
Το PermaVET στοχεύει στην αύξηση της
ευαισθητοποίησης σχετικά με την κλιματική
αλλαγή μεταξύ των εκπαιδευόμενων ΕΕΚ σε
διάφορους τομείς που σχετίζονται με την
αειφορία και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για
συγκεκριμένη επαγγελματική κατάρτιση με
σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας,
την εξοικονόμηση πόρων και την επεξεργασία
βιώσιμων βιολογικών τροφίμων. Η ιδέα είναι να
κάνουμε χρήση της έννοιας της
υπερκαλλιέργειας για να ευαισθητοποιήσουμε
τις επαγγελματικές ομάδες για την
πραγματοποίηση μιας αλλαγής. Η ιδέα της
περμακουλτούρας έχει γίνει όλο και πιο
δημοφιλής στη γεωργία τα τελευταία χρόνια.
Ωστόσο, διαθέτει επιπλέον δυνατότητες
βελτιστοποίησης της κατανάλωσης πόρων και
ενέργειας που έχουν νόημα για άλλους
επαγγελματικούς κλάδους σε περιβαλλοντικά
σχετικούς τομείς.

Μια βασική εκπαιδευτική ενότητα για όλους
τους εκπαιδευόμενους ΕΕΚ που περιλαμβάνουν
8 διδακτικές μονάδες;
Μια εκπαιδευτική ενότητα για
εκπαιδευόμενους ΕΕΚ στη μαγειρική /
γαστρονομία που περιλαμβάνει 12 διδακτικές
μονάδες;
Μια εκπαιδευτική ενότητα για
εκπαιδευόμενους ΕΕΚ στην ηλεκτρονική
μηχανική / μηχατρονική που περιλαμβάνει 12
διδακτικές μονάδες;
40 βίντεο εκμάθησης.

Το πρόγραμμα «PermaVET - Permaculture
in Vocational Education and Training» είναι
ένα έργο που θα υλοποιηθεί από το 2020
έως το 2022 και συγχρηματοδοτείται από
το πρόγραμμα Erasmus * και την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η κοινοπραξία του έργου αποτελείται από
εταίρους από τέσσερις διαφορετικές
χώρες:

Παρουσιάζοντας το έργο PermaVet Στόχοι

Αναμενόμενα αποτελέσματα

1o Ενημερωτικό Δελτίο 

Γερμανία

Πορτογαλία Πολωνία

Κύπρος
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Αναπτύχθηκαν ερωτηματολόγια από
την κοινοπραξία τα οποία
απευθύνονταν σε εμπειρογνώμονες
στην περμακουλτούρα, εκπαιδευτές
ΕΕΚ στη μαγειρική και τη γαστρονομία
και εκπαιδευτές ΕΕΚ στα ηλεκτρονικά
και τη μηχατρονική;
Δημιουργήθηκε η δομή των
εκαπαιδευτικών ενοτήτων που θα
αναπτυχθούν αργότερα;
Ολοκληρώθηκε η έρευνα και η
ανάλυση για την κλιματική αλλαγή.

Τι έχει γίνει μέχρι τώρα;

Στις 4 Φεβρουαρίου, η κοινοπραξία του έργου
διοργάνωσε την πρώτη της συνάντηση, η
οποία σηματοδότησε την έναρξη του
PermaVET. Λόγω τους περιορισμούς στα
ταξίδια στα πλαίσια των μέτρων για τον Covid-
19, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε online. Οι
εκπρόσωποι από τους οργανισμούς των
εταίρων συστήθηκαν, και υπήρξε μια
διεξοδική επισκόπηση των σκοπών και στόχων
του έργου. Επίσης, τα πνευματικά παραδοτέα
του έργου εξηγήθηκαν από τον συντονιστή
εταίρο για να εξοικειωθούν όλοι με τις
εργασίες και τις διαδικασίες του έργου. Στο
τέλος, η κοινοπραξία περιέγραψε εν συντομία
τα καθήκοντα που θα αναλάμβαναν τους
επόμενους μήνες.

1o Ενημερωτικό Δελτίο 

Αρχικές δραστηριότητες
του έργου

https://permaveterasmusproject.eu/

https://www.facebook.com/PermaVET
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