
Η κομποςτοποίηςη των οργανικών απορριμμάτων ςτην υπηρεςία τησ 

προςταςίασ του περιβάλλοντοσ 

 

Στισ 30 Οκτϊβρθ του 2019 επζςτρεψε θ ομάδα του Τομζα Μθχανολογίασ του 1ου ΕΠΑ.Λ. 

Βζροιασ από τθ Γερμανία μετά από  16ιμερθ παραμονι (15 – 30 Οκτωβρίου 2019) ςτο Άαχεν  

ςτα πλαίςια του εγκεκριμζνου Ευρωπαϊκοφ Προγράμματοσ Διά Βίου Μάκθςθσ «μακθςιακισ 

κινθτικότθτασ εκπαιδευόμενων και προςωπικοφ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ» 

Erasmus + KA1. Ο τίτλοσ του προγράμματοσ είναι «Η κομποςτοποίθςθ των απορριμμάτων ςτθν 

υπθρεςία τθσ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ». Το πρόγραμμα χρθματοδοτείται εξϋ ολοκλιρου 

από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι με Εκνικι Μονάδα Συντονιςμοφ ςτθν Ελλάδα το Ίδρυμα 

Κρατικϊν Υποτροφιϊν (Ι.Κ.Υ.). Τθν Παιδαγωγικι Ομάδα αποτελοφν 15 μακθτζσ τθσ Γ’ τάξθσ του 

τομζα Μθχανολογίασ κακϊσ και οι ςυνοδοί  εκπαιδευτικοί- -μθχανολόγοι κ.Περςίδου Ευγενία 

και  κ.Παλτατηίδθσ Ματκαίοσ. Κατά τθ διάρκεια τθσ μετακίνθςθσ παρακολοφκθςαν ειςθγιςεισ 

κι επιςκζφκθκαν επιχειριςεισ και φορείσ ςτθν Γερμανία και το Βζλγιο , όπωσ και ερευνθτικά 

τμιματα του Πολυτεχνείου RWTH Aachen University. Ακόμθ πραγματοποίθςαν 

πολιτιςτικζσ επιςκζψεισ ςε Γερμανία ,Ολλανδία και Βζλγιο ςτισ πόλεισ Άαχεν • Κολωνία • 

Μαάςτριχτ και ςτισ Βρυξζλλεσ   ςτο Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο.Η Ομάδα κζλει να ευχαριςτιςει 

τον Δ/ντι του ςχολείου μασ κ. Παντι Βαπτιςτι για τθν αμζριςτθ υποςτιριξθ τόςο κατά τον 

ςχεδιαςμό όςο και κατά τθν υλοποίθςθ τθσ μετακίνθςθσ, αλλά και τουσ μακθτζσ και τουσ 

γονείσ τουσ για τθν εμπιςτοςφνθ που ζδειξαν ςτο ςχολείο και ςτουσ ςυνοδοφσ εκπαιδευτικοφσ. 

Επίςθσ τον φορζα υποδοχισ ςτθν Γερμανία, τθν εταιρεία «CG AUSBILDUNG und BERATUNG» 

για τθν άριςτθ διοργάνωςθ, ςυνζπεια και φιλοξενία. Η μετακίνθςθ γζμιςε με γνϊςεισ, 

δεξιότθτεσ κι εμπειρίεσ τουσ μακθτζσ αλλά και τουσ εκπαιδευτικοφσ-ςυνοδοφσ, τόςο ςε ςχζςθ 

με τθν κομποςτοποίθςθ των οργανικϊν απορριμμάτων, τθν γενικότερθ διαχείριςθ των 

απορριμμάτων, τισ ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ όςο και με τθν προςταςία του 

περιβάλλοντοσ κακϊσ επίςθσ και με τθν ζρευνα για τθ μελλοντικι εξζλιξθ των οχθμάτων ςτισ 

αυτοκινθτοβιομθχανίεσ και το Πολυτεχνείο του Άαχεν, τισ βιομθχανίεσ μθχανολογικοφ 

εξοπλιςμοφ υψθλισ ακρίβειασ αλλά και βαριάσ βιομθχανίασ επεξεργαςίασ μετάλλων.Η 

διαμονι ςε μια πολυπολιτιςμικι χϊρα τθσ κεντρικισ Ευρϊπθσ ιταν εμπειρία ανεπανάλθπτθ. 



Το πρόγραμμα πραγματοποιικθκε ςε ςυνεργαςία με τον τομζα Γεωπονίασ και ςε ςυνεργαςία 

του ςχολείου με τον Διμο Βζροιασ ςτθν κομποςτοποίθςθ των οργανικϊν απορριμμάτων. 

 

 

 

 

 

 


