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KRATEK OPIS
S Tino sva po končanem PDC-ju
ju leta 2015 aktivno pristopila k revitalizaciji Društva za permakulturo
Slovenije. Bilo je veliko dela in veliko smo se učili o medsebojnih odnosih, sodelovanju, opazovanju in
upoštevanju različnosti.
Društvo se je prenavljalo na vseh področjih, tako v delovanju navzven, kot delovanju navznoter.
Različni akterji smo bili vključeni
čeni v različne sfere revitalizacije, od administracije, postavljanje vizije,
določanje namenov delovanja, sistemiziraje
sistemizir procesov, odnosov in drugo.
Eden področij je bil tudi vsebinska prenova društva, saj je v tem času društvo ponujalo permakulturni
tečaj načrtovanja in ne kaj dosti drugih vsebin.

OPAZOVANJE IN POTREBA
Tako smo skozi procese delovanja in postavljanja društva ugotovili, da pred permakulturnem tečajem
načrtovanja potrebujemo krajše predavanja in delavnice, ki bodo javnost obveščala in izobraževala o
permakulturi. Tako smo začeli z nekaj urnimi interaktivnimi predavanji na temo permakulture ter
vikend paketom uvodom v permakulturo. Slednji je v času razvoja vsebin dobil ime Mala šola
permakulture.

METODA DELA
Celotni proces načrtovanja, tako projektnega kot vsebinskega, je slonel na metodi zmajevega
sanjanja. Metoda sledi osnovnim štirim korakom projektnega vodenja:

Slika 1: Diagram štirih korakov zmajevega sanjanja.

SANJE
Projekt se je začel s sanjami. S Tino sva naredila krog sanj po metodi zmajevega sanjanja in s tem
dobila temelj za definiranje namenov, cilja in vseh naslednjih korakov projekta.
Žal sanj nisem našel v arhivu, da bi jih dodal celotnemu dokumentu. Morda pa je to le znak, ko se
projekt zgodi in se sanje uresničijo, le-te
le e živijo in jih ne rabimo več na papirju. S tem pa se naredi
prostor za nove sanje.
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NAMEN
Namen novega programa je bil predvsem približati javnosti in uporabnikom permakulture novo,
globljo sliko o permakulturi. Ljudi smo celo nagovorili s sloganom:
''Permakultura niso zgolj visoke grede.''
Tako sva s Tino tisto zimo aktivno pripravljala vsebine, katere sva se naučila skozi tečaj načrtovanja in
v drugih izobraževanjih. Delavnica je začela postajati mešanica znanj in izkušenj.
Skozi proces načrtovanja sva določila spodnje namene delavnice:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

ljudem omogočiti in predstaviti možnosti o soustvarjanju okolice in družbe,
izobraževanje ljudi o trajnostnih sistemih,
izkušnja/izkustvo sociokracije,
delo z zemljo,
prepoznavanje osebnih potreb in potreb družbe,
odpiranje možnosti nadaljnjim trajnostnim projektom,
ureditev vrta medgeneracijskega centra in kovačnice,
oblikovanje predloge za delavnico uvod v permakulturo,
pridobiti ljudi za ustvarjanje skupnostnih vrtov,
naučiti se opazovati in poslušati,
povabiti ljudi na PDC.

CILJ
Cilj projekta, po definiciji metode Zmajevega sanjanja, je zgolj eden, in sva se tega pri tem načrtu tudi
držala. Glasi pa se: PONOTRANJENJE ETIK.

