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Учене през целия живот: Обучение по устойчиво развитие

1. От Издателя
Пермакултурата е система от принципи за проектиране с цел създаване на устойчиви системи, използвана в цял свят през последните 35 години. Тя подчинява познания от различни области (растениевъдство, земеделие, архитектура, икономика и
т.н.) на комплекс от етични норми и принципи, за да даде възможност на хората да
създават устойчиви домове, общности, стопанства, търговски предприятия и други. Силно набляга върху практическото действие, върху повишаването на личната
компетентност, общността и търсенето на творчески решения на привидно нерешими проблеми.
Днес вече има световна мрежа от пермакултуристи

детски градини и училища. Също така, в много

и са налични хиляди интернет страници на перма-

страни понастоящем се предлагат възможности за

културна тематика. Тя се практикува от компании-

придобиване на образователна степен или спе-

те за консултиране и проектиране на ландшафта,

циалност по Пермакултура, което дава възмож-

при мероприятия в преход, обществени градини и

ност за задълбочаване на теоретичните, практи-

други градски обекти, и все повече хора научават

ческите и приложните знания в тази област.

за пермакултурния подход.

С развитието на Пермакултурата преподавателите
по света все повече трябва да обсъждат методите

В много страни може да се получи международно

на преподаване, стандартите за качество и учеб-

признато начално (базово) обучение: Сертификат

ната програма. В същото време, обучаващите се

по пермакултурен дизайн. Пермакултура се пре-

търсят динамичното съчетание на теоретичното

подава в университети и полувисши институти,

познание и практическото приложение. Има нарастваща необходимост от курсове, изпълними
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“С наблюдението, че има силен ефект на развитие
на общност преди всичко, както и организационна
структура, която започва да дава своите
плодове, се надявам, че (партньорството) ще
продължи да се развива и без финансиране от
Леонардо Да Винчи или Еразъм +.
Времето ще покаже.”

КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТАЗИ БРОШУРА
Тази брошура прави преглед на проекта с линкове към по-детайлна информация и резултати
на нашия интернет сайт permateachers.eu.
Интернет сайтът непрекъснато се обновява и ще
продължи да бъде основен източник на информация, разработван от Партньорството и след
финансирания период.

(и следователно устойчиви) на много равнища:
интелектуално, емоционално и практическо. Лекционният стил на преподаване губи все повече популярност, тъй като недостатъците му стават все
по-добре разбрани.
Идеята ни беше да обърнем внимание на тези
проблеми, да се учим и взаимно да се подкрепяме
като преподаватели и водещи курсове в цяла
Европа – затова беше учредено и Партньорството
на Европейските пермакултурни преподаватели

Испанската среща

(ЕПП). Това е едно от най-големите създавани някога партньорства по програма Леонардо Да Винчи, което доказа своята съществена значимост в
развитието на Пермакултурата и най-вече в пре-

Текстовете в синьо са хиперлинкове.

подаването на Пермакултура в Европа.

Кликвайки върху текста ще ви отведе до

С радост ви представяме тук неговите цели,
резултати и визия за бъдещето!

външна страница, ако сте свързани с
Интернет. Кликвайки върху и-мейл адрес, ще
се отвори вашата и-мейл клиент програма.
Думите със звездичка* са речник на
термините, обяснени накрая на този
документ.
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Разширено включване

2. История и първоначални цели и задачи на ЕПП
Идеята да се създаде Европейска мрежа от пермакултурни преподаватели възникна по време на Курса на Пермакултурните преподаватели в Дания през юни
2010 г. След множество срещи и онлайн дискусии, дванадесет партньорски организации успешно кандидатстваха по секторна програма Леонардо Да Винчидейност „Партньорства”, част от Програмата на ЕС „Учене през целия живот”. Те
спечелиха финансиране за двугодишен проект в периода от август 2012 г. до юли
2014 г. Много партньори без финансиране от други страни също се присъединиха
към проекта.
Създадохме ЕПП, за да подкрепим професионалното развитие на пермакултурните преподавате-

• Да подкрепим пермакултурните организации, за
да подобрим техните структури така, че да могат

ли и качеството на образованието по Пермакул-

по-добре да предлагат курсове и по този начин

тура в Европа.

да наемат пермакултурни преподаватели.

Устремихме се към тази цел на няколко

Най-важната функция на ЕПП е да действа като

фронта, включително:

мрежа, свързваща пермакултурните преподаватели помежду им и с различните национални

• Да обучим пермакултурните преподаватели и да

организации за обмяна на знание и умения.

повишим качеството на професионалното

образование и обучение, което те предоставят.

PERMATEACHERS.EU
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Пермакултурните преподаватели на тур в Мас Франк, Испания
Част от това обсъждане са:

• Популяризиране на най-добрите практики

посредством посещения на Пермакултурни

•

Повишаване на качеството на методите на

проекти и специални беседи.

преподаване, на структурите и съдържанието
на курсовете.

• Повишаване на броя на участниците в тези курсове.
• Популяризиране на националните организации
и техните образователни структури (включително системи за квалификация).

• Обсъждане и по възможност работа по
развитието на европейска учебна
програма.

PERMATEACHERS.EU

• Създаване на богата колекция в онлайн ресурс,
който може да се използва като "Наръчник за

преподавателя"*, както и ресурси за всеки, който
иска да научи повече за Пермакултурата.
Обединявайки пермакултурната общност в цяла
Европа, ЕПП подпомага предоставянето от страна
на практикуващите и преподаващите Пермакултура на висококачествени курсове и обучения.
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Лийдс: споделяне на истории и методи

3. Над какво работихме и създадохме
“Това е мащабно партньорство, което ще породи предизвикателства пред координирането на проекта. При все това, партньорските организации са обединени
от обща етична рамка, набор от водещи принципи и работни практики. Отделните личности са обединени от страстта си към професията и вярата в собствените си възможности, а ние твърдо вярваме, че ще успеем да накараме това мащабно партньорство да заработи.”
Този цитат от заявлението за кандидатстване

еволюира съществено в хода на двугодишния

доказва, че сме били подготвени за предизвика-

период на проекта.

телствата, които могат да дойдат с мащаба на това
Партньорство. В раздел “Научени уроци” по-долу,
разглеждаме критично факта, че започнахме организационната си среща без да сме решили ПРЕДИ
ТОВА как да структурираме работата си в това
Партньорство. От друга страна, въпросът как да
управляваме такъв голям и разнороден проект се
превърна в значим урок за много хора, участващи
в Партньорството и беше важно да се види как
качеството на сътрудничеството ни се промени и

PERMATEACHERS.EU

КАК СТРУКТУРИРАХМЕ РАБОТАТА СИ
Използвахме метод, основан върху наблюдението
на естествени системи, наречен „Модел на жизнената система“ Viable Systems Model (VSM)*, за да
проектираме организационните структури на
ЕПП. Това гарантира разпределянето на работата
на Партньорството между участниците и сплотяване на групите, работещи по различните задачи
на партньорството.
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“Срещите създадоха постоянна връзка между
хората, които вече са преподаватели и тези,
които се обучават да станат такива. Тази връзка е
позитивна и на персонално и на професионално ниво.”

ОБСЪЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ СТРУКТУРИ И ВЗАИМОПОМОЩ
ЗА УЧРЕДЯВАНЕТО ИМ
Важна цел на Партньорството на ЕПП беше обсъждането, подобряването и подпомагането на
създаването на Образователни структури за пер-

Изследването на екосистемите и начинът, по

макултурно образование в страните партньори.

който мускулите, органите и нервната система в
човешкия организъм си взаимодействат, са

Една малка група работи върху начините за фаси-

вдъхновили създаването на т.нар. „Модел на

литиране на тази комуникация. В самото начало

жизнената система“, който първоначално е

на Партньорството те разпространиха един въп-

разработен от английския кибернетик и теоре-

росник, за да съберат информация за Образова-

тик по операционни изследвания, Стаборд Бир.

