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 Κιβωτός του Νώε/Εκπαιδευτές του Onsala församling 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (δηλαδή προηγούμενη 

μάθηση και προκλήσεις, κατάσταση ... κλπ)  

Για αρκετά χρόνια, άνθρωποι με προβλήματα ψυχικής υγείας έρχονται στην κιβωτό του Νώε για 

αποκατάσταση και παρεμβάσεις με τη βοήθεια της φύσης και των ζώων. Οι περισσότεροι από 

τους ανθρώπους έχουν προβλήματα ή για άλλους λόγους δεν ήταν σε θέση να εργαστούν για 

σύντομο ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η Κιβωτός του Νώε είναι ένα μικρό αγρόκτημα που 

ανήκει στην εκκλησία της Σουηδίας,  έχει λαχανόκηπο, επισκέπτες και εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες για παιδιά. 

 

Δύο μέλη του προσωπικού παρακολούθησαν  το σεμινάριο στην Τενερίφη και συμμετείχαν στο 

πρόγραμμα Permind. Ο ένας είναι εκπαιδευμένος κηπουρός που ειδικεύεται στην κηπευτική 

θεραπεία. Ο άλλος είναι δάσκαλος. Και οι δύο ενδιαφέρονται για παρεμβάσεις με βάση τη φύση 

και την περμακουλτούρα και είναι περίεργοι να μάθουν περισσότερα για το θέμα και να βρουν 

νέες μεθόδους. Και οι δύο εκπαιδευτές μοιράζονται τη φιλοδοξία να μετατρέψουν την Κιβωτό του 

Νώα σε ένα πιο φιλικό προς το περιβάλλον αγρόκτημα με την περμακουλτούρα ως έμπνευση γι 

'αυτό. 

 

ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Το να μάθουν περισσότερα για την περμακουλτούρα, να αναπτύξουν νέες μεθόδους για την 

καλλιέργεια λαχανικών,  φροντίζοντας το αγρόκτημα και ενσωματώνοντας τες στις υπάρχουσες.  

Το να συνδεθούμε με άλλους επαγγελματίες σε όλη την Ευρώπη, να αποκτήσουμε και να 

μοιραστούμε καλές πρακτικές. 

 

ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ  ΠΡΙΝ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 

Να εμπνευστούν ώστε η Κιβωτός του Νώε να πάει στο επόμενο επίπεδο περμακουλτούρας και να 



μετατραπείτο αγρόκτημα σε ακόμη πιο φιλικό προς το περιβάλλον αγρόκτημα. 

Μάθηση νέων μεθόδων. 

 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΟΥ; ΓΙΑΤΙ?  

Και των δύο. 

Ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες του εκπαιδευτή όσον αφορά τη γνώση των αρχών της 

περμακουλτούρας και τη σύνδεση με άλλα αγροκτήματα και άτομα σε άλλα έργα.  Ανταποκρίθηκε 

στις προσδοκίες όσον αφορά την ανάπτυξη και την ανατροφοδότηση του συμμετέχοντα. 

Δεν ικανοποίησε τις προσδοκίες όσον αφορά την πλατφόρμα μάθησης και τις λύσεις / εργαλεία 

τηςπληροφορικής, και κάπως το εγχειρίδιο. Είχαμε την εντύπωση ότι αυτάθα αναπτυχθούν στην 

αρχή των έργων ώστε να  χρησιμοποιηθούν στο έργο, και όχι στο τέλος του. 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Η ΑΛΛΑΓΕΣ) ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ (προσωπική, 

οικεία, κ.λπ.) 

Εκπαιδευτής 1 - Εμπνευσμένος, χαρούμενος, μερικές νέες ιδέες, μέθοδοικαι υλικό για χρήση σε 

υπάρχουσες δραστηριότητες. Εμπνευσμένοςαπό τους παθιασμένους ανθρώπους, 

ευτυχισμένοςκαι ικανοποιημένοςαπό τη συνάντηση με άλλους ανθρώπους που μοιράζονται 

κάπως το ίδιο πάθος για τη φύση, την κηπουρική και τους ανθρώπους. 

 Εκπαιδευτής 2 - Αλλαγές σε φιλοσοφικό επίπ[εδο, ότιμπορείτε να είστε ευτυχισμένοι χωρίς να 

κάνετε καριέρα ή να καταναλώνετε πράγματα. Το να νιώθουμεεμπνευσμένοικαι χαρούμενοι.. 

 

ΝΕΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΠΟΥ ΠΥΡΟΔΟΤΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  

Να ενισχύσουμε την εργασία με βιωσιμότητα σε ολόκληρο τον οργανισμό. 

Να χρησιμοποιούμε υπάρχουσες και να αναπτύσσουμε νέες μεθόδους εμπνευσμένες από τις 

αρχές της περμακουλτούρας. 

Να μοιραζόμαστε τη γνώση με τους επισκέπτες της Κιβωτού του Νώε. Τόσο με τους ενήλικες 

όσο και με τα παιδιά. 

 

  


