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OD REDAKCJI

Samokształcenie

Barba crescit, caput nescit – Broda rośnie, rozumu nie przybywa.

T

ą łacińską sentencją chciałbym tym razem poruszyć
temat kształcenia ustawicznego w naszych szeregach.
Nowoczesne leśnictwo wymaga od
nas innowacyjności i zdolności do
rozwiązywania
nieoczekiwanych
zagadnień, o których nie uczono nas
w przeszłości. Niezwykle ważnym
i trwałym elementem poszukiwań innowacyjnych jest samoedukacja. Samokształcenie w edukacji ustawicznej
możemy traktować jako narzędzie pozwalające nam na zdobycie potrzebnej
wiedzy, umiejętności i kwalifikacji, ale
też jako przedmiot ciągłej nauki, ciągłego rozwoju oraz przechodzenia na
wyższy poziom intelektualny. Zdaję
sobie sprawę, że realizując liczne zadania gospodarcze, poświęcając im często nielimitowany czas pracy, trudno
rozbudzić w sobie chęć do samokształcenia. Ponadto człowieka dorosłego
trudniej jest nauczyć właściwych form
samodzielnej pracy.
A oto kilka wskazówek, które być
może pomogą w podjęciu decyzji o dodatkowym trudzie jakim jest nauka
własna.
Organizując sobie samokształcenie
przede wszystkim winniśmy ustalić,
do jakiego celu ma ono mnie doprowadzić, co w rezultacie chcę osiągnąć.
Należy przeanalizować własne potrzeby, własne braki lub luki w wykształ-

NA OKŁADCE:
Zdjęcie z wakacyjnej
dwutygodniowej wyprawy leśników do Mongolii. Wykonane podczas
wspinaczki w górach
otaczających
jezioro
Chubsuguł (KhovsgolNuur). W tle widoczne
pasmo
Sajanów
Wschodnich leżących na
granicy mongolsko-rosyjskiej.
Fot.:
Jędrzej Szyguła
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ceniu, w zakresie znajomości wiedzy
ogólnej, zawodowej, która powinna
odpowiadać naszym aspiracjom i stanowisku w zawodzie. Po wybraniu
i ustaleniu celu zastanawiam się nad
tym, jak go osiągnąć, jakie formy pozwolą mi dobrnąć do celu. Dobry plan
powinien być wykonalny, czyli możliwy do zrealizowania. W każdym
planie powinna być uwzględniona
systematyczność, która najgorzej jest
realizowana szczególnie przez ludzi
dorosłych ze względu na liczne inne
zobowiązania. Konieczne staje się też
zorganizowanie dobrze wyposażonego
warsztatu pracy zapewniającego pracę
samokształceniową. Winno się wykorzystywać wiedzę z różnych źródeł
i dziedzin – książki, czasopisma, Internet, radio, telewizja, wystawy, muzea,
konferencje, odczyty itp. wspierane
przez bibliografie, katalogi, nowości
wydawnicze.
Nadchodzi okres, w którym pojawiają się informacje o studiach podyplomowych, doktoranckich, kursach
i szkoleniach. Będziemy zachęcani do
składania podań na interesujące nas
kierunki nauki, a chcąc zaoszczędzić
własne środki finansowe będziemy
wnioskować do swoich przełożonych
o ich sfinansowanie. Należy w tym
miejscu przypomnieć o decyzji nr 7
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 stycznia 1994 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów
Państwowych w Poznaniu