телните структури и за начините на придобиване

VSM се използва като инструмент за намиране

на образователна степен по Пермакултура в раз-

на причините за проблемите в обществени ор-

личните страни партньори.

ганизации и за подобряване на тяхното функ-

На втората среща на ЕПП в Словения различни

циониране.

партньори представиха своите Образователни
структури – те могат да бъдат разгледани, подре-

За по-подробно пояснение на начина, по който

дени по държави, на нашия интернет сайт. Тогава

адаптирахме „Модел на жизнената система“

приложихме различни пермакултурни методи, като

към Партньорството на Европейските перма-

SWOC анализ и анализ нужди и добиви с цел да се

културни преподаватели вижте тук.

разберат и сравнят различните методи на перма-

КАК ФАСИЛИТИРАХМЕ СРЕЩИТЕ СИ

културното образование. Жив пример за това как
действа системата за придобиване на образовател-

Групата за подобряване на процеса на партньор-

на степен в Португалия беше даден с дипломира-

ството на ЕПП беше формирана с цел да се гаран-

нето на португалски студент по Пермакултура.

тира, че всяка среща ще се проведе и ще бъде
фасилитирана. Тя подготви и проведе всяка среща в сътрудничество с организационната и координационната група и фасилитира всяка сесия
чрез използването на няколко техники или методики за активно учене. Мнозина от групата за
подобряване на процеса имат опит с методите
на „Изкуството на провеждане на събития“ Art of
Hosting* или „Изкуството на менторството“
Art of Mentoring* и всеки използван метод

Интервюиращ и интервюиран

беше разяснен (използвайки техника, наречена "момент на тиквичката" 'courgette moment',

Към края на Партньорството, бяха проведени

която рефлектира, какво се случва като про-

интервюта с попълнилите през 2012 г. въпросника

цес) с цел да се повиши макси-мално нивото на

с цел да се проследи развитието на отделните

знанията на всички участници.

„Образователни структури“ в хода на последните

За по-подробно пояснение на начина, по който

две години. Проследяването на динамиката на

фасилитирахме срещите на Партньорството на

процеса беше една от основните причини, поради

Европейските пермакултурни преподаватели

които решихме да не изготвяме брошура във

вижте тук.

формат PDF,

PERMATEACHERS.EU
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представяща всички „Образователни структури“:

В крайна сметка, разнообразието от методи и

ЕПП беше ускорило промените в страните и затова

образователни структури в Партньорството на

един по-гъвкав формат на представяне ни изглеж-

ЕПП беше широко оценено и счетено за ценно

даше по-подходящ.

преимущество, а не проблем.

На нашия интернет сайт има линкове към пости-

ЗАДЪЛБОЧАВАНЕ НА ПОЗНАНИЯТА

гнатите резултати и техните трактовки на страница “Образователни структури” (Educational structu-

ПО ПЕРМАКУЛТУРА ЧРЕЗ ВИЗИЯ ЗА

res). Подстраниците на страница „Образователни с

ПРОЕКТИ И ПРАКТИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ

труктури“ са организирани по държави: за всяка

По време на срещите ни подбрахме местата, както

държава една или повече пермакултурни органи-

за самите срещи, така и за обиколките по места с

зации представят себе си и своите „Образовател-

цел да допринесем за повишаване на познанията

ни структури“. Ще има онлайн форма и пермакул-

по темата и на практическия опит по отношение на

турните организации, които все още не са предста

основите на екологията и устойчивото развитие,

вени тук, могат да попълнят своите данни. Всички

както и по приложен пермакултурен дизайн в раз-

данни, разбира се, могат да бъдат променени съг-

лични климатични и социални условия. Всичко то-

ласно възникналите с времето събития.

ва беше много стимулиращо – а вдъхновението за
един нов преподавател означава по-голяма способност да вдъхнови учениците си.

За да направим по-голяма част от познанието по
темата достъпно за другите, които не успяха да
участват в съответните срещи, една от нашите
малки групи се съсредоточи върху представянето на пермакултурните

Упражнение по време на срещата в Испания

‘’Отново научих много и се вдъхнових от други
учители и организации. Това ме накара да

Малки и големи организации и индивидуални

реконструирам

дипломната

система

на

участници с много малка или никаква подкрепа от

Скандинавия, което мисля, че е огромна стъпка.’’

национален орган извлякоха съществени ползи от
Партньорството чрез обсъждане с останалите

проекти, които ни приютиха през периода

професионалисти.

на Партньорството на ЕПП. Тази група
интервюира представителите на всеки

От една страна, страни като Финландия, България,

проект въз основа на въпросник и към

Холандия и Чешката Република започнаха да ра-

края на срещата събра отзивите на ЕПП-

ботят върху създаването на национални организа-

участниците относно проекта.

ции и формирането на образователни структури.
От друга страна, изграждането на групиот двама

Така беше изготвен преглед на приложния перма-

или повече преподаватели, колеги от една или по-

културен дизайн в седем проекта, в седем европей-

вече европейски националности беше важен ре-

ски страни (Германия, Словения, Португалия, Вели-

зултат за много ЕПП-участници.

кобритания, Испания, Дания и България) и този
преглед можете да

PERMATEACHERS.EU
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“Предопределените цели бяха прости и силни. Беше
хубаво да имаме нещо общо и конкретно, над
което да работим - общуването (което беше найценният резултат) което се случи настрана и
беше истенско. Беше добро решение да имаме
срещи на реални пермакултурни места”
откриете на нашия интернет сайт под заглавие:
“Най-добрите практики” (Best Practice). Ето няколко линка към тези изследвания:

РАЗБИРАНЕ И ОБСЪЖДАНЕ НА ФОРМАТИТЕ НА КУРСА И УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
Съдържанието преподавано в курса по Пермакултурен дизайн (КПД), се основава на разделите
на Ръководството за пермакултурни дизайнери,
написано от Бил Молисън през 80-те години на XX
век. Оттогава Пермакултурата е приложена в много повече области и по този начин е разширила
сферата си на приложение. В същото време, все
повече внимание се обръща на това качеството
на преподаване в курсовете по пермакултурен

• Gastwerke in Ешероде (Германия)
дизайн (и техните формати) да се поддържа на
Ekokmetija
Pri
Sustarju
in
Хотемаже
(Словения)
•
високо ниво.
• Quinta do Vale da Lama in Оджиакшере (Португалия)
• UK Permaculture Association in Лийдс (Великобритания)
• Mas Franch in Жирона (Испания)
• Friland in Фелдбале (Дания)
• Eкокъмпинг Батак в Цигов Чарк (България)
Откроихме необходимостта от повече места, които
да действат като образец за приложна Пермакултура и в същото време като учебни и нетуъркинг центрове – и необходимостта от по-добър достъп до
този вид информация. За добър пример считаме

Ноелия Хименес, Испания

мрежата LAND Network на Британската асоциация
по Пермакултура и настойчиво препоръчваме да
посетите техния интернет сайт за повече информа-

Предвид мрежовата си структура, Партньорството

ция. Тази малка група също препоръчва започване-

на ЕПП прие за важна част от нашата работа об-

то на подобен проект за нетуъркинг на европейско

съждането на учебната програма на курсовете по

ниво и тази дейност стартира с предложение за

пермакултурен дизайн и стандартите за образова-

проект PLANT project (разширяване на мрежата

ние по Пермакултура, изобщо. Очакваме чрез вза-

LAND в Европа).

имно обучение (peer-learning) и създаване на устойчива мрежа да постигнем високо качество на
преподаване.

Също насочваме поглед отвъд Европа в търсене на
проекти за устойчиво развитие в южното полукълбо и на това, което можем да научим от хората там.
За тази цел ви препоръчваме интернет сайта и изложение Do ut des на немската неправителствена
организация SONED (Southern Networks for Environment and Development).

