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ADVANCING WORK SAFETY FOR PEST CONTROL WORKERS
[Πιλοτικά Εκπαιδευτικά Εργαστήρια για Επαγγελματίες Απεντομωτές]
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν τα 3 διήμερα πιλοτικά εκπαιδευτικά εργαστήρια του
ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου Pest Practice, σε Ελλάδα, Κύπρο και Ιταλία, τον
Ιούνιο του 2015. Η πιλοτική εκπαίδευση είχε ως στόχο τη βελτίωση των δεξιοτήτων των
επαγγελματιών απεντομοτών στη Διαχείριση Επιβλαβών Οργανισμών σε θέματα που
αφορούν την Ασφάλεια στην Εργασία, την ορθή χρήση Βιοκτόνων προϊόντων, την
Εντομολογία και Ζωολογία και Νομοθετικά Θέματα.
Τα πιλοτικά εργαστήρια συνδυάστηκαν με Online εκπαίδευση μέσω της πλατφόρμας
διαδικτυακής μάθησης του Pest Practice (μικτό μοντέλο μάθησης) η οποία εμπλούτισε τη
μαθησιακή διαδικασία.
Όλοι οι συμμετέχοντες εκδήλωσαν μεγάλο ενδιαφέρον για το περιεχόμενο της εκπαίδευσης και
επιθυμία να μοιραστούν με τους συναδέλφους τους τη νέα γνώση που απέκτησαν.
Ορισμένα από τα σχόλια των συμμετεχόντων σχετικά με την εκπαίδευση:
«Πολύ ενδιαφέρον και καλά οργανωμένο εργαστήριο»
«Εποικοδομητικές συζητήσεις, διαδραστικότητα, πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό και άψογη
οργάνωση»
«Καλό συνδυασμός επιστημονικής γνώσης και πρακτικών θεμάτων»
«Πολύτιμη ανταλλαγή γνώσης και εμπειριών»
«Μια ολιστική προσέγγιση σε θέματα διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών»
Η συνολική εντύπωση των εκπαιδευόμενων ήταν άκρως ικανοποιητική, αναφορικά µε το υλικό
των παρουσιάσεων, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία δήλωσε ότι θα συνιστούσε ανεπιφύλακτα
τη συγκεκριμένη εκπαίδευση και σε άλλους επαγγελματίες του χώρου. Ανάμεσα στα κυριότερα
συμπεράσματα ήταν η επιτακτική ανάγκη και η αξία της συνεχιζόμενης ενημέρωσης και
κατάρτισης, δεδομένου ότι η ολοκληρωµένη εκπαιδευτική κατάρτιση των άµεσα
ενδιαφερόµενων έχει άµεση συσχέτιση τόσο µε την ασφάλειά τους όσο και µε τη δηµόσια υγεία.
Η πλατφόρμα διαδικτυακής μάθησης του Pest Practice είναι διαθέσιμη δωρεάν στην
παρακάτω διεύθυνση: http://training.pestpractice.eu/
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’ είναι ένα ευρωπαϊκό
συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έργο, διάρκειας 24 μηνών που υλοποιείται στο

πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης. Ο σκοπός του έργου είναι να αναπτύξει ένα καινοτόμο
εκπαιδευτικό υλικό για τους επαγγελματίες απεντομωτές, ενισχύοντας την εργασιακή ασφάλεια και
βοηθώντας στην κατανόηση και την απόκτηση γνώσεων για τους κινδύνους της διαχείρισης 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. Το PEST PRACTICE υλοποιείται από μια διακρατική Κοινοπραξία εταίρων από την Ελλάδα
(Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, Κοιν.Σ.Επ. knowl και ΚΕΚ Δήμου Αθηναίων), Κύπρο (Cyprus
Center for European and International Affairs και R&Do Ltd.), Ιταλία (Futura Soc.Cons.r.l και Centro
Agricoltura Ambiente “G. Nicoli” Srl) και Γερμανία (IZAG).