EKIPA
Socialni sistem notranje ekipe, opisane spodaj, je definiran na štiri različne vloge.
Prvi dve vlogi sta učitelja, ki sta celoten projekt začela, nastavila, organizirala in vodila.
Druga vloga je učitelj v senci. Le-te se v proces uvaja in ga hkrati sooblikuje.
Tretja vloga je zunanji učitelj, ki pride samo na del dogodka in odpelje samo določene vsebine.
Četrta vloga je gospodar/gostitelj, ki poskrbi za prostor, hrano in druge vsebine, vezane na prostor.
Na dogodku je seveda tudi vloga učenca.
Jošt Kozelj, učitelj
Iskanje resnice, raziskovanje samega sebe, svojih moči in omejitev, me je pripeljalo do raziskovanja
narave in družbe. Permakultura mi služi kot orodje za udejstvovanje in kreiranje.
Organizacija dogodkov, povezovanje, naravna gradnja in preprosto življenje v naravi z vsemi
starostnimi skupinami mi v tem času bogatijo življenje.
Življenje je preprosto. Ohranimo preprostost.
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Tina Pernuš, učiteljica
Sem velika ljubiteljica narave in jo dojemam kot našo veliko učiteljico na vseh področjih življenja, tako
z vidika osebne rasti, odnosov, družbe in okolja. V mojem življenju je velik pečat pustilo aktivno
skavtsko udejstvovanje, kjer sem življenje spoznavala kot igro in svet kot igrišče. Še vedno sledim
misli ustanovitelja skavtov Bi-Pija, da bi svet zapustila za spoznanje boljši, kot sem ga prejela.
V permakulturi sem našla temelje svojega delovanje in formalno izobrazbo krajinske arhitektke in
naravovarstvenice uspela povezati s svojimi notranjimi vrednotami. V društvu sem aktivna predvsem
na področju oblikovanja in načrtovanja prostora, vključena sem tudi v projekt Otroci v permakulturi.
Katja Štemberger, učiteljica v senci
Moje strasti so : človek, narava, bivanje in sobivanje; odnosi in robovi, rodovitnost in viri,
prepoznavanje in ustvarjanje priložnosti.
Ljubiteljica narave in naravne gradnje, sonaravnega in samozadostnega bivanja, sodelovanja s
potencialom vode, Zmajeva sanjalka in raziskovalka v soustvarjanju lahkotnosti (s samimi sabo, med
ljudmi, prostori, projekti in v življenju).
Permakultura in vse, kar se gremo znotraj, ne obsoja temveč prepoznava vrednost in obilje vsakega
člena posebej (živega in neživega). Uči nas videti in ceniti obilje vsega, ter to povezati v rodovitno
celoto in pridonos.
Permakultura zame predstavlja etičnost in nivo bivanja, ki si ga vsi zaslužimo in smo ga vredni.
"Življenje pripada tistim, ki verjamejo v lepoto svojih sanj." (Eleanor Roosevelt)
Aljaž Plankl, zunanji učitelj
Ko sem se leta 2007 prvič dotaknil vrtnih tal in ustvaril svoj prvi vrt, me je prevzela strast do zemlje.
Črnina za nohti je po vseh teh letih še vedno moj najljubši del. Nego tal dojemam kot temelj
vrtnarjenja. To dojemanje je že od samega začetka krojilo mojo vrtičkarsko pot. S ponosom lahko
povem in pokažem, kako s pomočjo zastirke, brez prekopavanja tal, na enostaven in učinkovit način
pridelam obilje zelenjave ter hkrati optimalno poskrbim za nego tal.
Manja Vrenko, gospodarica/gostiteljica
[Manja, prosim dodaj]
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NAČRT
Zasnova načrta je 16 urna delavnica o permakulturi, ki bi potekala štiri dni po štiri ure. Gre zgolj za
naslednjo fazo triurnega
riurnega interaktivnega predavanja. Kasneje smo se odločili za drugačen model, in
sicer dvodnevna delavnica na odmaknjeni lokaciji.
Spodaj je prikazan proces načrtovanja,
načrtovanja kateregaa sva s Tino pripravila že mnogo pred izvedbo
programa Mala šola permakulture.
permakulture Sprva sva jo nameravala izvesti v prvotnem
rvotnem modelu, torej v štirih
popoldnevih, v časovnih razmikih nekaj tednov.
Ko so bile vsebine že dokaj konkretizirane, sva v načrt povabila tudi Katjo. S Katjo smo se odločili
povabiti še Aljaža. Takrat smo se tudi
tu odločili za vikend paket namesto popoldanskih
danskih ur.
ur Izbrana je
bila lokacija Sončnih gričev in s tem pa tudi permakulturnica Manja.
Potek načrtovanja si sledi iz zelo splošnega modela do konkretnih vsebin po naslednjih korakih 5
nivojih:

Slika 2:: Prikazuje proces razvoja vsebinskega načrta.
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TEMELJNI ZEMLJEVID

Slika 3: Temeljni zemljevid štirih osnovnih potreb, ki jih si jih moramo zagotoviti za celostno bivanje.
Zemljevid sloni na štirih osnovnih elementih zrak, ogenj, voda, zemlja in se skozi plasti preslikave iz
eteričnega do fizičnega preslika v duh, um, čustva in telo.
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PRESLIKAVA ZEMLJEVIDA NA OSNOVNE VSEBINE