В подкрепа на този процес работна група се зае да
разработи “Основен курс по пермакултурен дизайн” с участието на пермакултурните преподаватели в ЕПП, като проведе анкета, с която помоли хората да посочат предметите, които тепреподават в
КПД. Това е основано на основния курс на обучение по пермакултурен дизайн (PDC Core Curriculum) на Британската асоциация по Пермакултура.
Анкетата показа наличието на разлики в предметите на регионални ниво, както и допълнителни
предмети на обучени, развити от някои учители.

PERMATEACHERS.EU
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След това се проведе малък междугрупов обмен
на информация относно начините за стимулиране

“Подобрените умения включват

на дискусията за Основния курс на обучение в раз-

организационния дизайн (VSM), личните

личните организации и какви стъпки трябва да се

способности, груповата динамика,

предприемат за това.

международните гостувания, управлението на
местата и разбира се междукултурното

С цел учителите да могат да решат кой курсов формат приляга най-добре на съдържанието, което
желаят да предадат и, в тази връзка, да могат да

въздействие.
Пермакултурните преподаватели са много по-

изготвят график, тази работна група също фасили-

свързани сега и всички имаха шанса да научат

тира дискусията по отношение на курсовите фор-

нови неща, а партньорските организации да

мати и графиците за курсовете по пермакултурен

сравнят идеи и модели - основните цели на

дизайн, курсовете и семинарите по „Увод в Перма-

партньорството.”

културата“, както и специализираните курсове –
включително разглеждане на мотивите „за” и „про-

Освен това, начина на употреба на специфичния

тив” за тези формати. Някои графици могат да бъ-

речников запас от термини откри нова визия за

дат открити на нашия интернет сайт.

преподаването на Пермакултура. Голямото разно-

ПРАКТИКУВАНЕ НА МЕТОДИТЕ НА
ПРЕПОДАВАНЕ

ди на творческо преподаване и групова фасилита-

Един от основните стимули за създаването на
Партньорството на ЕПП бе да разширим диапазона на методите, които пермакултурните преподаватели използват, за да предадат съдържанието и по този начин да задоволят по-добре
нуждите на обучаващите се. Използваните по
време на срещите методи разшириха възможностите за водене на резултатни курсове в стра-

образие от представените и приложени нови метоция затвърдиха "методологичния инструментариум" на всички участници в ЕПП. Всичко това беше
споделено на срещата в Лийдс, с използването на
„Технологията на отвореното пространство“ (Open
Space Technology*), Разказвачество (Storytelling),
обсъждане на възможностите за обучение на стажант-преподаватели и презентации, а в Испания голяма част от срещите се състояха в провеждане на
лекции с техниката на микропреподаването (microteaches) пред останалите ЕПП участници, които бяха записани и качени на страницата „Ръководство
за преподавателя“ (Teachers’ Handbook) на сайта на
ЕПП (включително плановете на сесиите за микропреподаване).

На всички срещи, и стажантите, и квалифицираните преподаватели получиха възможност да упражнят различни методи в сигурна среда: имаше много

Кърсти Херон води микро-сесия на тема "Закономерности"

възможности за прилагане на новопридобитите
умения в повече сесии, проведени с малки групи.

ните на участниците. Това беше особено ползотворно за представителите на страни, в които
преподаването на Пермакултура едва сега започва. Например, начинът, при който по-опитните
преподаватели съчетаха всички стил-ове на учене
на обучаващите се, сам по себе си, ни даде много.
PERMATEACHERS.EU
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пермакултурното образование, както показва

“Научих много за предизвикателствата да

извадка от Обосновка на формата за кандидат-

бъдеш част от множество от хора - някои се

стване на Партньорството на ЕПП: ”Демограф-

връщат у дома, други не. Аз определено вече

ският профил на обучаващите се в курсовете

насърчавам идеята да сме все повече, да бъдем

по Пермакултура в западните страни често е с

отворени към нови хора и научих колко е голяма

добра възрастова и полова разноликост, но с

стойността на интеграцията: Тези които

тенденция към преобладаващи средна класа и

бързо се впуснаха в партньорството му се

бяла раса. Предизвикателството е да се разши-

насладиха и се "справиха" много добре. ”

РОЛЕВИТЕ ИГРИ КАТО МЕТОД НА
ОБУЧЕНИЕ В ПЕРМАКУЛТУРАТА
Група от България, с участници от Холандия и Великобритания разработи идеята за Ролевите игри като нов метод на обучение в образованието по Пермакултура. Идеята е да се използват привлекателните и затвърждаващите аспекти на игрите при научаването на нови умения и поведение в “сигурната” среда на виртуалния свят на играта. Групата разработи различни игри като взе предвид, както настолните, така и екранните игри. Някои от игрите се
основават на съществуващи ролеви игри като
“Pathfinder” и " Settlers of Catan" . Разработването на
игри е непрекъснато усилия, което ще продължим

ри участието така, че курсовете да привлекат
учащи, които по-точно да отразяват социалния,
етническия и икономическия състав на европейското население и да поощрява многообразието в
пермакултурната общност.” Затова една от задачите на проекта на ЕПП е: ”Да се подпомага културният обмен, многообразие и интегрирането в
пермакултурната мрежа и да се обсъдят идеи за
начините на увеличаване на участниците в обученията по Пермакултура.”
Разбира се, трябва да се използват различни стратегии за достигане до целеви групи като безработните или хората с увреждания. С цел да се обследва този проблем в дълбочина и да се достигне до
решения, централната тема на шестата среща на
ЕПП в Дания беше ”Разширяване на участието”.

и след края на финансирания период на Партньорството на ЕПП. Идеята за “списък с герои” от ролевите игри беше адаптирана като метод за профилиране на уменията, способностите, знанията и поведението на ученик и преподавател.

ОБСЪЖДАНЕ НА НАЧИНИТЕ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ БРОЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ
Образованието по Пермакултура ще бъде достъпно за всеки, ако ние – пермакултурните преподаватели – си поставим за цел да насочим цялото общество към нов начин на мислене и действие в близко бъдеще. Затова сме изправени пред голям въпрос и истинско предизвикателство: “Как да достигнем до възможно най-различни социални групи?”.
Поставихме въпроса за начина, по който от самото начало на партньорството да достигнем

Участници в срещата във Фриланд, Дания
При всички положения, мащабът и значимостта на
проблема с участието бяха доста неясни до този
момент. Същото важеше и за гамата от стратегии и
вече съществуващи в Общността на пермакултурните преподаватели решения. Затова проведохме
първоначално запитване с цел да получим груба
представа за ситуацията в различните странипартньори в ЕПП. От резултатите на това запитване

отвъд “обичайните целеви групи” посредством
PERMATEACHERS.EU
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разработихме сесия за срещата на ЕПП в Дания,
като подбрахме стратегии, които бяха представени на тази среща и след това обсъдени от участниците в малки групи. Резултатите от тази сесия са
публикувани в специален раздел на нашия интер-

“Отне много време да разберем И приложим
модела (VSM) на практика. Особено трудно бе за
новодошлите (не участвали в други срещи),
беше им някак трудно да се адаптират.

нет сайт, посветен на „Разширяването на участието“ (Widening Participation).

Чувствах, че не разбираме напълно значението
на "Основните дейности" (да не се асоциира с

ПУБЛИКУВАНЕ НА „РЪКОВОДСТВО ЗА
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ“
Първоначалната образователна програма по Пермакултура е планирана като серия от лекции по
множество важни дисциплини, представени в интегриран контекст. Останали от 80-те години на XX век

ХОРА), които ме въвлякоха накрая. Беше трудно
да останеш свързан с тяхната работа между
срещите, докато си натоварен с координация и
фасилитация - не вървеше добре в началото.
Като цяло се чувствам вече уверена да
използвам този модел с голяма и променяща се
като нашата група.”