w sprawie podnoszenia kwalifikacji
pracowników Lasów Państwowych
(DG-9-II-1300-2/94). Zgodnie z zawartymi tam zapisami pracownikowi
można udzielić skierowania na udział
w szkolnych i pozaszkolnych formach
podnoszenia kwalifikacji w przypadkach gdy: kierunek szkolenia lub
kształcenia jest zgodny z celami działalności zakładu, a pracownik z uwagi
na obecne lub przewidywane w przyszłości stanowisko powinien podnieść
lub uzupełnić swoje kwalifikacje zawodowe oraz gdy występuje konieczność przekwalifikowania pracownika,
który ze względu na stan zdrowia lub
inwalidztwo powinien być przesunięty czasowo lub na stałe na inne stanowisko pracy. Warto poświęcić kilka
minut na rozmowę ze swoim szefem
na ten temat zanim wyśle się podanie
o przyjęcie na studia lub kurs. Wspólne
ustalenie celu podnoszenia kwalifikacji
ułatwi podjęcie decyzji obu stronom.
Życzę wszystkim pracownikom naszej
dyrekcji aby odnaleźli w sobie potrzebę ustawicznego samokształcenia w jakiejkolwiek formie gdyż „Barba crescit,
caput nescit”.
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WIZERUNEK LEŚNIKA

Dzieci z Rumunii
w Puszczykowie
W WAKACJE W LEŚNYM
OŚRODKU SZKOLENIOW YM
W PUSZCZYKOWIE PRZEBYWAŁY DZIECI POLSKIEGO
POCHODZENIA Z RUMUNII.
25 UCZNIÓW PRZYJECHAŁO
DO POLSKI NA ZAPROSZENIE LEŚNIKÓW RDLP W POZNANIU I SITLID.
Na pomysł zaproszenia dzieci z polskiej szkoły we wsi Pojana Mikuli na
Bukowinie wpadli nadleśniczowie Tomasz Multański z Góry Śląskiej i Wiesław Buliński z Krotoszyna, którzy odwiedzili szkołę rok wcześniej w czasie
wyjazdu turystycznego.
• Z pomysłu nic by nie wyszło, gdyby
nie akceptacja i zaangażowanie dyrektora RDLP. Chciałbym za to bardzo
podziękować – powiedział Tomasz
Multański.
Każde z 25 nadleśnictw RDLP
w Poznaniu opłaciło pobyt jednego
dziecka. Koszty transportu pokryli sponsorzy. Przyjazd do Polski,
oprócz nadleśnictw RDLP w Pozna-

niu, umożliwili dzieciom: Chemeko
System, Dąbex, Kronopol, Ekolas
Przygodzice, Unipam Ostrów, ZUL
Pośpiech Andrzej, Jan Niemiec,
Kortrans Jan Jacyno, PTL Oddział
Poznań, Tartak Odolanów, Emilia
Mamos, RSP Żakowo, Tartak Grodziec, Tartak Tyble, ZUL Panter Paweł, ZUL Sierota Zbigniew, Tadeusz
Wojtczak i Marek Cegła.
• Wszystkie dzieci, które chciały
przyjechać do Polski i miały zgodę
rodziców, przyjechały. Same musiały tylko ponieść koszty wystawienia
paszportów – powiedziała Iadwiga
Pamparau, wychowawczyni i szefowa
grupy.
Dzieci dołączyły do kolonii, na których wypoczywało ich 50 polskich rówieśników. – Zdobyłam tutaj już trzy
przyjaciółki – pochwaliła się Monika
– Eugenia Marculak, która jest w Polsce już czwarty raz. – Wcześniej byłam
dwa razy w Ełku i w Zielonej Górze,
ale większość moich kolegów przyjechała tu po raz pierwszy.

Wszystkie dzieci mówią w mniejszym lub większym stopniu po polsku.
Szkoła w Pojana Mikuli realizuje program rumuński, ale uczniowie wszystkich klas (I-VIII) mają tygodniowo
cztery lekcje języka polskiego.
Uczestnicy kolonii korzystali z bogatego programu turystycznego. Zwiedzili OKL w Gołuchowie, Muzeum
Rolnictwa w Szreniawie, zabytki Kórnika i Rogalina. Dzieci brały udział
w wyjeździe do Gniezna i Biskupina,
korzystały z basenów w Kórniku oraz
na Malcie w Poznaniu oraz z wielu innych atrakcji.
Dziękuję pracownikom LOS Puszczykowo za pomoc w przygotowaniu tekstu.
TEKST | ANNA WAWRZYNIAK-STRZELIŃSKA
ZDJĘCIE | LOS PUSZCZYKOWO

Budowa zaufania do leśników –
wyzwanie jakie stawia nam społeczeństwo.