Slika 4: Projekcija namenov in cilja Male šole permakulture skozi etike in načela na konkretnejše
vsebine, ki se bodo naslovile skozi dogodek.
Skozi ta model drugega nivoja smo prepoznali smer izobraževanja vikend paketa in kaj je bistveno
predati. Sledili smo vzorcu fraktala in preslikali permakulturni tečaj načrtovanja na dva delovna
dneva. Izlužili smo bistvene teme in se igrali z dualnostjo pojmov.
Temelj je predstavljal poslušanje in opazovanje ter ponotranjenje etik. Dodali smo teoretičen vnos
skozi ekologijo, predstave o permakulturi, stanju družbe in osnovne potrebe.
Skozi socialno izkušnjo in spoznavanje samega sebe smo se učili poslušanja in opazovanja.
Praktično polje smo pokrili v dveh delih, teoretična praksa, kjer smo predstavili konkreten
permakulturni načrt parcele, ter praktične prakse, kjer smo šli na vrt, se spoznavali s teorijo vrta in na
vrtu naredili tudi manjše delo.
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DEFINIRANJE 4 MODULOV

Slika 5: Modul 1 in 2, preslikava tretjega nivoja.
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Slika 6: Modul 3 in 4, preslikava tretjega nivoja.
Diagrami z moduli od 1 do 4 prikazujejo model tretjega nivoja, kjer smo zgornje vsebine začeli med
seboj smiselno povezovati z robnimi pogoji enega dne. Tako smo za predvidene štiri dni (popoldneve)
dobili projekcije štirih modulov.
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DEFINIRANJE DVEH SKLOPOV

Slika 7: Skozi definiranje modulov smo oblikovali sklope predavanj. Zgoraj 1. sklop.
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Slika 8: 2. sklop predavanj.
Sklopi predavanj so četrta projekcija, kjer vsebine dobijo jasno zaporedje, svojo časovnico, nosilca
vsebine, opombe.
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Sklop 3 in sklop 4 sta se po načrtu popoldanskih delavnic nameravala pripraviti kasneje, kjer bi
potreba skupine pokazala, kaj so specifične vsebine znotraj danih robnih pogojev, ki jih je potrebno
predati.

URNIK

Slika 9: Urnik vsebin za vikend paket namenjen notranji ekipi.
Glede na izbrani novi model vikend paketa, se je oblikoval končni urnik celotnih dveh dni, z
vsebinami, pavzami in urami.
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Slika 10: Urnik vsebin za prijavljene udeležence, javni urnik.
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FINANČNI PLAN
OBLIKOVANJE CENE
storitev

vrednost

količina

a

nočitev + hrana

25

€/noč

b

izvedba delavnice: dva učitelja

125

€/dan

c

oglaševanje

50

€

d

drugi učitelji

100

€/os

2 os

e

potni stroški drugih učiteljev

0,24

€/km

1 os

f

dar društvu

št udeležencev
STROŠEK brez davka
DAR DRUŠTVU
STROŠEK končni
STROŠEK PO OSEBI
PREDLOG CENE - brez nastanitve
PREDLOG CENE - končno