като основни методи, например, са включването на
игри, практически упражнения, творческо и драма-

отново преценихме, че интернет сайт като форма

тично изразяване, обсъждане и диалог. Ученето

би бил много по-подходящ, отколкото статично

чрез действие е придобило значение като педагоги-

ръководство.

чески принцип. Работата от наблюдение на полето
към абстрактност и теория се е превърнала в основен принцип на преподаване.

Ръководството на преподавателя на нашия интернет сайт permateachers.eu излага непрекъснато актуализираните съвместни публикации в
следните раздели: педагогика (pedagogy), дидактика (didactics), учебна програма (curriculum),
многоезичен речник на термините (multilingual
glossary of terms) и списък с препоръки за допълнителна информация (further reading).
Пермакултурните преподаватели могат да добавят
свои собствени материали и да използват статиите

Практическа работа по дизайна в Португалия
Има също така промяна към по-обобщени теория и практика на дизайна, като „Дизайн на
произволните механизми, съсредоточен върху
действието“.

на своите колеги безвъзмездно под лиценз CC BYSA 4.0. Много от публикациите имат видео интервю, представяне или демонстрация на методите на
преподаване или учебните дисциплини, много от
статиите са във формат PDF и могат да бъдат свалени, или са в друг формат и могат да бъдат разпечатани.

Решихме да публикуваме Ръководство на преподавателя, което да включва най-новите педагогически идеи, методи, учебни дисциплини и стратегии за
разширяване на участието. Докато работихме по
детайлите на съдържанието на това ръководство,
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“Беше добър избор и научих много за модела
VSM, но ще имам нужда от още време
докато свикна с него. Изглежда, че е
перфектния модел за работа в голяма група

СЪЗДАВАНЕ НА СИЛНА МРЕЖА ОТ
ПЕРМАКУЛТУРНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
В ЕВРОПА
Главната цел на Партньорството да създаде Евро-

и на големи разстояния над комплексни

пейска мрежа от пермакултурни преподаватели

теми по нейерархичен начин”

беше постигната много скоро, тъй като мащабът

(ПРАВИЛЕН) НАЧИН НА ЖИВОТ
Изразът „Правилен начин на живот” (Right Livelihood) е термин от Будизма и “(...) означава, че последователите не трябва да се занимават с професии или занимания, които, пряко или косвено, вредят на останалите живи същества.(...)”. Това е в хармония с етичните норми на Пермакултурата и през
1981 г. Бил Молисън е награден с „Награда за правилен начин на живот“ (Right Livelihood Award) за
работата си по Пермакултура. В същото време,
“средствата за препитание” са това, с което преживяваме и пермакултурните преподаватели също,
обикновено, трябва да имат някакъв източник на

на този проект създаде дух на сътрудничество и
взаимодействие още на първата среща.
Възможността за провеждане на редовни срещи
през тези две години създаде важна основа това
взаимодействие да продължи. Така, заедно с методите и техниките на преподаване, споделени по
време на срещите, беше създадена силна социална
и професионална мрежа от свързани личности и
организации, която служи за основа за по-нататъшни възможности за свързване на начинаещи
преподаватели с квалифицирани ментори, както и
стажант-преподаватели да си предоставят един на
друг взаимопомощ с напредването в работата им.

доходи. Включването на нашия начин на живот в
проекта ни за превръщане на работата ни в професия, предвид глобалните му последствия, е истинска Пермакултура и го превръща в “правилен начин
на живот”.

Запознаването със съществуващите организационни структури в страни, където са установени преподаването на Пермакултура, начините за придоби-

По тази причина, една работна група се съсредото-

ване на образователна степен и обучението на

чи върху провеждането на анкети: “Да разкажем

преподавателите, предостави ценна информация

как се издържаме”.Мнозина бяха помолени посредством въпросници и в интервюта да разкажат
за своя опит като активни пермакултуристи. Как се
издържате с Пермакултура? Какво правите - преподавате, проектирате, изграждате общности, ...?
Как съотнасяте работата си към етичните норми и
принципите на Пермакултурата? Можете ли да

за разработването на такива системи в страни,
където няма структурирано такова устройство.
Онлайн ресурсът, създаден по време на процеса,
също предостави развиваща се ресурсна база за
споделяне на умения, успешни практики и
педагогическо знание.

преживявате само от дейности, основани на Пер-

С такава здрава основа тази мрежа ще може да

макултурата?

расте и да се развива в бъдещето.

Тази група има за цел да открие добрите примери,
да сподели всички случващи се добри неща и да
донесе вдъхновение и увереност: Пермакултурата
може да бъде неделима част от целия ни живот.
Тези истории също са публикувани на нашия
интернет сайт.
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Креативно учене в действие

4. Какво се случи на срещите на ЕПП?
През финансираният период на ЕПП имахме възможността да проведем 7
“големи” срещи на всички финансирани партньори в различни страни. На тези срещи средно от по 45 човека, от 18 страни се събраха заедно, за да работят по темите на ЕПП. Също се проведоха други събирания (напр. двустранни /
по специфични теми). Ето преглед на местата, където проведохме срещите и
какво се случи на тях.

ГЕРМАНИЯ

Стартовото събиране на Партньорството на ЕПП се
проведе в международната общност и Екоселище
“gASTWERKe” в Ешероде, Германия, през август
2012 г. То се проведе точно след Европейската
конвергенция по Пермакултура, много партньори
използваха възможността да пристигнат по-рано,
за да вземат участие в Конвергенцията, и след това
да присъстват на изказванията на огромния брой
лектори и да участват в семинарите, които бяха
предложени. Имаше обиколка на централната част
на гр. Касел между двете срещи, където точно се

Разнообразие и ответност
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По време на тази първа среща на ЕПП бяха поста-

Мястото на провеждане, Tрента лодж в Национа-

вени основите на Партньорството и оперативната

лен парк Триглав беше хубаво решение за тази

му структура. След презентацията на Дейви Филип

среща и част от посещенията на място беше оби-

от ЕПП партньора ни Cultivate в Ирландия на тема

колката из Националния парк с рейнджър, който

„Модел на жизнената система“, решихме да го при-

ни помогна да разчетем ландшафта и да разберем

емем за организационна структура. Част от това

историческото развитие в тази част на Словения.

беше да анализираме от какви работни групи се

През последния ден имаше обиколка на музея за

нуждаем за обсъждането на целите и задачите на

опазване на пчелите в Радовлица, представящ

Партньорството и да разработим различните

Карниолската пчела – географски най-разпростра-

материали, които сме замислили.

нената в Словения местна домашно отглеждана
порода, разпространена на всички континенти.
Последната спирка от обиколката беше в перма-

СЛОВЕНИЯ

културното стопанство и органична ферма в Шуштар, което прилага солидарно земеделие (земеделие, поддържано от общността). Тази среща беше
последвана от Словенската конвергенция по Пермакултура и Национална дипломна среща на Пермакултурните преподаватели.

ПОРТУГАЛИЯ
На третата среща през март 2013 г. всички партньо-

Хижата в Трента, Словения

ри се събраха в Португалия в образователния център по устойчиво развитие “Вале да Лама”. Тук ос-

Втората среща се проведе два месеца по-късно

новната тема на обсъждане беше “Съдържание и

(през октомври 2012 г.) в Трента, Словения, и беше

учебни дисциплини”: По какви теми и предмети

насочена към обсъждане на “Образователните

преподават преподавателите в своите курсове и

структури”: как различните партньори организират

каква форма имат те?