Wizerunek leśniczego stanowi istotny element postrzegania PGL Lasy
Państwowe przez społeczeństwo. Każdy bliższy kontakt z leśniczym
rzutuje na wizerunek nadleśnictwa, w którym leśniczy pracuje.

K

ontakt z leśniczym często zapada
w pamieć. W dzieciństwie kojarzymy go jako miłego pana
od którego kupujemy choinkę, w miarę
upływu lat emocjonalne podejście do
przedświątecznych przygotowań może
nieco spowszednieć. Jak wskazują
wyniki badań przeprowadzonych
w tym roku przez studentów Wydziału
Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 70,97% respondentów

Ankieta została przeprowadzona przez studentów Wydziału Leśnego
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w okresie marzeckwiecień 2013 r. Największą grupę respondentów stanowiły osoby
w wieku 20–26 lat (50,91%). Dominujący poziom wykształcenia
respondentów to wykształcenie średnie (48,62%), wyższe
zadeklarowało 32,46% pytanych, a osób z wykształceniem wyższym
o profilu przyrodniczym było 8,33%.

CIĄG DALSZY NA S. 8
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EDUKACJA LEŚNA

Leśni edukatorzy
w Austrii

W

spółdziałanie leśników ze społeczeństwem, a szczególnie
rozpowszechnianie wiedzy o działalności Lasów Państwowych, kształtowanie świadomości ekologicznych
w społeczeństwie jest jednym z podstawowych zadań nowoczesnego i wielofunkcyjnego leśnictwa. Wymaga to
podejmowania wielu działań edukacyjnych i promocyjnych. Regionalna
Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu posiada bogatą infrastrukturę
edukacyjną na terenach leśnych oraz
szeroką ofertę edukacyjną skierowaną
do społeczeństwa. Wszystkie zajęcia
edukacyjne prowadzone są przez kadrę wykwalifikowanych edukatorów
leśnych.
OGROMNYM W YRÓŻNIENIEM I MOŻLIWOŚCIĄ POSZERZENIA SWOJEJ WIEDZY
W SZEROKO ROZUMIANEJ
EDUKACJI LEŚNEJ BYŁ LIPCOW Y W YJAZD LEŚNIKÓW
Z TERENU RDLP W POZNANIU DO AUSTRII.
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Pięciodniowy pobyt rozpoczął się
1 lipca. W skład delegacji wchodzili
specjaliści zajmujący się edukacją leśną
z nadleśnictw, Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie oraz biura RDLP
w Poznaniu. Ze strony austriackiej
przyjmował nas Thomas Baschny, lider podgrupy Forest Pedagogics utworzonej przez zespół Forest Comunica-

tion Network. Thomas Bashny na co
dzień jest pracownikiem Departamentu Leśnictwa, Federalnego Ministerstwa Leśnictwa, Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej w Wiedniu.
Naszą wizytę rozpoczęły warsztaty
w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej
(„Werkstatt Natur”) w Marz. Całkowita powierzchnia tego terenu wynosi ponad 2 ha. Pracują tu pedagodzy,
edukatorzy i myśliwi zrzeszeni w lokalnym związku łowieckim. W trakcie
całodniowych warsztatów zapoznaliśmy się z formami prowadzenia edukacji leśnej oraz bogatym zapleczem
infrastrukturalnym Ośrodka. Sala dydaktyczna wyposażona jest w eksponaty wypchanych zwierząt i ptaków,
które można zobaczyć z bliska oraz
dotknąć bez obawy o własne zdrowie.
Wszystkie zwierzęta są preparowane w sposób naturalny, bez środków
szkodliwych. Zajęcia są przeprowadzane tematycznie, w zależności od
pory roku, bądź preferencji przyjezdnych grup. Wszyscy wiemy, że najlepiej wyposażoną pracownią edukacyjną jest las. Ośrodek położony jest
w pobliżu lasu i tam Thomas Baschny

