
 
 

 

 

FOREST եզրափակիչ միջոցառում. կարծիքների և լավագույն փորձի փոխանակում 

  

    Կազմակերպված ALDA-ի կողմից` Veneto Agricoltura-ն հյուրընկալեց «FOREST ծրագրի» 

եզրափակիչ միջոցառումը Կանսիլիո քաղաքում (Իտալիա) 2022 թվականի հունիսի 23-ին և 

24-ին իր «Hangar» գրասենյակում: Վերջինս, ավելի կոնկրետ, գեղեցիկ վայր է՝ կառուցված 

ՆԱՏՕ-ի նախկին ռազմաբազայի տեղում։ 

 

   Միջոցառման մասին ավելի մանրամասն՝ Սլովենիայի, Ռումինիայի և Խորվաթիայի չորս 

եվրոպական կազմակերպությունների անդամները, որոնք համագործակցում էին ծրագրի 

վրա, ներկա էին միջոցառմանը. 

  

• GRM Novo Mesto – center biotehnike in turizma 

• Forstliche Ausbildungsstätte Pichl  

• Asociatia Nationala a femeilor din mediul rural  

• Croatian Wood Cluster 

  

    Առաջին օրը նվիրված էր ծրագրի կառավարման հանդիպմանը, որտեղ գործընկերները 

քննարկեցին ծրագրի արդյունքները՝ կարծիքներ փոխանակելով իրենց երկրներում տիրող 

իրավիճակի վերաբերյալ, և միասին խոսեցին հնարավոր ապագա համագործակցության 

մասին: 

   2022 թվականի հունիսի 24-ին FOREST-ի եզրափակիչ հանրային կոնֆերանսը մեկնարկեց 

առավոտյան ժամը 10-ին Կանսիգլիոյի Անգարում: Համաժողովին միացել է գրեթե 40 

մասնակից՝  այդ թվում անտառատերեր, օպերատորներ և մանկավարժներ: 

 

   Միջոցառումը սկսվեց ALDA-ից Նադիա Դի Յուլիոյի և Veneto Agricoltura-ից Ֆեդերիկո 

Կորրեալեի ծրագրի ընդհանուր ներկայացմամբ, որին հաջորդեցին Ալեսանդրա Բրիգոն՝ 

Ծրագրի ղեկավար ALDA-ից և Անա Դիջանը, Խորվաթական Wood Cluster-ից՝ «Դեպի 

եվրոպական անտառային տնտեսության ստանդարտ ուսումնական պլաններ» գրքույկի 

շնորհանդեսով, որը մշակվել է այս ծրագրի շրջանակներում: Հետևաբար, ինչպես 

ներկայացրեց Ալեսանդրա Բրիգոն, այս փաստաթուղթը նպատակ ունի ապահովել ծրագրի 

շրջանակներում իրականացված տեղեկատվության և համեմատական վերլուծությունների 

ամփոփումը, ինչպես նաև առաջարկել որոշակի կարծիքներ անտառային կրթության 

ներդաշնակեցման ուղղությամբ շարժվելու կարևորության վերաբերյալ: 

 

    Բացի այդ, Անա Դիջանը ցույց տվեց և մեկնաբանեց 5 երկրներում (Իտալիա, Ավստրիա, 

Խորվաթիա, Սլովենիա, Ռումինիա) անցկացված վերլուծության հիմնական արդյունքները: 

  

FOREST եզրափակիչ միջոցառում. բոլորի համար կարծիքներ, փորձառություններ և 

տարբեր տեսակետներ փոխանակելու հիանալի հնարավորություն: 

  

  

      Օրինակ, հետազոտության արդյունքները կախված են երկրից, նրա օրենսդրական 

դաշտից և ժամանակակից անտառտնտեսությունից: Թեև յուրաքանչյուր երկրում կրթության 

https://www.grm-nm.si/
https://www.fastpichl.at/
http://anfmr.ro/
https://www.drvniklaster.hr/
https://www.alda-europe.eu/publications/booklet-forestry-operators/
https://www.alda-europe.eu/publications/booklet-forestry-operators/


և վերապատրաստման համակարգերը տարբեր են, արդյունքները ցույց են տալիս, որ 

մասնակիցների գրեթե կեսը (46%) գոհ չէ կրթական համակարգի կազմակերպվածությունից, 

մասնավորապես վերապատրաստման ժամանակահատվածում պրակտիկայի համար 

հատկացված ժամերի քանակից:          Հարցվածների մոտ 60%-ը հաստատում է, որ ծանոթ չէ 

եվրոպական բենզասղոցի վկայականին, բայց միևնույն ժամանակ մեծամասնությունը (64%) 

կողմ է եվրոպական բենզասղոցի վկայականը որպես աշխատանքային գործընթացում 

պարտադիր պահանջ ներմուծելու գաղափարին: Այնուամենայնիվ, հարցվածների գրեթե 

երկու երրորդը (68%) աշխատանքի ընդունելու ժամանակ գերադասում են փորձառու 

աշխատողներին, քան եվրոպական բենզասղոցի վկայականներ կրողներին: 

 

  Բացի այդ, համաժողովին իրենց ներդրումն ունեցան նաև Իտալիայի համապատասխան 

տարածաշրջանային ներկայացուցիչներ. 

