O projekcie

Partnerzy

W projekcie “Zrównoważony rozwój krajobrazów
na nizinnych terenach północno-wschodnich Niemiec” (NEWAL-NET) naukowcy z 6 ośrodków
badawczych badają zrównoważony rozwój rodzimych lasów przy różnych scenariuszach klimatycznych. Zakładają oni, że różnorodność gatunkowa lasów mieszanych liściastych ma wyjątkowe
znaczenie dla przyszłych pokoleń. Są one bowiem
charakterystyczne dla klimatu i obszaru oraz
stwarzają, przy niedających się przewidzieć warunkach ekonomicznych i ekologicznych, wiele
różnorakich możliwości użytkowania; są przy tym
wzorcem zrównoważonego rozwoju.

Büro für Landschaftskommunikation, Schiffmühle

Projekt cząstkowy „Edukacja i Komunikacja“ dostarcza typowych przykładów dla partycypacyjnego kształtowania i wdrażania wzorca poprzez
zastosowanie edukacji ekologicznej, kształcenia
zawodowego i komunikacji.
Wkład ten odnosi się zarówno do wewnątrzsieciowej współpracy, jak i do powiązania nauki z
praktyką użytkowania środowisk leśnych oraz
powiązania z ośrodkami edukacji.
W ramach czterech modułów zostaną opracowane
naukowo uzasadnione koncepcje tranferu wiedzy.
Koncepcje te zostaną egzemplarycznie wdrożone
w projektach modelowych – zostaną praktycznie
przetestowane, przeanalizowane i ocenione.

Biosphärenreservat
Schorfheide-Chorin
Einstein-Gymnasium Angermünde
Dathe-Gymnasium Berlin
Naturwacht Brandenburg
Bundesinstitut für Berufsbildung, Bonn
Gesellschaft für berufsbildende Maßnahmen
Berlin
Oberstufenzentrum Holztechnik Berlin
Berliner Forsten
Naturschutzstiftung Schorfheide-Chorin

Kontakt
Dr. Thomas Aenis
Humboldt-Universität zu Berlin
Landwirtschaftlich-Gärtnerische Fakultät
Fachgebiet Landwirtschaftliche Beratung und
Kommunikationslehre
Luisenstraße 53
10099 Berlin
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MODUŁ 1

Edukacja ekologiczna
Partnerzy modułu wspólnie opracowują i testują
szereg elementów edukacji przeznaczonych dla
pierwszego poziomu kształcenia (dla uczniów szkół
podstawowych). Powstanie mix istniejących i nowo
opracowanych elementów edukacyjnych, do którego
należeć będą m.in. filmy, gry, kilkudniowe wycieczki
projektowe „Uczenie się i doświadczanie w zielonej
klasie“, uczniowskie projekty badawcze.

MODUŁ 2

Programy kształcenia
zawodowego
Celem modułu jest zintegrowanie uzyskanych wyników sieci NEWAL-NET – przede wszystkim tych
nawiązujących do wzorca lasu mieszanego liściastego
charakterystycznego dla klimatu – z kształceniem zawodowym dla leśników i myśliwych.
Przeprowadzona zostanie krytyczna analiza realizowanych obecnie programów kształcenia zawodowego
(analiza deficytów) oraz ocena wyników pracy sieci
przy uwzględnieniu ich ważności dla kształcenia zawodowego (analiza potencjałów). Rezultatem będzie
koncepcja optymalizacji programów edukacji.

MODUŁ 3

Warsztat krajobrazowy
Schorfheide-Chorin

W warsztacie krajobrazowym zostaną zintegrowane zaangażowane cząstkowe projekty badawcze, jak również wszyscy związani z tematem oraz
kooperujący partnerzy. Tym samym będzie on
centralną płaszczyzną komunikacji sieci.
W dialogu z korzystającymi z warsztatu, jak i z okolicznymi mieszkańcami, ustalone zostaną przestrzenie,
praktyczne dla wdrożenia nowego rodzaju wzorca
zrównoważonej gospodarki leśnej.
Znaczącym medium i środkiem pracy będzie
nawiązująca do tematyki lasu wystawa krajobrazowa. Jej elementy zostaną opracowane w trakcie
wielopłaszczyznowego procesu współpracy podmiotów uczestniczących w projekcie.

MODUŁ 4
Pracowniczka Naturwacht Brandenburg (Straży
Ochrony Przyrody z Brandenburgii) na wycieczce
z uczniami 6-klasy gimnazjum Dathe.
Foto: Landsberg-Becher

Współpraca z prasą
i stosunki z opinią publiczną

Wspólnie z zainteresowanymi – nauczycielami, uczniami, edukatorami przyrody, pedagogami leśnymi
i kompetentnymi naukowcami sieci partnerów
– wszystkie elementy będą planowane, realizowane,
oceniane i rozwijane.

Kierownictwo projektu oraz partnerzy odpowiedzialni za projekty cząstkowe otrzymają wsparcie i doradztwo w zakresie kształtowania ich stosunków z
opinią publiczną.

Partnerzy
Rezerwat Biosfery Schorfheide-Chorin
Gimnazjum Dathe z Berlina
Gimnazjum Einsteina z Angermünde
Straż Ochrony Przyrody z Brandenburgii
Instytut Wiedzy o Lesie, dr Jenssen

Obejmować ono będzie zarówno strategię PR dla sieci partnerów, jak i organizację celowych zabiegów
wraz z ich przeprowadzeniem, m.in. wystąpienia targowe (Internationale Grüne Woche Berlin, POLEKO
Poznań), uczestnictwo w Nocy Naukowców w Berlinie, doniesienia prasowe, prezentacje plakatów.

Kontakt Moduł 3
Dr. Kenneth Anders
Büro für Landschaftskommunikation
Herrenwiese 9
16259 Schiffmühle
Tel. 0049 3344 300748 Fax 01212 521 702 612
kenneth.anders@online.de