EDUKACJA LEŚNA

przeprowadził z nami zajęcia. Wykorzystując leśny materiał, można w prosty i łatwy sposób wytłumaczyć procesy zachodzące w środowisku leśnym.
Zainspirował nas nowymi formami
i pomysłami organizacji zajęć w lesie, które z pewnością wykorzystamy
w naszej codziennej pracy edukacyjnej.
Całkowitą nowością, którą mogliśmy
zobaczyć była dla nas „samochodowa
przyczepa”, której zaaranżowane wnętrze stwarzało leśny klimat. Przyczepę, za opłatą można wypożyczyć samą,
bądź dodatkowo zamówić pedagoga
leśnego, który przeprowadzi zajęcia
przy wykorzystaniu eksponatów znajdujących się wewnątrz. W Austrii,
Ośrodki Edukacji Leśnej pobierają
opłaty za przeprowadzone zajęcia edukacyjne. Koszty mieszczą się w granicy
4-6 euro za dziecko, w zależności od
ośrodka.
Aktualnie w Austrii znajduję się
18 Centrów Edukacji Leśnej rozmieszczonych w różnych regionach.
Ośrodki te są prowadzone przez różne organizacje, m.in. Urzędy Gminne,
Administracje Lasów Prywatnych,
bądź Federalne Stowarzyszenia Łowieckie. Osoby prowadzące edukację
leśną muszą mieć ukończone specjalistyczne kursy, które odbywają się w
Leśnym Centrum Kształcenia Ort
(„Forestry Training Centre Ort”).
Obejmują 3 moduły (A, B, C), które łącznie trwają 80 godzin. Dodatkowo istnieje możliwość przystąpienia do modułu D, który jest
dobrowolny i trwa 20 godzin.
Uczestnicy tych kursów poszerzają swoje praktyczne wykształcenie
z zakresu leśnictwa, przyswajając podstawy pedagogiki, psychologii i praktycznego przygotowania do pracy
z różnymi grupami społecznymi.
W kolejnym dniu naszej wizyty
uczestniczyliśmy w obchodach 10-lecia leśnej szkoły Bruck an der Mur.
Znaleźliśmy się gronie gości z kraju
i zagranicy, specjalizujących się w dziedzinie edukacji leśnej. Po uroczystych
obchodach, w obecności Bettiny Gailberger – znakomitego pedagoga leśnego mogliśmy zwiedzić znajdującą
się tam Izbę Edukacyjną. Co roku na
wysokości 822 m n.p.m., ponad 1000
osób uczestniczy w przeprowadzanych
zajęciach edukacyjnych. Izba wypo-

sażona jest w liczne eksponaty wypchanych zwierząt, dlatego też temat
myślistwa jest tam wprowadzany dla
dzieci od najmłodszych lat. Niesamowite widoki gór, otaczające plac wokół Izby uświadamiają zwiedzającym
piękno środowiska naturalnego. Teren
dodatkowo wyposażony jest w tablice
oraz urządzenia edukacyjne, ścieżkę
zmysłów, oraz różnego rodzaju aktywizujące gry i zabawy.
Czwarty dzień naszego pobytu był
pełen wrażeń, gdyż odwiedziliśmy
wiele ciekawych miejsc. Rozpoczęliśmy wizytą w Parku Przyrodniczym
(„Natur- und Erlebnispark Buchenberg”) położonym u podnóża Alp. Jest
to niesamowite miejsce, gdzie szkoły,
rodziny z dziećmi i dorośli mogą ciekawie spędzić cały dzień. Znajdują się
tam liczne gatunki zwierząt i ptaków