обучението по Пермакултура в своите страни?
Освен представянето на начините за придобиване
на образователна степен в различните страни, чрез
СУОК анализ (Сила, Слабости, Възможности, Ограничения и Решения) анализирахме също и колко
добре те функционират. Също така изготвихме мис-

По време на срещата бяха проведени няколко
представяния и гост-лектори: Джан Мълръни Jan
Mulreany (Великобритания) говори за “Пермакултурно образование и Open College Network във

ловна карта, която показва нуждите и желанията за
формата и структурата на ръководството за преподавателя. А също и беше свършена работа по визията на проекта на ЕПП - какво ни свързва и в какво
искаме да се превърне в бъдеще.
По време на тази среща също беше направено
представяне на системата за получаване на
диплома на Хелдер Валенте, който предостави
задълбочена информация за системата за придобиване на образователна степен в Португа-

Португалия: съдържание и учебни програми

лия.
PERMATEACHERS.EU
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Великобритания”, Уве Хайткамп и Жоао Гонсалвес
показаха филмовия си проект “Revolutionary

“Подготовка: проект развит след

Roads - On Foot To The End of The World” за 328

началото. Отдаденост: свръхоценка

километра преход в Португалия, а Ана Дигон

на времето и способностите”

Елсден от Regen Ag Iberica говори за „Холистично
управление” (Holistic Management).

Тази среща беше допълнена с вечер на презентации на хора от Пермакултурната мрежа на Лийдс,

Посетихме музея Портимао (Portimao Museum),

включваща Сузи Хай, която говори за Дизайн на

който представя дейности от региона от послед-

пермакултурния дом, Алан Торнтън, който говори

ните 5000 години, по-специално възхода и паде-

за ЛАНД-мрежата във Великобритания и предста-

нието на рибарската индустрия, както и перма-

вител от Център за бизнес и изкуства на Хедингли

културния проект Varzea da Gonçala. Част от ЕПП

Heart, който представи работата на този управля-

участниците след това посетиха Екоселище “Та-

ван от общността бизнес. Също така, поканихме

мера”, което е реализирало ландшафт, който съх-

Джон Уокър да проведе семинар по „Модел на

ранява огромно количество вода през последни-

жизнената система“, с цел да ни помогне да из-

те няколко години.

ползваме тази система по-ефективно.

Преди тази среща се проведе Национална дипломна среща.

При обиколките посетихме Пермакултурен проект
Оffshoots, обществена градина, част от мрежата

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

LAND центрове във Великобритания, както и Пермакултурен проект Edibles. Преди срещата в Лийдс
се проведе 2½-дневно обучение на преподаватели
с Луби Макнамара от Designed Visions.

ИСПАНИЯ
Петата среща беше организирана в Северна Испания и Барселона през септември 2013 г. Комбина-

Лийдс: Култивиране на знанието
През май 2013 г., Лийдс (Великобритания) беше
мястото, на което се проведе четвъртата среща, в

цията от “сесии по микропреподаване” и обсъждане на съдържанието на “Ръководство за преподавателя” беше централна тема на тази седмица. Сесиите по микропреподаване разработиха много от

Центъра за бизнес и изкуства в Хедингли (Headingly Enterprise and Arts Centre (Heart)). Тук говорихме за “Отглеждане на знания”: Как функционира
“трупането на знания” и кои методи и подходи
използват преподавателите, за да предадат съдържанието? Многоликият опит беше споделен в
малки групи в голямо открито пространство и
време. Срещата беше допълнена от беседи на тема педагогика и въвеждане на способа “courgette
moment” (момент на тиквичката), който се състои
в това лектора да спре за момент и да обясни ка-

Наслаждавайки се на градската култура на Барселона

къв метод на преподаване използва и защо.
PERMATEACHERS.EU
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върху приключването на различните материали
“Скайп срещи с повече от 6 човека си е
предизвикателство, не мисля, че са много

за публикуване онлайн. Основната тема на тази
среща беше “разширяване на участието и дости-

оперативни, защото хората не могат да се

гане до маргиналните групи”, което отново

включват пълноценно или имат проблеми с

включваше работа в малки групи с интерактивни

връзката. С максимум 6 човека те биха били

методи и насоченост към голямо разнообразие от

по-ефективни.”

групи.

съдържанието на „Ръководство за преподавате-

Мястото на тази среща – общност от съмишленици

ля“ на интернет сайта и помогнаха да се разбере

и Еко селище Фриланд, беше вдъхновяващо. Осно-

какъв да бъде начинът на преподаване на някои

вателят Щейн Мьолер беше поканен на обиколка

дисциплини с гледане и слушане.

из нововъведенията там, включващи ракетни печки, строителство със сламени бали и тамошните

Мястото на срещата беше Mas Franch, неправител-

зелени домове с пречистване на отпадните води.

ствен кооператив, съсредоточен върху устойчи-

Най-специалното събитие на тази среща беше

вия начин на живот и трансформиращото образ-

акредитирането на Пермакултурното стопанство,

ование. По време на тази среща имаше двама гост-

базирано във Фриланд “Permakulturhaven Myrrhis”

лектори: Жорди Пижем, който говори за промяна

като част от датската мрежа от LAND-центрове.

на парадигмата и Джон Уокър, който проведе допълнителен семинар за „Модел на жизнената система“.
Бяха посетени Банката за семена „Екояворс” (Ecollavors), която има впечатляваща сбирка от семена и
плодородна градина; до Института Permaculture
Montsant, флагмана на Каталонската Пермакултура
в полупустинна зона; до Социален център Can Masdeu, бивша болница за прокажени, която е превърната в общност от съмишленици с пермакултурна
градина и дейности за местните; до метапроекта
AureaSocial, многолик проект, насочен към здравето, храната, участието в политическия живот, рав-

Дейви Филип

ните възможности за всички и не на последно място RAI – асоциация, работеща в полза на образованието, изкуството и участието в политическия живот.
И тази среща беше обогатена от обучение за преподаватели, проведено през седмицата преди
срещата на ЕПП от дългогодишния пермакултурен преподавател Розмари Мороу (Австралия).

Обиколките по време на срещата включиха Еко
селище Фриланд, разходка с велосипед до руините
на замъка Kalø Slot – исторически обект, обиколка
на Byhaven 2200 проект за пермакултурна градина
на отворена общност (част от датската ЛАНД мрежа) в градския център на Копенхаген и Christiania –
автономна общност от 800 жителя, също в центъра
на Копенхаген. Част от групата отиде до Швеция, за

ДАНИЯ
По време на шестата среща във Фриланд, Дания,

да посети горски парк Holma* – старо народно
сред-но училище и горски парк, управляван от

през май 2014 г., партньорството се фокусира

PERMATEACHERS.EU
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ЕПП участници правят представяне при язовир Батак, България
общността, плюс “Горски парк Мълбери Хил” нов

пермакултурни активисти и преподаватели от

проект за горски парк на хълм в околностите на

цяла Европа ( и отвъд нея). Тя бе обогатена и от

Малмьо – и двата проекта, ръководени подпомага-

голям брой работни ателиета, водени от бук-

ни от добре известния швед пермакултурист Еш-

вално над сто участника и използвайки метода

бен Венд.

на "отвореното пространство".
Между двете срещи имаше обиколка из мест-

БЪЛГАРИЯ
Последната от нашата серия финансирани срещи
на ЕПП ни отведе в Екокъмпинг Батак в България
през юли 2014 г. Група от млади български доброволци участва в курс по пермакултурен дизайн безвъзмездно и в замяна изготвиха перма-

ната гора и до Плиоценски парк - Дорково наблизо, с кости на животни, обитавали тази територия преди 5 милиона години. Също така
посетихме кобена къща (cob house), построена
от член на Асоциацията за строителство с естествени материали.

културния дизайн за това събитие и подготвиха
мястото.

