
PermaVET ma na celu zwiększenie świadomości
na temat zmian klimatu wśród uczestników
szkoleń zawodowych w różnych sektorach
związanych ze zrównoważonym rozwojem oraz
na rozwijanie kompetencji specyficznych dla
danego zawodu w celu w celu zmniejszenia
zużycia energii, oszczędzania zasobów i
przetwarzania zrównoważonej żywności
ekologicznej. Pomysł polega na wykorzystaniu
koncepcji permakultury, aby uwrażliwić grupy
zawodowe na na ich specyficzny potencjał w
dokonywaniu zmian. Koncepcja permakultury
stała się w ostatnich latach coraz bardziej
popularna w rolnictwie. w rolnictwie w ostatnich
latach. Posiada ona jednak dodatkowy potencjał
dla optymalizacji zużycia zasobów i energii,
które mają znaczenie dla innych i energii, które
mają znaczenie dla innych w innych dziedzinach
zawodowych w sektorach istotnych dla
środowiska sektorach.

Podstawowy moduł szkoleniowy dla
wszystkich uczestników szkoleń VET,
obejmujący 8 jednostek dydaktycznych;
Moduł szkoleniowy dla uczestników szkoleń
VET w zakresie gotowania/gastronomii,
obejmujący 12 jednostek dydaktycznych;
Moduł szkoleniowy dla uczestników szkoleń
VET w zakresie elektroniki/mechatroniki,
obejmujący 12 jednostek dydaktycznych;
40 filmów edukacyjnych.

"PermaVET - Permaculture in Vocational
Education and Training" to projekt, który
będzie realizowany w latach 2020-2022 i jest
współfinansowany przez Program Erasmus*
oraz Komisję Europejską.

Konsorcjum projektu składa się z partnerów
z czterech różnych krajów:
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Opracowanie kwestionariuszy i
skierowanie ich do ekspertów w
dziedzinie permakultury, trenerów VET
w zakresie gotowania, gastronomii,
elektroniki i mechatroniki;
Opracowanie struktury modułu, która
zostanie rozwinięta w późniejszym
czasie;
Badanie dokumentacji i analiza w
zakresie zmian klimatycznych.

Co się do tej pory wydarzyło?

4 lutego, konsorcjum projektu zorganizowało
pierwsze spotkanie (wprowadzające), które
zapoczątkowało pracę nad projektem PermaVET.
Ze względu na COVID-19 i ograniczenia w
podróżowaniu, spotkanie odbyło się się online.
Przedstawiciele organizacji partnerskich zostali
odpowiednio przedstawieni po czym dokonano
dokładnej analizy celów i założeń projektu.
Ponadto, wyjaśniono Rezultaty Intelektualne
oraz Pakiet Działań w celu zapoznania
wszystkich z zadaniami i procedurami projektu.
Na koniec, konsorcjum krótko przedstawiło
zadania, które zostaną podjęte w kolejnych
miesiącach. 
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