
Δασική Διαχείριση II - 
Η <<Mobile>> Σχολή
Δασοκαλλιεργητών

GTL Project



Η Σχολή Αγροτών <<Mobile Forest>> είναι μια
ιδέα που αναπτύχθηκε και δοκιμάστηκε στη

Γερμανία.
 

Βοηθά τους ιδιώτες δασοκαλλιεργητές να
αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις για τη
βιώσιμη διαχείριση των δασών τους και να
είναι όσο το δυνατόν καλύτερα εξοπλισμένοι

για τις επερχόμενες κλιματικές αλλαγές.



Στις χώρες εταίρους του GTL τα δάση
εξακολουθούν να καταλαμβάνουν μεγάλες
εκτάσεις. Σημαντικά μερίδια των δασών
διαχειρίζονται από ιδιώτες δασοκτήμονες
(συχνά ως δευτερεύον επάγγελμα, χωρίς
δασική εκπαίδευση, αλλά με βάση την
εμπειρική γνώση).

Δάση στη Γερμανία, την Ελλάδα,
τη Σλοβακία και την Ισπανία
 



Από το 1986, η Σχολή Δασοκαλλιεργητών έρχεται σε
αυτούς τους ιδιώτες δασοκτήμονες στο Odenwald
(Γερμανία, Land Hessen) ως κινητή σχολή με
μετασκευασμένα ρυμουλκούμενα. 

Σήμερα, ο κύριος στόχος είναι η μετάδοση νέων
γνώσεων σχετικά με τη δασοκομία σε περιόδους
κλιματικής αλλαγής και η παροχή συγκεκριμένης
βοήθειας για τη μετατροπή των δασών και την
αναδάσωση των κατεστραμμένων περιοχών. 

Εξάλλου, το δάσος θα πρέπει να εξακολουθεί να 
είναι διαθέσιμο για τις μελλοντικές γενιές, 

σε όλες τις πτυχές της χρήσης του. 

Η έννοια της <<Mobile>>
Σχολή Δασοκαλλιεργητών 
 
 



τη δημιουργία σταθερών δασών
μετατροπή και αναγέννηση των δασών
διατήρηση των δασικών συστάδων
μείγμα ειδών δέντρων, εναλλακτικά είδη δέντρων
διαχείριση θηραμάτων και ζημιών

Τα εργαστήρια διαρκούν δύο ημέρες και
πραγματοποιούνται επιτόπου στο δάσος. 
Τα θέματα περιλαμβάνουν

 

<<Mobile>> εργαστήρια
δασοκαλλιεργητών 



Η προσφορά είναι κινητή και έρχεται στους
δασοκαλλιεργητές
Η προσφορά απευθύνεται θεματικά στους
δασοκαλλιεργητές και είναι πρακτική- η
κατάρτιση μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να
εφαρμοστεί επιτόπου.
Οι δασοκαλλιεργητές έχουν πρόσβαση σε
νέες δασοκομικές γνώσεις και επωφελούνται
από αυτές.

Η προσφορά φτάνει στην ομάδα-στόχο, η
διάρκεια και το κόστος των μαθημάτων
προσαρμόζονται, ένα πιστοποιητικό πιστοποιεί
την απόκτηση τεχνογνωσίας

Παράγοντες επιτυχίας της
 <<Mobile>> Σχολή
 Δασοκαλλιεργητών 



προσαρμοσμένα στις ειδικές συνθήκες της
χώρας (κλίμα, τοπίο, προκλήσεις)

Η χρηματοδότηση θα μπορούσε να παρέχεται
από το κράτος, τις περιφέρειες, τους δήμους, τις
ομάδες συμφερόντων, την εργατική διοίκηση. 

Θα μπορούσε επίσης να λειτουργήσει ως
ιδιωτική επιχείρηση εάν υπάρχει επαρκής
ζήτηση στην αγορά.

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δασών (EFI) 
παρέχει πληροφορίες και βοήθεια 

για το θέμα των 
τα δάση και τη διαχείριση των δασών

Η <<Mobile>> Σχολή
Δασοκαλλιεργητών ως 
πρότυπο για GTL Start-ups



Οι ομάδες-στόχοι θα μπορούσαν να είναι:
παιδιά όλων των ηλικιών, νέοι
σχολικές τάξεις
τουρίστες
ενδιαφερόμενοι ενήλικες

Εκτός από την κινητή δασοκομική σχολή, ας
δημιουργήσουμε μια κινητή δασοκομική σχολή για
όλους. Μπορεί να μεταδώσει γνώσεις σχετικά με τη
σημασία του δάσους και των κατοίκων του με
παιγνιώδη και ενδιαφέροντα τρόπο και έτσι να
εδραιώσει το θέμα των δασών στο μυαλό και την
καρδιά των ανθρώπων. 
Επειδή: Αγαπάς και προστατεύεις αυτό που ξέρεις!

Σκεπτόμενοι μελλοντικά: το (κινητό)
Δασικό Σχολείο για όλους
 



Το δασικό σχολείο για όλους είναι επίσης 
μία ενδιαφέρουσα ιδέα για εναλλακτικές
τουριστικές προσφορές. 

Στη Μεγάλη Βρετανία και στη Γερμανία, το θέμα της
δασικής εκπαίδευσης είναι ευρέως διαδεδομένο,
υπάρχουν ήδη πολυάριθμα, πολύ διαφορετικά
δασικά σχολεία, τα οποία χρηματοδοτούνται εν
μέρει από το δημόσιο. Περισσότερες πληροφορίες
μπορείτε να βρείτε εδώ.

Η Ένωση Σχολείων Δάσους είναι ο επαγγελματικός
φορέας και η φωνή του Ηνωμένου Βασιλείου για τα
Σχολεία Δάσους, προωθώντας και υποστηρίζοντας
τις βέλτιστες πρακτικές, τη συνοχή και το
<<ποιοτικό Σχολείο Δάσους για όλους>>.

Σκεπτόμενοι μελλοντικά: το (κινητό)
Δασικό Σχολείο για όλους
 



Θέλετε να μάθετε για τη βιώσιμη
διαχείριση των δασών;  

 
Επισκεφθείτε τον ιστότοπο και

ανακαλύψτε το
 <<Knowlegde Pill>> μας 

"Διαχείριση δασών II - 
Κινητή Σχολή Δασοκαλλιεργητών"

 
 

https://www.hessen-forst.de/post/aktuelles/mobile-
waldbauernschule/
https://efi.int/
https://forestschoolassociation.org/

https://www.hessen-forst.de/post/aktuelles/mobile-waldbauernschule/
https://efi.int/
https://forestschoolassociation.org/