По време на срещата Партньорството на ЕПП беше
завършено. Дадохме оценка на работата си, обсъдихме бъдещите възможности и се подготвихме за
представянето на постигнатите от нас резултати на
Eвропейската конвергенция по Пермакултура.
Тази Конвергенция се проведе отново заедно със
срещата на ЕПП и отново участваха около 250

PERMATEACHERS.EU
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Наблюдавайки градината на пермакултурен ЛАНД център в Дания

5. НАУЧЕНИ УРОЦИ
Попитахме какви са отзивите за Партньорството и за Научените уроци в голяма анкета, която попълниха половината от ЕПП участниците. Бихме искали
да споделим част от тях с по-голяма аудитория – а също и да успеем да се поучим от тези уроци. По-обширна статия с повече извадки можете да намерите на нашия интернет сайт.

ПАРТНЬОРСТВОТО НА ЕПП:
ИСТОРИЯ НА НЕГОВОТО РАЗВИТИЕ
Непрекъснато се подобряваше самоорганизацията на програмата, задачите, процеса и фасилитацията на срещите от едно работно събиране до
следващото. Ефективността при довеждането на
работата до край в работните групи подобри по
този начин проекта, както и способността на Партньорството да работи между срещите, да поддържа контакта, да остане фокусирано и продуктивно.

различни на различните срещи. По-внимателният
поглед върху данните от нашите анкети разкрива
определен спад в рейтингите за „Организационна
структура“ и “Производителност и ефективност“ на
срещите по отношение на срещите в Словения/
Португалия. Над половината от участниците са дали
оценка на тези раздели от „Слаб“/“Среден“ до „Добър“, с елементи, връщащи ни отново към срещите
във Великобритания, Испания и Дания с почти
единодушно „Добър“ до „Много добър“ рейтинг.
Процесът на преминаване през този спад заедно,
напр. работата сред трудностите и предизвика-

Мнозина се запознаха с историята в основата
на формирането на това Партньорство, разка-

телствата да се организира такава голяма и разнолика група в сплотена

зана в динамика и атмосфера,
PERMATEACHERS.EU
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“Не сме сами! Силната структара не гарантира
непременно добър резултат. Дизайнът на
вероятностите е продуктивна стратегия.
Перми-тата са "добри хора". Широк кръг от
'магически' до научноБскептично мислущи хора, за
всеки има място. Устойчивост в
разнообразието..”
работна мрежа е постижение, което силно укрепи Партньорството.

интересуваха главно от обмена на преподавателски умения.
Затова, един от големите уроци, които научихме (и
най-вече „Резултатните познания“, които мнозина
придобиха от Партньорството), засягат „Модел на
жизнената система“, като начин на организиране
на оперативната ни структура. В действителност
той разедини в началото групата, тъй като само някои го приеха за работещ и ефективен. Заинтересованите в обсъждането на методи и умения, бяха

КАКВО ДА ПРОМЕНИМ СЛЕДВАЩИЯ

недоволни от дискусиите за „Модел на жизнена-та

ПЪТ

бър среден път между работата по темите и обез-

Огромните размери и разнообразие на партньор-

система“, а координаторите на проекта търсеха допечаването на постигането на целите на проекта.

ството породиха някои други предизвикателства и
трудности, които бяха трудно предвидими преди
стартирането на проекта. Партньорството на ЕПП
беше пропуснало ПРЕДИ първата среща да вземе
решение за:

• начина на структуриране на Партньорството и
по-специално на работата по целите му;

• начина на събиране на резултатите и какъв капацитет има за обработка на тези резултати;

• начина на взимане на решенията при управлението на проекта;

Програмата на "Отвореното пространство"
Те можеха да пояснят по-ясно колко ценно е за
преподавателите да натрупат “вторични позна-

Въпреки че решението да се използва „Модел на

ния”, произтичащи от подобряването на умения-

жизнената система“ (VSM) беше взето на първата

та на управление на проекта, вътрешната орга-

среща, повечето участници не бяха запознати с

низация и изграждането на общността – това мо-

този модел и така започването на работата по него

жеше да преодолее пропуска и да създаде по-

отне много време на срещите, най-вече в първата

голямо взаимно разбиране.

половина от Партньорството.
От друга страна, Партньорството засегна две различни нива: организационното ниво на преподаване на Пермакултура и актуалното преподаване.
На срещите, участниците представиха и двете нива: някои бяха координатори на проекти и за тях
интерес представляваха изработването на добра
структура за сътрудничество и за постигане на целите на Партньорството; други дойдоха в качеството си на пермакултурни преподаватели и се
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И все пак, по-голямата част от участниците смятаха,
че за две трети от проекта е полезно усилието да се
обсъди „Модел на жизнената система“ и това е дало
желаните резултати. Сред хората, попълнили анкетата преобладаваше мнението, че каквато и да е
система да бяхме избрали за ситуацията,
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тя щеше да срещне съпротивата на една част от
групата и отново щеше да представлява преди-

“Моята ‘Еврика!’ беше когато разбрах, че

звикателство.

въпреки че бях може би най-младия
участник в партньорството и с най-малко

Ограниченото време на срещите също беше проблем. Беше нужно малко време хората да приемат

опит, всички сме там, за да се учим и че
имам с какво да съдействам. Това беше

реалното време, необходимо за организиране на

много вдъхновяващо и ми помогна да стана

Партньорството в този мащаб и многообразие в

по-активна част от партньорството. “

работещ продуктивен организъм. Разполагането на
организационните структури на място също ни
отне повече време, отколкото допускахме.

предизвикателство за Партньорството: на новодошлите трябваше да бъде представен „Модел на

Същевременно, друго предизвикателство се оказа

жизнената система“, те трябваше да разберат опе-

довеждането до край на работата между срещите.

ративната структура и да намерят своето място в

Отдадеността на работните групи се основаваше

Партньорството, където да учат и допринасят по

на осъзнаването на техните задачи – и не всички

най-добрия начин. Бяха положени големи усилия

групи изработиха добра структура като последст-

за провеждането на тази интеграция, но на третата

вие на това, което се случи по време на срещите.

среща съотношението между интегрираните участ-

Това значеше, че към края на Партньорството

ници и новите такива вече изглеждаше твърде не-

пред някои работни групи все още стоеше голям

съразмерно, като броят на новодошлите беше поч-

обем работа, с която да доведат до край приноса

ти половината от участниците. В същото време,

си за постигането на целите на ЕПП. Това на свой

очевидно, интегрирането на даден човек в процеса

ред създаде голямо напрежение за тези, които

зависи и от личността му (предвид, че някои хора

трябваше да използват в работата си тези резул-

дойдоха само веднъж и се интегрираха още от на-

тати, като ги публикуват в практична форма.

чалото, а на други им отне повече време).
Това може да се дължи и на един друг голям проблем, възникнал по време на Партньорството – езикът и културните различия в групата: това често
забавяше нещата. Това беше рязък завой в организационния процес с ангажиране на допълнително
време и пространство във всичко, което Партньорството правеше, за да се постигне това и да се осъзнае, че, въпреки че инициаторите на ЕПП много добре работят с английския като работен език, той не
е реалност за мнозинството от участниците в проекта (и разбира се, за по-голямата част от европей-

Креативно адаптиране към промяната с лепящи се листчета

ците).

Част от трудностите, които работните групи срещнаха, беше един специфичен детайл от проекта на
Партньорството: то беше проектирано така, че
всяка среща да приеме голям брой нови участници. Почти ⅓ от 45-те участници, присъстващи на
всяка среща, бяха нови участници за проекта. Това
беше едновременно актив за мрежата и

PERMATEACHERS.EU
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КАКВО ДА ПОВТОРИМ
Според отговорите на анкетата, много от стойността вследствие от формирането на Европейското
партньорство и създаването на мрежа от Пермакултурни преподаватели изглежда беше добавена
от два основни източника: на първо място, изграждането на взаимоотношения и връзки между учителите и на второ – самата мобилност, тоест действителния физически акт на посещаване на друга орга-

Културният обмен и богатото разнообразие в такова голямо партньорство води до няколко темипродължение на отзивите на хората по въпроса
кои те смятат, че са положителните ползи от
Партньорството:

• Да се научат да изготвят функционални графици, да наблюдават добре фасилитирани сесии,
групови процеси – в голям мащаб!