• Իզաբելլա Պասուտտոն (Վենետո մարզ) ներկայացրել է Վենետո մարզում 

անտառտնտեսության ուսուցման  համառոտ նկարագիրը: 

 

• Վալերիո Մոտա Ֆրեն (Պիեմոնտի շրջան) և Պիերպաոլո Բրենտան (IPLA) 

ներկայացրեցին ստանդարտացման ազգային և հաջողակ նախաձեռնությունը․«For.Italy 

ծրագիրը. ազգային մասշտաբով անտառային ուսուցման ստանդարտացման փորձ»: 

 
 Վերջապես, ծրագրի գործընկերները ելույթ ունեցան՝ սկսելով Մարտին Կրոնդորֆերից 

Forstliche Ausbildungsstätte Pichl-ից: Նա խոսեց անտառային աշխատանքում 

անվտանգության մասին՝ բացատրելով անտառներում վթարները նվազեցնելու համար 

անհրաժեշտ գործիքները, օրինակ՝ անտառտնտեսության աշխատողների համար 

նախատեսված սարքավորումները։ 

 
     • Բարբարա Թյուրքը GRM Novo Mesto-ից՝ biotehnike կենտրոնը Տուրիզմում, Սլովենիա, 

հանդես եկավ մի ներկայացմամբ, որը վերաբերում էր յուրաքանչյուր երկրի օրենսդրական 

դաշտին, հավաստագրերին և որակավորումներին՝ բացատրելով դրանց միջև եղած 

տարբերությունները: 

 
    Սուրճի ընդմիջումից հետո հանդիպումը շարունակվեց Անա Վորովենցիի և Դիանա 

Բաչիրչայի երկու ելույթներով, որոնք Asociatia Nationala-ից մի femeilor din mediul rural-ից էին՝ 

կենտրոնանալով անտառային տնտեսությունում կնոջ ներգրավվածության վրա: 

Ասոցիացիան ընդգծում է, թե ինչպես է անտառային հատվածը դեռ համարվում 

«տղամարդկանց աշխարհ» և այն ամենաառանձնացված գենդերային գործունեություններից 

մեկն է: Իրոք, այս ասոցիացիայի նպատակներն են խրախուսել անտառատեր կանանց 

ներգրավվածությունը անտառտնտեսության ձեռներեցության մեջ և աջակցել կանանց 

անտառտնտեսության դասընթացներին/սերտիֆիկացմանը մասնակցելու հարցում: 

Վերջապես, Անա Դիջանը Խորվաթիայի Wood Cluster-ից միջամտեց՝ ներկայացնելու 

կայունության ընդհանուր պատկերը որպես աշխատանքի անվտանգության մաս: 

 

    Ճաշից հետո գործընկերները և կոնֆերանսի մասնակիցները միացան ճանաչողական 

շրջագայությանը Կանսիգլիոյի անտառներով և այցելեցին բուսաբանական այգի Veneto 

Agricoltura-ի առաջնորդությամբ: Եզրափակելով՝ մասնակիցների և FOREST ծրագրի 

գործընկերների միջև բանավեճը հիանալի հնարավորություն էր բոլորի համար 

կարծիքներ, փորձառություններ և տարբեր տեսակետներ փոխանակելու՝ համաձայն 

համաժողովի հիմնական թեմայի: 
 

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Imprese/Imprese-agricole/Boschi-e-foreste/Taglio-e-gestione-del-bosco/progetto-for-italy/progetto-for-italy#:~:text=Progetto%20For.Italy%3A%20formazione%20forestale%20per%20l%E2%80%99Italia.%20Il%20progetto,di%20foreste%20e%20filiere%20forestali%20%22%20%28d.lgs.%2034%2F2018%29.
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Imprese/Imprese-agricole/Boschi-e-foreste/Taglio-e-gestione-del-bosco/progetto-for-italy/progetto-for-italy#:~:text=Progetto%20For.Italy%3A%20formazione%20forestale%20per%20l%E2%80%99Italia.%20Il%20progetto,di%20foreste%20e%20filiere%20forestali%20%22%20%28d.lgs.%2034%2F2018%29.

