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ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΤΕΣ ΛΕΝΕ ‘ΝΑΙ’ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΝΕΑΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
Η διεθνής κοινοπραξία του ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου PEST PRACTICE
διενήργησε έρευνα στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Ιταλία για τον εντοπισμό των
εκπαιδευτικών αναγκών των επαγγελματιών χρηστών βιοκτόνων, ώστε να αποτελέσουν τη
βάση του εκπαιδευτικού υλικού που αναπτύσσεται στο πλαίσιο του έργου. Για τις ανάγκες της
έρευνας προσεγγίσαμε επαγγελματίες στο χώρο χρησιμοποιώντας ένα κοινό ερωτηματολόγιο
Λάβαμε περισσότερες από 200 απαντήσεις που μας βοήθησαν να καταγράψουμε απόψεις και
εμπειρίες στο χώρο της εκπαίδευσης απεντομοτών, πρακτικές και μοντέλα επαγγελματικής
κατάρτισης στις τρεις χώρες όπου πραγματοποιήθηκε η έρευνα, αλλά και το βαθμό σύμφωνα
με τον οποίο οι επαγγελματίες χρήστες βιοκτόνων αντιλαμβάνονται και γνωρίζουν τους
κινδύνους που συνεπάγεται το επάγγελμά τους για τους ίδιους και το περιβάλλον.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η πλειοψηφία των επαγγελματιών που
ανταποκρίθηκαν, θεωρεί την ολοκληρωμένη εκπαίδευση απαραίτητη, και ιδιαίτερα σε θέματα
όπως η εργασιακή ασφάλεια και υγεία, και τα μέτρα πρόληψης και ορθής διαχείρισης
βιοκτόνων μεταξύ άλλων. Πολλοί είναι αυτοί που δήλωσαν ότι έχουν εμπειρία από συμμετοχή
σε εκπαιδευτικά προγράμματα, όμως τόσο ο χαρακτήρας όσο και ο τρόπος υλοποίησής τους
διαφέρουν σημαντικά από χώρα σε χώρα. Πιο συγκεκριμένα, σε κάποιες από τις χώρες που
συμμετείχαν υλοποιούνται υποχρεωτικά εκπαιδευτικά προγράμματα ενώ σε άλλες όχι. Επίσης,
οι αρμόδιοι φορείς που είναι υπεύθυνοι για την παροχή εκπαίδευσης προέρχονται άλλες
φορές από το δημόσιο κι άλλες από τον ιδιωτικό τομέα, διαπιστώσεις οι οποίες ενισχύουν την
ανάγκη για την εισαγωγή μιας εναρμονισμένης προσέγγισης στο επίπεδο της ΕΕ.
Μπορείτε να διαβάσετε τα αναλυτικά αποτελέσματα της έρευνας στην αγγλική γλώσσα εδώ.
Εντωμεταξύ μείνετε συντονισμένοι με το Pest Practice για νέα και εξελίξεις σχετικά με την
εκπαιδευτική πλατφόρμα που ολοκληρώνεται και θα έχετε σύντομα την ευκαιρία να
χρησιμοποιήστε στα πιλοτικά εργαστήρια που θα πραγματοποιηθούν.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου
www.pestpractice.eu και τη σελίδα μας στο Facebook, ή να επικοινωνήστε μαζί μας στο
info@pestpractice.eu
Το ‘PEST PRACTICE - Advancing work safety for pest control workers’ συγχρηματοδοτείται από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συντονίζεται από το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο στην
Ελλάδα. Ο σκοπός του έργου είναι να αναπτύξει καινοτόμο εκπαιδευτικό υλικό για τους
επαγγελματίες απεντομωτές, ενισχύοντας την εργασιακή ασφάλεια και βοηθώντας στην
κατανόηση και την απόκτηση γνώσεων για τους κινδύνους στη διαχείριση επιβλαβών
οργανισμών. Επίσης, στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των εταιρειών απεντόμωσης αλλά και
των φορέων πολιτικής και επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης, προωθώντας το
διάλογο και τη συγκρότηση κοινών στόχων.