W Austrii lasy
stanowią 48 %
powierzchni,
z czego 82 %
to są lasy
prywatne.
oraz 25 km tras i ścieżek edukacyjnych. Ścieżkom towarzyszą interaktywne tablice roślin, zwierząt oraz
ich naturalnych siedlisk. Pobyt w tym
parku umożliwia poznanie środowiska
przyrodniczego w bezpośrednim kontakcie z nim i sprawia, że nauka staje

się przyjemnością. Miejsce to z pewnością zainspirowało nas o nowe pomysły, które można wykorzystać w naszej codziennej pracy edukatora. Pod
koniec dnia dotarliśmy do Wiednia,
gdzie mieliśmy możliwość, zobaczyć
Ministerstwo Środowiska („Lebensministerium”) oraz podziwiać piękną wiedeńską starówkę. Historyczny
kompleks wiedeńskiego centrum zaliczany jest do najpiękniejszych pomników urbanistycznych Europy.
Wizyta w Austrii była dla specjalistów ds. edukacji przyrodniczo-leśnej z RDLP w Poznaniu, doskonałą
okazją do wymiany dobrych praktyk
i doświadczeń. Mogliśmy dostrzec
obecne trendy i nowości, które z pewnością zainspirują specjalistów o nowe
i ciekawe pomysły na przeprowadzane zajęć. W ostatnich latach edukacja leśna w Polsce została wyjątkowo
rozwinięta, co jest wielkim sukcesem
organizacyjnym i finansowym Lasów
Państwowych. Prężnie działa Stowarzyszenie Edukatorów Leśnych,
które powołali do życia leśni edukatorzy. Z pewnością nie odbiegamy od
standardów programowych nauczania
edukacji leśnej, naszych zagranicznych
sąsiadów. Uczestnictwo w tego typu
wyjazdach i spotkaniach powoduje,
że każdy uczestnik wraca pełen energii i inspiracji do nowych i ciekawych
pomysłów.

TEKST | MAŁGORZATA BRZOSTOWSKA
ZDJĘCIE | A.ANTONOWICZ, M.BRZOSTOWSKA
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JĘZYKI OBCE
ANKIETY

Warto się

sprawdzać
WIE VIELE SPRACHEN DU SPRICHST, SO OFT BIST DU MENSCH.
(ILOMA JĘZYKAMI WŁADASZ, TYLEKROĆ JESTEŚ CZŁOWIEKIEM.)

T

o często cytowane powiedzenie zdaje się trafiać
w sedno nauki języków
obcych. Wskazuje bowiem na jej związek z istotą człowieczeństwa, bo to
przecież właśnie język jest tym, co wyróżnia człowieka spośród innych istot
żywych. Język jest właściwy człowiekowi i warunkuje jego podmiotowość
społeczną – bez znajomości języka nie
mogłoby być mowy o sprawnej komunikacji. Tę współzależność człowieka
i języka podkreślał już w początkach
XIX stulecia W. Humboldt, pisząc:
„Człowiek jest człowiekiem tylko przez
język”.
Ale z przytoczonego na wstępie
przysłowia wynika także niejako
multiplikacja owego człowieczeństwa
sprzężona z liczbą języków, jaką potrafimy się posługiwać. W kategoriach
pokolenia, którego rzeczywistość zawiera się w niemałej części w świecie
gier komputerowych, możemy powiedzieć, że poznając język obcy, dostajemy „nowe życie”. A wraz z „doładowaniem” nowego życia otwierają się
przed nami nowe światy, nowe, dalsze
poziomy gry.
I nie jest to tylko ludowa mądrość,
która zwykła tkwić w przysłowiach.
Pogląd o dostępności świata jedynie
za pośrednictwem języka odnajdujemy
także u Humboldta, który twierdzi, że
człowiek żyje wśród przedmiotów jedynie w taki sposób, w jakim udostępnia mu je język. Ten temat rozwijają
myśliciele z nurtu fenomenologii.
Konsekwencją poznawania świata poprzez język jest jego wpływ na
poznawaną materię. Okazuje się, że
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Trzecia wizyta uczniów szkoły
rolniczej z Normandii (2011)