10

2 os

skupaj

2 dni

500 €

200 km

200 €
48 €

%

vrednost na št. Udeležencev
10
11
12

13

14

15

1.048,00 € 1.073,00 € 1.098,00 € 1.123,00 € 1.148,00 € 1.173,00 €
104,80 €

107,30 €

109,80 €

112,30 €

114,80 €

117,30 €

1.152,80 € 1.180,30 € 1.207,80 € 1.235,30 € 1.262,80 € 1.290,30 €
115,28 €

107,30 €

100,65 €

95,02 €

90,20 €

86,02 €

85,00 €

80,00 €

75,00 €

70,00 €

65,00 €

60,00 €

110,00 €

105,00 €

100,00 €

95,00 €

90,00 €

85,00 €

MODEL CENIKA
Moj prispevek je …
Zaupamo vam, da si ceno tečaja izberete sami, glede na zmožnosti, ki jih imate.
♥ Cena z mislijo na druge 150,00 €
Pokriva stroške tečaja in podpre posameznike z manj prihodki, da se nam lahko pridružijo.
♥ Osnovna cena 120,00 €
Pokriva osnovne stroške tečaja.
♥ Nižja cena 90,00 €
Ne pokrije vseh stroškov, da bi lahko zagotovili finančno trajnost tečaja. Namenjena tistim, ki ne
zmorejo plačati običajne cene. V okviru tečaja lahko sprejmemo štiri prijave na nižjo ceno. Velja vrstni
red plačila kotizacije.
Cena vključuje delavnice na izbrane teme, vegetarijansko hrano in bivanje (če želite, lahko po
predhodnem dogovoru plačate tudi v več obrokih).
Cenik se je oblikoval po načelu Uporabljaj robove in ceni meje. S tem mislim predvsem, da smo
skušali s ceno pokriti osnovne stroške, to so prenočišče in hrana, izvedba in predavanja, organizacija
in priprave ter dodaten znesek kot dar društvu, ki preslikava etiko vračanja presežkov, hkrati pa
zagotoviti dostopno ceno posameznikom. Uporabili smo tudi model treh cen, kjer so bodoči učenci
sami precenili, kje je njihov rob.
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AKCIJSKI PLAN

Slika 11: Časovnica z nalogami za izvedbo Male šole.
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IZVEDBA IN EVALVACIJA
Mala šola permakulture se je pilotno izvedla spomladi 2018, 7. in 8. aprila na Sončnih Gričih Istre. Kot
omenjeno, se je prvotni načrt spremenil in se je spreminjal skozi celotni tok dogajanja, bil pa nam je
odlična podpora pri vodenju procesa, ali kot pravi John Croft v Zmajevem sanjanju, po tem, ko
narediš načrt: ''To, kar ste ustvarili je model, načrt. Sedaj pojdite v svet in ga izživite.''
Udeležencev je bilo 11, štirje permakulturni učitelji ter gostiteljica in drugi, ki so s svojim delovanjem
podprli izvedbo dogodka. Groba ocena celotnega aktiviranega socialnega sistema za izvedbo takšne
delavnice je več kot 20 oseb, kjer seveda upoštevamo tudi tiste, ki so informacijo delil naprej med
svoje socialne mreže.
Izkušnje, tako te, ki smo jih dobili učitelji, kot izkušnje udeležencev, so bile izjemne. Kaj bi bil faktor, s
katerim bi meril učinkovitost te izkušnje, je težko reči, lahko pa napišem nekaj nadaljnjih korakov, ki
so sledili Mali šoli permakulture:
Ena udeleženka od enajstih se je leto kasneje udeležila permakulturnega tečaja načrtovanja. Že pred
tem se je v društvo včlanila in začela sprejemati aktivno vlogo. Sedaj je v procesu uvajanja v delovne
skupine. Dva udeleženca Male šole sta člana že drugo leto in občasno obiščeta srečanja društva. Bolj
matematično, aktivirali smo slabih 30% ljudi in vključili v tok društva. Z ostalimi žal nisem imel
kontaktov.
S Tino sva v istem letu pristopila k načrtovanju in izvajanju permakulturnega tečaja načrtovanja in
nama je bila izkušnja Male šole permakulture odličen poligon za učenje, kaljenje in piljenje veščin.
Leto kasneje je tudi Katja sodelovala pri procesu načrtovanja permakulturnega tečaja načrtovanja.
Glavni nauk ali aha, ki se mi je odprl skozi celoten proces načrtovanja in izvajanja je, da stvari lepo
tečejo, če imamo vsi vse potrebne informacije, če smo se pripravljeni prilagoditi, spremeniti tok,
ukriviti potrebam skupine. V resnici ni šlo za poučevanje permakulture kot same, ampak smo se skozi
ta orodja učili negovanje skupine, posameznikov in drug drugega.
Največja ''napaka'' je bila, da smo imeli pripravljenih preveč vsebin, katere smo želeli predati, in smo
jih tudi objavljali. Zato pričakovanja nekaterih posameznikov niso bila povsem zadoščena. Kasneje
smo se naučili, da je nujno potrebno v urnik vstavljati prazne prostore, torej prostor, kjer naj se po
načrtu nebi zgodilo nič. Le tako imaš dovolj prostora za kvalitetno vodenje vsebinskega in socialnega
toka.
V spodnjih tabelah je prikazan tok dneva, s sprotnimi popravki in komentarji.
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Slika 12: Prikazuje delovni urnik, katerega smo imeli učitelji ob sebi pri izvajanju delavnice. Hkrati smo beležili svoje ugotovitve in tudi reflektirali.
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Kriteriji ovrednotenja načrta 1: Prikaz načrtovalskih veščin
Kaj je šlo dobro?

