Децата и дивата природа

300 деца годишно се обучават
в ДЛС „Воден - Ири Хисар“
 лед всяка група, която ни посещава, желаещите да дойдат при
С
нас нарастват в геометрична прогресия
В продължение на много години обръщахме внимание на децата
само по време на Седмицата на гората, и то със засаждане на
няколко фиданки и отчитане на мероприятие
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кологичното възпитание и образование на обществото (и децата в
частност) е отговорност не само на
учителите, а и на лесовъдите.
Постепенно горската педагогика се превърна в кауза за служителите на ДЛС „Воден - Ири Хисар“ и като естествено развитие на нещата - в един от приоритетите за
Стопанството, наред със стопанисването
на горите, дивеча, охраната и земеделието.
Когато човек работи за кауза, той вдъхновява и увлича и други.
Така се стигна до второто обучение по
горска педагогика на територията на ДЛС
„Воден - Ири Хисар“, което приключи на
16 юли. В него участваха представители
на Държавните ловни стопанства „Воден
- Ири Хисар“, „Каракуз“ и „Несебър“, Държавните горски стопанства - Бяла и Горна
Оряховица, Регионалната дирекция по горите - Русе, Дирекцията на Природен парк
„Русенски Лом“, „Пролес инженеринг“
ООД. Колегите проявиха интерес, без това
да им е служебно задължение. След приключилия курс горските педагози в ДЛС
„Воден - Ири Хисар“ вече са шестима.
Лятото е един от предпочитаните от децата сезони, през който могат да дойдат
във Воден. През есента и зимата, поради
лошото време и натоварената училищна
програма, често воденските горски педагози посещават различни училища в съседните населени места - градовете Исперих, Разград, Лозница, селата Острово и
Дянково. Първоначално инициативата за
заниманията беше на Стопанството. Започнахме активна комуникация с учители
и родители. Начинанието ни бе посрещнато с ентусиазъм. След всяка група деца,
която ни посещава, желаещите да дойдат
при нас нарастват. Децата го приемат като
забавление, забравят за телефоните си и се
включват в игрите, всяка от които ги учи
на нещо - поведение на животните, връзки в екосистемите, лесовъдски дейности,
развива сетивата им или ги кара да творят.
Децата имат свои любими игри в зависи-

мост от индивидуалните си способности.
Понякога на гости идват цял клас деца с
родителите си. Тогава в игрите активно се
включват и майки, и татковци.
Ежегодно около 300 деца преминават заниманията по горска педагогика, организирани от служителите на ДЛС „Воден Ири Хисар“. Работата продължава не само
във Воден.
А може би е време и за съществени промени в това отношение. В голяма част от
европейските страни дейностите по горска педагогика са залегнали в горското
законодателство. В Германия и Австрия
горската педагогика е част от обучението
на децата от всички възрасти.
Бавно обществото осъзнава необходимостта от „изключване“ от големия град,
от мобилните телефони, телевизията и
другите технологии, към които сме развили тежки зависимости. Отваря се ниша,
която някой ще запълни. От нас, лесовъдите, зависи дали ще оставим гората на „туристи“, които палят огньове безконтролно
и замърсяват с отпадъци, или ще научим
децата и обществото като цяло как да се
наслаждават на природата и устойчиво да
ползват ресурса гора.
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