
T EČA J  P E R M A K U LT U R N E G A  
N AČR T O VA N J A  Z A  

UČ I T E L J E



DELOVANJE USMERJAMO PO TREH 
ETIČNIH NAČELIH: SKRB ZA 
NARAVO, SKRB ZA LJUDI IN SKRB 
ZA PRAVIČNO DELITEV 
PRESEŽKOV. INTEGRACIJA TEH 
NAČEL V ŽIVLJENJE POSAMEZNIKA 
PREDSTAVLJA PREMIK POGLEDA V 
TRAJNOSTNO NARAVNANOST IN 
VARNEJŠI JUTRI. 
!

Društvo za permakulturo Slovenije organizira 
72-urni tečaj permakulturnega načrtovanja,  
s katerim želi prispevati k znanju in 
opolnomočenju pedagoških delavcev za 
trajnostno ravnanje. KAJ JE PERMAKULTURA? 

Permakultura povezuje 
znanje in veščine mnogih 
ekoloških smeriznanosti, od 
tradicionalnih do sodobnih, 
da z njimi zadovolji naše 
potrebe po hrani, zatočišču 
in, finančni inter socialni 
varnosti. Permakultura 
opogumlja posameznika, da 
je gospodaren z danimi viri, 
se lahko zanese sam nase 
in živi rešitve izzivov s 
katerimi se srečujemo tako 
lokalno in kot globalno. 

- Ben Haggard

V 40. letih delovanja je 
permakultura razvila metodologijo, 
katera temelji na opazovanju 
dogajanja v naravnih sistemih. 
Narava ima malo pravil. Kljub 
nepredvidljivosti pa vedno 
obstajajo vzorci, na katere se lahko 
naslonimo in zagotovimo svojo 
vključenost, celostni pristop in 
učinkovitost. 



PERMACULTURE DESIGN COURSE (PDC) JE 72-URNA DELAVNICA 
O S N O V N E G A I Z O B R A Ž E VA N J A O P E R M A K U LT U R N E M 
N AČR TOVANJU, K I VAM POMAGA DO RAZUMEVANJA 
PERMANENTNE KULTURE. 
Ali drugače: 

če opažate, da vaše okolje ne deluje najbolje, boste po 
opravljenem PDC-ju vedeli kaj narediti in kako to nežno izpeljati. 
Vedno več pedagoških delavcev se zaveda potrebe po 
spremembah, ki bi jih lahko vnesli v šolsko okolje. Ponujamo vam 
izobraževanje PDC, ki je usmerjeno na učiteljevo okolje, tako da 
podpre učitelja v njegovem ustvarjalnem učno-vzgojnem procesu 
in mu hkrati da nov zagon v zasebnem življenju.

 Kaj je PDC? 



• Opolnomočiti učitelja v učinkovitem 
načrtovanju svojega vsakdana po etičnih 
načelih permakulture. 

• Sposobnost načrtovanja ekosistema 
(učilnice na prostem). 

• Spoznati pojem trajnostni razvoj in skupaj 
razviti ter preskusiti načine ustvarjalnega 
podajanja tega znanja mladim različnih 
starosti. 

• Motivacija socialnega okolja (kako v 
skupini ljudi najti skupen ogenj, narediti 
prostor za samoiniciativnost in ohranjati 
dinamiko). 

• Načrtovati pouk tako, da bodo učenci in 
starši bolj vključeni v šolski kurikulum, s 
tem pa bo delo učitelja razbremenjeno. 

• Utrditi uporabo metod za delo v skupini in 
uporabo kolektivne inteligentnosti. 

• Vzpostaviti okolje, da se bo na tečaju 
začeto delo lahko razvijalo naprej.

Cilji tečaja



MEDNARODNO DOLOČENE 
VSEBINE  PDC-JA NAJDETE NA 
SPLETNI STRANI DRUŠTVA 
HTTP://
WWW.PERMAKULTURA.SI/
INDEX.PHP/PDCCILJI. V NAŠEM 
PRIMERU POSEBNE IZDAJE PDC-JA 
BOMO VSEBINE PRILAGAJALI 
POTREBAM SKUPINE PEDAGOŠKIH 
DELAVCEV. TEORETIČNIM 
VSEBINAM BODO VEDNO SLEDILI 
PRAKTIČNI PRIKAZI ALI PA BOMO 
KONKRETNO DELO NA TERENU IN 
V SKUPINI NAKNADNO DOPOLNILI 
Z RAZLAGAMI.  

!
!
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KAJ ZAHTEVA OD VAS? 

Željo in pogum do spoznavanja 
novega, konstruktivno 
naravnanost do okolja in vpogled, 
da obstoječ način vzgojno-
izobraževalnega dela v šolah ne 
vključuje trajnostnega razvoja. 
Stalo vas bo 5 vikendov vašega 
časa in »lobiranje« pri vodstvu šole 
oziroma vrtca za plačilo tečaja.

http://www.permakultura.si/index.php/pdccilji
http://www.permakultura.si/index.php/pdccilji


D AT U M I  I N  
L O K A C I J A  
!
Tečaj bo potekal v Ljutomeru, na podružnični  
osnovni šoli Cvetka Golarja, Golarjeva cesta 6. 

Datumi: 5. in 6. marec, 19. in 20. marec,                
2. in 3. april, 16. in 17. april in 7. in 8. maj.  

Srečanja se pričnejo v petek zvečer ob 18.00 
in trajajo do nedelje do 17.00. 

!
Število udeležencev je omejeno na 20. 
Upošteva se vrstni red plačila akontacije.



Cena za 5 vikendov tečaja, ki vključuje hrano in namestitev, je 
450 € za pravne osebe ter 390 € za fizične osebe. Če bi imeli 
težave s ceno ali plačilom, nas kontaktirajte, da poiščemo rešitev. 

Prijava je potrjena ob plačilu akontacije 100 € do 20. 2. 2016 .   
Ostali znesek se nakaže do 5.3.2016. Po predhodnem dogovoru je 
mogoče plačati med tečajem. 

TRR:SI56 9067 2000 0786 537 (PB Slovenije d.d.),                 
Društvo za permakulturo Slovenije, Metelkova ulica 6, Ljubljana. 
Namen nakazila napišite »PDC Ljutomer«. 

V primeru premalo prijav, si pridržujemo pravico do odpovedi tečaja. 

Več informacij in prijava na 
spletni strani  

http://pdczaucitelje.weebly.com/. 

!
Za vas smo dosegljivi na elektronskem 
naslovu tomislav.gjerkes@gmail.com,   
ali telefonu 031 708 011 (Tomislav). !
Veslimo se skupnega učenja! 

Tomislav, Lara in ostali permakulturni učitelji 

!

Cena in način plačila Kontakt in prijava

http://pdczaucitelje.weebly.com/
mailto:tomislav.gjerkes@gmail.com
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