Kaj bi lahko naredili drugače?

Pravilna in primerna uporaba
načrtovalskih procesov.

Metoda zmajevega sanjanja je V proces sanjanja bi vključil
bila definitivno najboljša
tudi druge nosilce projekta.
izbrana metoda. Podprla je
tako socialne, načrtovalske
kot vsebinske procese.

Uporaba permakulturnih etik,
principov in teorije je primerna
situaciji.

Je primerna, uporaba obojih
je bilo del izobraževalnega
procesa.

Ponovnega pregleda preko
sita etik ni bilo, uporaba
principov je bila delna.

Uporabljen je nabor orodij, ki
ustreza potrebam stranke in
situacije.

Nabor orodij je bil primeren.
Orodja so služila svojemu
namenu.

Vsebine je bilo preveč, preveč
smo skušali predati v
prekratkem času. Hkrati bi
pobral več potreb prijavljenih
in preoblikoval vsebine glede
na konkretne potrebe.
Je pa težko preplesti potrebe
in namen izobraževanja v tako
kratkem času.

Načrt je razumljiv, povezan in
učinkovit (oz. ustreza
potrebam stranke).

Mislim, da bi ta načrt lahko
uporabili kot model za
nadaljnja izobraževanja za
nove učitelje.

Rad bi vključil in ponudil
možnost novim učiteljem.

Dokumentacija in predstavitev
načrta je primerna stranki in
ostalim.

Primerna in namenjena je
načrtovalcem, učiteljem.

Nič. Upam, da jo kdo uporabi.
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Kriteriji ovrednotenja načrta 2: Uporabljanje permakulture v lastnem življenju
Kaj je šlo dobro?

Kaj bi lahko naredili drugače?

Razložite opravljene
spremembe za povečanje
osebne in/ali gospodinjske
trajnosti (potrebe in izzivi).

Vrednotenje časa,
namenjenega načrtovanju
takšnega dogodka.
Priprava finančnega plana in
realizacije le-tega.

To je bil pilotni projekt.
Energijo, ki smo jo vložili v
pripravo vsebine, je bila
(pre)velika za končni
izkupiček. Zato bi enaki model
uporabil naprej.
Finančni model nebi peljal po
kritični liniji obstoja, ampak z
več rezerve.

Jasno razložite uporabo
načrtovalskih procesov in
permakulturne teorije v dani
rešitvi.

Osnovni model je na kratko
opisan zgoraj in je podprl vse
procese načrtovanja.
Edino načrtovalski del
ekstrakcije od osnovnega
zemljevida do učne ure je bil
spontane narave.
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Kriteriji ovrednotenja načrta 3: Učenje in napredek v permakulturnih veščinah
Kaj je šlo dobro?

Kaj bi lahko naredili drugače?

Ovrednotite efektivnost
svojega načrtovanja na
projektu.

Efektivnost, zaradi razvoja
modela, je bila nizka. V
določene segmente je bilo
vloženega veliko dela,
predvsem v vsebinski del.
Skozi načrtovanje vsebinskega
dela se je razvilo širše
razumevanje permakulture,
kar je bil pomemben korak.

Končne refleksije znotraj
delovne ekipe ali učiteljev ni
bilo načrtovane in se je zgodila
spontano, na osebni ravni
med posamezniki.
Naslednjič bi v načrt dal tudi
srečanje za evalvacijo.

Premislite uporabo
načrtovalskih orodij in
procesov ter permakulturne
teorije in prakse.

Zmajevo sanjanje je odlična,
enostavna in transparentna
metoda.

Več pozornosti bi dal fazi
praznovanja.

Kako se v načrtu kaže napredek V načrtu je jasen in
v vaših veščinah in znanjih.
enostaven finančni plan in
akcijski plan.

Dodal refleksijo po dogodku,
npr. 14 dni po tem.
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Komentarji o projektu, splošnih ali specifičnih problemih.
Komentarji:

Zaključki
Ali je načrt pripravljen za predstavitev?

DA

Kaj so vajenčevi nadaljnji koraki?
Pri tem projektu bi izpostavil.

Ime mentorja:

Ira Zorko

Podpis:

Datum:
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