być może świat, jaki znamy, posiada
strukturę nadaną mu właśnie przez
język, gdyż odgrywa on centralną rolę
w procesie poznania. Takimi przemyśleniami dzieli się prof. Jerzy Bralczyk
w rozmowie z Jackiem Gadzinowskim.
Powiada tam: „Dla mnie język nie tylko
opisuje rzeczywistość, ale ją tworzy. Nasze widzenie świata zależy od języka,
nasza ingerencja w świat zależy od języka. Co istotne, nasza świadomość języka
zwiększa także naszą świadomość świata, wpływa na jego poznanie. Kto wie, czy
nie wpływa też na to, jakimi rzeczy są.”
Skoro zatem język definiuje nas jako
ludzi, pozwala odnaleźć się wśród
ludzkiej wspólnoty, a także umożliwia
poznanie, a może i współtworzy to,
co nas otacza, to, wracając do kwestii
nauki języków obcych, możemy wnioskować, że każdy język obcy, stając się
nam dostępnym, otwiera ponownie
wszystkie wymienione aspekty – kreu-

je nowy świat i czyni nas człowiekiem
na nowo.
Pozostawiając rozważania filozofów
i językoznawców, sięgnijmy po argumenty bardziej praktyczne. O przydatności języków obcych łatwo się przekonać nie tylko czytając obcą literaturę
piękną w oryginale, czy słuchając wiadomości „z pierwszej ręki” w obcojęzycznych stacjach radiowych czy
telewizyjnych, ale choćby podczas zagranicznego urlopu lub podróży służbowej, kiedy stajemy przed koniecznością złożenia zamówienia w restauracji
albo zrozumienia komunikatu na lotnisku lub na dworcu, albo aktywnego
uczestnictwa w dyskusjach podczas
służbowych spotkań panelowych.
Ze względu na tę właśnie użyteczność naszą znajomością języków obcych interesują się pracodawcy. Nikt
nie wyobraża sobie CV bez tak ważnej informacji, jak poziom znajomo-

JĘZYKI
ANKIETY
OBCE

Uczestnicy Konferencji Klimatycznej
w Nadleśnictwie Babki (2008)

ści języków obcych. Problem w tym,
że formułując dokumenty aplikacyjne
w odpowiedzi na ofertę pracy, z reguły opieramy się na własnej ocenie,
z rzadka dokumentując znajomość
języka obcego stosownym certyfikatem. Dla pracodawcy taka dowolność
ocen może być kłopotliwa i myląca,
gdyż bazując bardziej na intuicji niż na
faktach, bywa po prostu nieadekwatna. Metodą na uzyskanie obiektywnej
oceny znajomości języka obcego są
profesjonalne testy diagnostyczne, połączone nierzadko w całe systemy egzaminacyjne, dające pogląd na biegłość
w zakresie poszczególnych sprawności
językowych.
Tego rodzaju testy językowe w zakresie języka angielskiego i niemieckiego zostały przygotowane dla pracowników jednostek organizacyjnych
RDLP w Poznaniu i przeprowadzone
28 czerwca w LOS w Puszczykowie.
Pomysłodawcą sprawdzianu był dyrektor RDLP w Poznaniu, któremu
wyniki testów z pewnością ułatwią
w przyszłości podejmowanie decyzji,
np. w sprawie składu zagranicznych
delegacji służbowych.
Założeniem testu nie była ocena
stopnia opanowania przez uczestników jakiejś partii materiału – tego typu
sprawdziany przeprowadza się na ogół
podczas kursów językowych i są one
dopasowane do poziomu grupy oraz
zbudowane z elementów treści przekazywanych na zajęciach. W naszym