• Да придобият опит в голямото разнообразие от

низация или пермакултурен проект. В днешното

работни методи: най-общо работа в малки групи и

време на виртуална реалност и обществени медии

в голямата група – обсъждане на методи и усло-

отговорите на хората показаха, че някои неща про-

вия по време на срещите.

сто не могат да бъдат заменени и че физическото

• Да научат как начинът на преподаване на раз-

придвижване има най-голямо въздействие и съз-

лични хора за мнозина се оказа съществен из-

дава най-голямо впечатление лично на тях, а така и

точник на вдъхновение за техния собствен

на техните организации.

начин на преподаване.

• Разнообразните места на провеждане и
разноликите съчетания от хора на

различните срещи - (предвид, че постоянното
ядро на фасилитиращата група осигуряваше
съществена стабилност)

• Междукултурни вечери, беседи и представяния
от местните хора на всяка среща, местният колорит на мрежата огряваше мястото на всяка
среща.

• Обиколките на място бяха високо оценени
и голямо преимущество за срещите.

Йоел Розенберг във Фриланд

Много хора смятат, че използването на обществените медии (Google Drive) за споделяне на доку-

Изглежда, че, независимо от етапа, на който се

менти и съхраняване на данни, и на „Модел на

намира развитието на партньорството, винаги

жизнената система“ за разрешаването на пробле-

има дух на интензивна работа и хъс за усъвър-

мите и организирането на големи работни групи,

шенстване и постигане на желаните цели. Този ен-

са дали добри резултати за партньорството и че,

тусиазъм и активност са движение, породено от

всъщност, не бихме се справили без тях.

акта на събиране на различни групи от
Пермакултурни преподаватели от цяла Европа за-

Тези резултати показват, че сред предизвикател-

едно за една седмица. Въпреки предизвикател-

ствата (мащаба на Партньорството, разнообрази-

ствата, които мащабът на Партньорството поро-

ето, оперативната структура) има и неща, които

ди, наличието на работни групи, съсредоточени

трябва да бъдат научени, повторени и оценени.

върху различните цели на Партньорството и разработването на тези теми след това в малки групи
по време на самите срещи дадоха много добри
резултати и подпомогнаха продуктивността.

PERMATEACHERS.EU
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Алан Торнтън - координатор на ЛАНД

6. Визия за бъдещето
Кой е най-добрият начин да продължим работата, извършена през последните две години? Как да подсилим вече създадените връзки и как да изградим на европейско ниво мрежа, която може да подпомогне непрекъснатото
развитие на стандартите на преподаване и основната програма от учебни
дисциплини на курсовете по Пермакултура?
В хода на Партньорството работихме върху тези
въпроси неколкократно, както по време на срещите, така и чрез онлайн подбор на идеи. Също така,
използвахме нашия Въпросник за оценка, за да
узнаем най-новите идеи и развитие.
На масата имаме няколко предложения с

• Основаване на Европейски колеж по Пермакул-

тура*, който ще работи за по-високо качество на

образованието по Пермакултура.

• Присъединяване към ECOLISE* с цел сътрудничество за сближаване с управляващите.

• Има различни подходи за създаване на мрежа от

предприети към много от тях конкретни

пермакултурни демонстрационни и образовател-

стъпки:

ни центрове (като ЛАНД) – както на регионално,

ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ И ПРИЗНАВАНЕ НА ПЕРМАКУЛТУРАТА В
ЕВРОПА:

така и на транснационално ниво и с визия за

• Основаване на федерация или алианс на Евро-

разширяване на тази мрежа отвъд Европа, чрез
създаване на мрежи за взаимопомощ с
пермакултурни инициа-тиви в Южното
полукълбо.

пейските асоциации по Пермакултура, който да
подпомогне популяризирането на Пермакултурата и работата в мрежа (networking) в Европа.
PERMATEACHERS.EU
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ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ

• Развитие на трансгранична образователна

система по Пермакултура (с цел обучаващите се да не са обвързани с една държава за
образованието си по Пермакултура).

• Създаване на система от ментори за новопостъпили преподаватели, които да работят с поопитни такива .

• Предлагането на курсове за обу-

РАБОТА В МРЕЖА

• Задълбочаване на сътрудничеството между преподавателите в определени страни (напр. Испа-

ния) и в специфични европейски региони (напр.
Северна Европа).

• Създаване на връзки между единомислещи мрежи (Transition Town, Global Ecovillage Network of
Europe, т.н.).
Интересува ли ви някоя от тези идеи? Моля, посетете линковете по-горе или свържете се с нас!

чение на преподаватели.

• Европейско сътрудничество по темата

“Преподаване на Пермакултура на деца”.

• Интегриране на методи от Преподаването на

Пермакултура и Съзнание за природата включително създаване на специализирани обучения за преподаватели по тази тема.

• Учредяване на професионален глобален
консорциум на пермакултурните дизайнери.

“Много, много вдъхновявавща бе за мен
фасилитацията и координацията на проекта

Глобални пътешественици

и възможността да видя как други страни и
култури прилагат Пермакултурата към
техните земи и организации.”

PERMATEACHERS.EU
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Трента, Словения - групова снимка

7. Нашата мрежа
Създадохме директория от Пермакултурни организации и преподаватели в
Европа, тук представяме преглед на партньорите, които участваха в Партньорството на ЕПП. Моля посетете линка с името на страната или името на
организацията за повече информация относно пермакултурната мрежа в
тази страна или организацията!

ФИНАНСИРАНИТЕ ПАРТНЬОРСКИ

Холандия: Aardwerk Academie, Лео Бакст,

ОРГАНИЗАЦИИ СА:

leo@aardwerk.org

Германия: Permakultur Institut e.V., Сандра

Франция: Université Populaire de Permaculture,

Кампе, s.campe@permakultur-akademie.net

Бен Бърнли, upp@permaculturefrance.org

Великобритания: Permaculture Association,

България: Green School Village, Михаела

Джо Аткинсън, learn@permaculture.org.uk
Испания: Asociación Cambium, Антонио

Царчинска, tzarchinska@gmail.com
Дания: Permakultur Danmark, Катрин

Скоти, antonio@permacultura-es.org

Долерис, catshop@gmail.com

Швеция: Permaculture Association, Мария

Португалия: Projeto novas descobertas, Нита

Свенбек, maria.svennbeck@hotmail.com

PERMATEACHERS.EU
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В светло зелено: Съфинансирани от ЕК организации • в тъмно зелено: други партньори
Финландия: Elävän Kulttuurin Koroinen,

Австрия: Permakulturakademie im Alpenraum –

Джоел Розенберг, joel.ruusuvuori@gmail.com

PIA Маргарете Холцер,

Словения: Društvo za permakulturo Slovenije,
Домен Зупан, domen.zupan@ekovas.si
Ирландия: Cultivate Living and Learning,
Филипа Робинсън, philippa@cultivate.ie

holzer.margarethe@aon.at
Хърватска: Croatian Permaculture Institute,
Синиша Покрнчич, sinisa@neo-co.com
Белгия: Transitie Vlaanderen, Силвия Болер,
sylvia.boller@gmail.com

ДРУГИ ПАРТНЬОРСКИ ОРГАНИЗАЦИИ (НЕФИНАНСИРАНИ / ОТ
ДРУГИ СТРАНИ)

Украйна: Permaculture Association of Ukraine,
Павло Арданов, pavlo.ardanov@gmail.com

Португалия: Vale da Lama, Андре
Карвайо, andrenscarvalho@gmail.com

Испания: The Integral Permaculture Academy,

Италия: Accademia Italiana di Permacultura, Елена

Мрежата на ЕПП е отворена за още пермакултур-

Пармиджани, e.parmiggiani@googlemail.com

ни организации които да се свържат, присъеди-

Стела Стрега-Скоц, hola@permaculturescience.org

нят, представят себе си, сътрудничат, допринесат

Латвия: Permaculture Association, Артюрс

и подпомогнат една друга. Ако се интересувате,

Полис, arturs.polis@inbox.lv

моля свържете се с нас!

