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Το έργο PermaVET αποσκοπεί στην
ενίσχυση της ευαισθητοποίησης για την
κλιματική αλλαγή ανάμεσα στους
εκπαιδευομένους ΕΕΚ, σε διάφορους
τομείς που σχετίζονται με τη
βιωσιμότητα. 

Για το σκοπό αυτό, οι εταίροι του έργου
αξιοποίησαν την έννοια της
περμακουλτούρας, η οποία γίνεται όλο
και πιο δημοφιλής, ιδίως στον αγροτικό
τομέα. 

Ως εκ τούτου, από τις 31/12/2020 μέχρι
τις 30/12/2022, οι τέσσερις συμμετέχοντες
εταίροι ανέπτυξαν εκπαιδευτικό υλικό για
τους εκπαιδευτές και τους
εκπαιδευόμενους ΕΕΚ.

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Καθώς οδεύουμε προς την τελευταία
φάση του έργου, θα θέλαμε σας 
 εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας
που μείνατε συντονισμένοι καθ' όλη
την εξέλιξή του.

Η τελική συνάντηση του έργου πραγματοποιήθηκε στις 24/11/2022. Η εταίροι 
 συναντήθηκαν με σκοπό να πραγματοποιήσουν μια επισκόπηση της προόδου του
έργου και να συζητήσουν για  τη διοργάνωση περαιτέρω εκδηλώσεων για την
διάδοση των αποτελεσμάτων του. 

Ελπίζουμε ότι τα αποτελέσματα που
επιτεύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου
και που είναι τώρα διαθέσιμα δωρεάν
θα συνεχίσουν να αποτελούν και στο
μέλλον μια χρήσιμη και πολύτιμη πηγή
για το επαγγελματικό και ακαδημαϊκό
σας έργο.

Το υλικό αυτό έχει δημιουργηθεί με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το περιεχόμενο αντικατοπτρίζει τις απόψεις των συντακτών και η
Επιτροπή δε φέρει καμια ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που
περιέχονται σε αυτό. 

 

Η ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Η Διάδοση των Αποτελεσμάτων του
Έργου υλοποιήθηκε σε όλες τις χώρες
των εταίρων του έργου, μέσω μιας
σειράς δια ζώσης και διαδικτυακών
εκδηλώσεων, κατά την περίοδο
29/11/2022 μέχρι 19/12/2022.

Έτσι λοιπόν, παρουσιάστηκαν τα
αποτελέσματα που παρήγαγαν οι
εταίροι κατά τη διάρκεια των 24 μηνών
ζωής του έργου καθώς και η
πλατφόρμα στην οποία είναι
διαθέσιμα τα αποτελέσματα.

Αριθμός έργου: 2020-1-DE02-KA202-007629
 

Το υλικό αυτό έχει δημιουργηθεί με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το περιεχόμενο αντικατοπτρίζει τις απόψεις των συντακτών και η
Επιτροπή δε φέρει καμια ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που
περιέχονται σε αυτό. 

 



Μια εισαγωγική εκπαιδευτική ενότητα στην περμακουλτούρα 
για όλους τους εκπαιδευομένους ΕΕΚ 

Μια εκπαιδευτική ενότητα για τους Εκπαιδευομένους ΕΕΚ στην 
μαγειρική/γαστρονομία 

Μια εκπαιδευτική ενότητα για τους Εκπαιδευομένους ΕΕΚ στην 
ηλεκτρονική/μηχανοτρονική 

Ένα Διεθνικό Βιβλίο Συνταγών

Εκπαιδευτικά βίντεο 
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Περισσότερες 
πληροφορίες

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το υλικό αυτό έχει δημιουργηθεί με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το περιεχόμενο αντικατοπτρίζει τις απόψεις των συντακτών και η
Επιτροπή δε φέρει καμια ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που
περιέχονται σε αυτό. 

 

Επιπλέον, υλοποιήθηκαν εργαστήρια
με έμφαση στην έξυπνη τεχνολογία
που είναι χρήσιμη στον αγροτικό
τομέα!

Τα σχόλια που έλαβαν οι
συμμετέχοντες ήταν θετικά και οι
εταίροι πιστεύουν ακράδαντα ότι, στο
τέλος της εκδήλωσης, οι
συμμετέχοντες ήταν σε θέση να
αναγνωρίσουν ακόμη περισσότερο τις
δυνατότητες της περμακουλτούρας
στην εκπαίδευση.

https://permaveterasmusproject.eu/
https://www.instagram.com/permavet_erasmusproject/
https://www.youtube.com/channel/UCoaeOcXa0in1p6C-hlgjzdw
https://www.facebook.com/PermaVET