teście uczestnicy otrzymali pytania na
wszystkich poziomach trudności i zaawansowania, niezależnie od tego, czy
i ewentualnie w jakich kursach brali
udział. Dlatego nierozwiązanie przez
uczestników części zadań nie powinno
ich martwić, gdyż właśnie takie było
założenie: trudność będzie rosła, aż
przekroczy umiejętności uczestnika.
Ta granica wskazuje na etap, na którym uczestnik zakończył i od którego może kontynuować naukę. Zatem
chodziło jedynie o informację o poziomie, na którym posługujemy się językiem obcym. Dlatego też nie można
było tego testu „nie zdać”. Każdy, kto
choć zaczął się uczyć, w jakimś stopniu
danym językiem włada, także jeśli jest
to poziom A1.
Weryfikacji poddało się 41 osób,
z czego 10 w zakresie języka niemieckiego, zaś 31 z języka angielskiego.

* definicje poszczególnych poziomów można
znaleźć w wersji uproszczonej w Wikipedii pod
hasłem „poziomy biegłości językowej” lub w wersji
pełnego dokumentu Rady Europy: http://www.
coe.int/t/dg4/linguistic/source/framework_en.pdf

Szczegóły przedstawia poniższa tabela:
Uplasowanie się większości uczestników na poziomie B1 czyli „średnio
zaawansowanym niższym” świadczy
o dobrej kondycji językowej grupy
i uzasadnia oczekiwanie samodzielnego i skutecznego posługiwania się
językiem obcym w większości sytuacji
codziennych, ale i daje grunt do radzenia sobie w sytuacjach zawodowych.
Nieuzyskanie przez żadnego uczestnika wyniku C2 nie stanowi powodu
do zmartwień, gdyż jest to poziom opisujący umiejętności zbliżone do rodzimego użytkownika języka i w sprawnej komunikacji z obcokrajowcami nie
jest nieodzowny.
O ile zatem przygotowanie językowe tych, którzy zechcieli sprawdzić
swoje umiejętności, napawa optymizmem, o tyle do zastanowienia skłania
liczebność tej grupy. Do sprawdzianu
przystąpiło bowiem ok. 3% pracowników biura i pozostałych jednostek
RDLP w Poznaniu. Czyżby tylko taki
odsetek pracowników uczył się języków obcych? Czy może tak niska frekwencja jest wynikiem jakiejś awersji
do poddawania się weryfikacji? Może
uznajemy, że samym uczęszczaniem na
zajęcia czynimy naszej edukacji zadość
i żadnych dodatkowych testów nie potrzebujemy?
Otóż trzeba pamiętać, że nauka
w zakresie dowolnej materii zawsze
wymaga momentu kontroli. W proces
dydaktyczny wpisane jest sprawdzenie
wyników. Informacja stąd płynąca jest
dwukierunkowa: pozwala nauczycielowi odpowiednio dostosować treści
kolejnych zajęć, ale daje też „feedback”
samemu uczącemu się, poszerza jego
świadomość własnych umiejętności
(i braków). Sprawdzianom warto się
poddawać, bo Sokratejska konstatacja
„wiem, że nic nie wiem” jest lepsza niż
brak choćby tej samoświadomości.
Nieprzekonanym polecam refleksję
nad słowami niemieckiego wieszcza,
J.W. Goethego: „Wer fremde Sprachen
nicht kennt, weiß nichts von seiner eigenen.” (Kto nie zna języków obcych, nie
wie nic o swoim własnym.)

TEKST | CEZARY MAJOR
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WRZESIEŃ 2013 | WIELKOPOLSKI GŁOS LASU |

7

WIZERUNEK LEŚNIKA
CD ZE S. 3

Jakie jest główne zadanie leśniczego?

