля за
представителите от България – д-р инж.
Анна Петракиева от ДПП „Витоша“, Оля
Генова от ДПП „Врачански Балкан“ и
инж. Калина Гълъбова от ДЛС „Воден
– Ири Хисар“.
От една страна, успяхме да споделим
информация и опит за представяне на
актуалната тема, а от друга – да съберем
много нови идеи, които да приложим в
работа си. Конгресът беше изключително
интересно и ползотворно преживяване.
Едно такова събитие ни ориентира на
какво ниво сме ние в България и какво
още можем да направим за дейностите
по горска педагогика. Обмяната на идеи
и опит с колеги от цяла Европа действа
много вдъхновяващо и създава творческа настройка към нови инициативи и
развитие.
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