
Partnerzy rozpoczęli opracowywanie
trzech modułów, których celem jest
zwiększenie świadomości na temat
zmian klimatycznych wśród uczestników
szkoleń VET. 

Pierwszy moduł szkoleniowy wprowadza
tematykę zmian klimatycznych i ich
wpływu na rolnictwo oraz adaptacji
klimatu poprzez permakulturę. 

W drugim module szkoleniowym, który
został opracowany z myślą o uczniach
na kierunku gastronomicznym,
uczestnicy nauczą się rozpoznawać
różnice jakościowe i smakowe pomiędzy
produktami wytwarzanymi ekologicznie
i konwencjonalnie. 

Program trzeciego modułu
szkoleniowego pozwoli uczestnikom
poznać procesy produkcyjne
permakultury, wziąć pod uwagę zużycie
materiałów i energii oraz, w kolejnym
kroku, zidentyfikować etapy produkcji, w
których zasoby pozostają
niewykorzystane.

Po zakończeniu prac moduły
zostaną wdrożone w szkołach VET
na Cyprze, w Niemczech, Polsce i
Portugalii. 

Takie wdrożenie ma nastąpić w
ciągu najbliższych kilku miesięcy i
obejmie ponad 100 uczniów z
wymienionych krajów.

Ponadto, szkolenie będzie
obejmować rozwój praktycznych
projektów we współpracy z
właścicielami działalności
permakulturowych z każdego kraju.
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Teraz jesteśmy także na
Instagramie!

Oprócz strony internetowej projektu
i strony na Facebooku, możecie nas
teraz śledzić również na
Instagramie:
@permavet_erasmusproject.

https://www.instagram.com/permavet_erasmusproject/


Drugie spotkanie projektowe odbyło się w Polsce!

Ze względu na ograniczenia
pandemiczne, do tej pory wszystkie
spotkania partnerskie odbywały się
online. Jednak w dniach 15 i 16
września 2021 roku konsorcjum po
raz pierwszy spotkało się osobiście!

Do spotkania doszło w Ziołowym
Zakątku! Ten piękny i wyjątkowy
obiekt agroturystyczny położony jest
w samym sercu najczystszego regionu
Polski - Podlasia i znany jest z
posiadania ponad 1500 odmian roślin
leczniczych i aromatycznych.
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Spotkanie było kluczowe, aby
zaprezentować postępy w każdym
module oraz zorganizować i
określić strategię ich wdrażania w
szkołach VET w krajach
uczestniczących.
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