Czy spotkałeś się z edukacją przyrodniczo-leśną
prowadzoną przez leśników?

uważa, że głównym zadaniem leśniczego jest ochrona przyrody.
Za dwa pozostałe zajęcia wybrali oni pozyskanie drewna (17,79%)
oraz odstrzał dzikiej zwierzyny (11,24%). Jeśli gównym zadaniem
leśniczego jest ochrona przyrody, to czy jest on ekologiem? Wynik
badania pokazauje jak znikoma jest wiedza na temat pracy leśniczego.
Znaczna większość respondentów (71,50%) jest przekonana o tym,
że lasów w naszym kraju ubywa. Zgodnie ze stanem faktyczym
mówiącym, że lasów przybywa odpowiedziało tylko 17,10% pytanych.
Pozostała część respondentów opowiedziała się za opcją, iż powierzchnia lasów nie zmienia się. Pojawia się zatem pytanie jak upowszechnić
wiedzę na temat pracy leśników i stanu polskiego leśnictwa?
Przekazanie wiedzy na temat działaności leśników oraz na temat
leśnictwa w ogóle, najefektywniej może odbywać się poprzez
bezpośredni kontakt, który jest możliwy dzięki działalności edukacyjnej regionalnych dyrekcji i nadleśnictw. Wtedy zdobywamy nie
tylko wiedzę, ale i poznajemy człowieka – miłośnika botaniki leśnej,
ornitologa, fotografa, entomologa… Jest to człowiek kształtujący las
własną ręką, żyje w nim na co dzień i zna go od podszewki, podczas
gdy my odwiedzamy lasy średnio raz na miesiąc lub rzadziej. Takie
spotkanie może przynieść wiele korzyści dla obu stron. Służy mniej
lub bardziej formalnej wymianie informacji, rzutuje też wizerunek
całej grupy zawodowej jaką stanowią leśnicy. Zgodnie w wytycznymi
Zarządzenia 57 Dyrektora Generalnego LP z dn. 9.05.2003 r. jednym
z celów edukacji leśnej społeczeństwa jest wychowanie społeczeństwa
obywatelskiego świadomego praw i obowiązków obejmujących kulturę obcowania z lasem oraz potrzeby wynikające z zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. W Zarządzeniu zwraca się również uwagę na zbudowanie pozytywnego wizerunku leśnika poprzez prezentowanie zadań jakie
wykonuje oraz problemów z jakimi się spotyka w realizacji wielofunkcyjnej
roli lasów.
Częstotliwość odwiedzin w lesie według odpowiedzi respondentów
wygląda następująco: średnio raz w roku 36,03%, średnio raz w miesiącu 35,67%, średnio raz w tygodniu 20,74%. Natomiast 7,55% pytanych osób deklaruje, że nie chodzi do lasu w ogóle. Analizując podaną
statystykę odpowiedzi warto się zastanowić czy nawet te osoby, które
odwiedzają las średnio raz w miesiącu nie spotkały się z popularyzacją wiedzy na temat leśnictwa i pracy leśnika? Jak pokazuje badanie
64,94% respondentów nie słyszało o prowadzeniu edukacji przyrodniczo-leśnej. Na szczęście są też pozytywne głosy w tej sprawie. 24,46%
osób zadeklarowało, że uczestnicząc w edukacji przyrodniczo-leśnej
poszerzyli swoją wiedzę.
Ankieta ujawnia pewien dysonans pomiędzy poziomem wiedzy na
temat pracy leśników, obecnego stanu gosopdarki leśnej, a założeniami
i celami edukacji przyrodniczo-leśnej. Można wnioskować, że brak
wiedzy na temat jej istnienia wynika ze słabej promocji tych działań.
Ponadto, prawie 60 % pytanych nie ma zdania na temat zaufania do
leśników.
Z pewnością inny poziom zaufania do leśników kształtuje się wśród
społeczności miejskiej, a inny – można domniemać, że wyższy, wśród
społeczności wiejskiej, która ma częstszy kontakt z tą grupą zawodową.
Wynik ankiety oznacza jednak, że większość ludzi w każdej chwili
może znlaeźć się w grupie nie darzącej zaufaniem leśników i pokazuje
jak chwiejny jest obecnie wizerunek leśników w Polsce.
TEKST | SANDRA WAJCHMAN
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU

Czy leśnicy wzbudzają Twoje zaufanie?
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