PERMATEACHERS.EU
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Вело-тур в Дания

8. Допълнителна информация и контакти
Адресът на интернет сайта на мрежата на ЕПП, който информира обществеността за Партньорството на ЕПП и представя резултатите от процеса е
permateachers.eu.

ЗА НАС

• Секцията - За нас на уебсайта дава общ
поглед над проекта и неговите части!

ОБРАЗОВАТЕЛНИ СТРУКТУРИ
Гид към пермакултурното образование из Европа,
който включва преглед на съществуващи структу-

• Какво искаме (Цели и задачи на ЕПП)
• Кои сме ние (партньори и хора)
• Как си сътрудничим (работна структура,
доклади от срещите и още)

ри в партньорските страни, оценки на различията
на тези структури и актуални интервюта как партньорството повлиява и поражда промени в курса
на дву-годишния проект.

• Възможности за финансиране (проектни

кандидатури за вдъхновение и сътрудничество)

• Отвъд ЕПП (последващи инициативи,
които се поражадат от ЕПП)

НАРЪЧНИК НА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

• Как да се присъедините (съдействие,

Сборник от практически ресурси за новопостъпи-

• Връзки (свързани мрежи)

тура или всеки, който се интересува от препода-

контакти, информация)

ли и квалифицирани преподаватели по Пермакулването на устойчиво развитие и проектирането на
устойчиви и жизнеспособни общности и начин на

PERMATEACHERS.EU
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Нашите домакини в Мас Франк, Испания
Наръчникът има секции на теми:

• Педагогика (която включва текстове на научна
тематика) ,

•

Дидактика (за това как се преподават знания и
умения, това е колекция на материали като
формати на курсове, планове на сесии и т.н.) ,

•

В лентата отстрани на интернет сайта можете да се
абонирате за бюлетина от ЕПП, които се издава на
всеки 2 месеца и съобщава сведения за Партньорството в цяла Европа и за образователното и структурно развитие на националните организации и в
Европейската мрежа по Пермакултура. За бюлетина

Учебна програма (съдържанието

на ЕПП понастоящем има абонати от цял свят и ще

на пермакултурното образование) ,

продължи да съществува под формата на информа-

• Разширяване на участието (как да направим

ционна медия в услуга на разрастващата се мрежа

пермакултурното образование достъпно за

от Пермакултурни преподаватели в Европа и отвъд.

слабо-представените групи) ,

Предходни издания на Бюлетина могат да бъдат

• Многоезичен речник на термините (събрал
26 европейски езика) и списък от статии

•

СТРАНИЧНА ЛЕНТА

и предложения за допълнителна информация

свалени от лентата отстрани на нашия интернет
сайт.

ЛИЦЕНЗ
Освен ако не е упоменато друго, цялото съдържа-

Най-добри практики
Докрлади над селектираните учебни места в Европа и изучаване на ситуациите за правилен начин на живот на пермакултурните преподаватели, които са част от ЕПП.

ние на интернет сайта се разпространява под
лиценз Creative Commons License Attribution Share Alike 4.0 (BY-SA). При липса на превод на друг
език, съдържанието на интернет сайта е представено на английски език.

КОНТАКТ
Ако желаете да се присъедините към мрежата на
ЕПП, да научите повече за нея, да дадете своя принос за нашия интернет сайт или да предоставите
превод на публикациите, моля свържете се с нас!
PERMATEACHERS.EU
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ДОПЪЛНЕНИЕ

Градина Гора
Ядлива градина/терен моделиран според
структурата на реална гора, която има до 7
нива на вегетация, растителни гилдии,

РЕЧНИК
Изкуството на провеждане на събития†
Подход към управлението, който баланси-

функции и т.н.
ЛАНД
Образователна мрежа на демонстрацион-

ра персоналното с професионалното изме-

ните центрове (проект на Великобританска-

рение, като използва личната практика,
диалога, фасилитацията и създаването на
иновации, които да адресират комплекс-

та пермакултурна асоциация)
Сесии за микропреподаване†
Кратки сесии, при които метода на препо-

ните предизвикателства.

даване се демонстрира в подкрепа обуче-

Изкуството на менторството†

нието на други учители. Също така се отна-

Учебна програма, която е извлечена от

ся до видео-заснемането на сесиите, за да

комбинацията на подходи от модерното

могат да се преглеждат в последствие.

образование, племенната мъдрост и
принципите, наблюдавани в природата.
Колеж†

Технология на отвореното пространство† (или ''Oтворено пространство'')
Подход към целенасоченото ръководене,
който включва начини за водене на съби-

От колегиум: ядро ( професионално) от ко-

тия, конференции, ретриити в корпорати-

леги, формирано около общия инртерес, в

вен дух, симпозиуми, събирания на общ-

този случай професионалнотот развитие в

ността, фокусирани върху специфични и

пермакултурното образование.

важни цели или задачи, но започващи без
формална програма, отвъд общата цел

КОМПОСТ
Колекция от материали за Пермакултурата, които да подпомагат учители-

или тема.
EПK
Европейски пермакултурен колеж

те (т.е. нашият уебсайт)
Момент на тиквичката
Фасилитаторите спират за момента, за да

ПДС
Пермакултурен дизайнерски сертификат

обяснят кой метод използват и защо.
ECOLISE†
Европейска мрежа за водени от общността
инициативи в сферата на промените в климата и устойчивостта.

PDF†
Портативен формат за документи - с богато съдържание
документи достъпни за Windows, MacOS и Linux компютри, също и за iOS и Android устройства. За безплатни
апликации като Adobe Reader.

ЕПП
Европейските Пермакултурни Преподаватели

Пермакултура

ЕПК
Европейска Пермакултурна Конвергенция

PERMATEACHERS.EU
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лимитира свръхпопулацията и свръхконсу-

Наръчник на преподавателя†

мацията, базирана на налични ресурси и

Един от основните продукти на партньор-

продължителни иновации.

ството и уеб базирано хранилище на ме-

Пермакултурист, перманавт

тоди за преподаване, педагогически

Практикуващ пермакултурната фи-

насоки, курсови разписания, планове на

лософия на дизайн.

сесии и т.н.
МЖС†

ПЛАНТ

Модел на жизнената система

Пермакултурни образователни центрове
за обучение. Разпространение на английския ЛАНД проект сред европейския континент.
СУОК†
Име на анализаторски инструмент,
който използва силните и слабите
страни, възможностите и предизвикателствата/пречките за своето развитие.

Плиоценски парк, Дорково, България - мастодонта в музея
† Думите, отбелязани с кама индикират концепция, която технически не принадлежи на етиките или принципите на пермакултурния дизайн, но които може да намерите за полезни в начина си на живот. Вашата скорост
може да варира. Моля преценете сами.
PERMATEACHERS.EU
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Ноелия Хименес

НАСА

Антонио Скоти

Елена Пармиджани
Мария Обретенова

Външен вид и про-

Йоел Розенберг

дукция

Антонио Скоти

Лео Бакст

Ана Хенрике

Мартин Джанини

Хенрике Замит

Коректори

Хенрике Бастос

Мартин Джанини

Дейви Филип

Филипа Робинсън

Джо Аткинсън
Питър Кау

Този проект е финансиран с подкрепата на

Луиз Амарал

Европейската комисия. Тази публикация

Карла Брага

отразява само личните виждания на нейния
автор и от Комисията не може да бъде

Цитати

търсена отговорност за използването на
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