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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ, 2021 

Το έργο Plan Bee ολοκληρώνεται μετά από δύο χρόνια. Στόχος του έργου είναι 

να αντιμετωπίσει την έλλειψη ενημέρωσης στον μελισσοκομικό τομέα και να 

προωθήσει τη μελισσοκομία αναπτύσσοντας ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι για 

ενήλικες. Για το σκοπό αυτό, δύο παραδοταία έχουν δημιουργηθεί κατά τη 

διάρκεια αυτής της περιόδου: το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Plan Bee και το 

Εκπαιδευτικό Παιχνίδι Plan Bee. 

Μέχρι τώρα στο έργο: 

Στο πρώτο παραδοταίο, οι εταίροι δημιούργησαν εκπαιδευτικό υλικό 

χωρισμένο σε 9 ενότητες. Μέσα από αυτές τις ενότητες, κατέστη δυνατό να 

δημιουργηθεί ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το πώς να ξεκινήσετε και να 

διευθύνετε μια επιτυχημένη μελισσοκομική επιχείρηση. Όλο το υλικό είναι 

διαθέσιμο στα Αγγλικά, Ελληνικά και Ισπανικά.

 



 

Κατά τη δημιουργία του δεύτερου 

παραδοταίου, σχεδιάστηκε και δημιουργήθηκε 

το εκπαιδευτικό παιχνίδι Plan Bee, το οποίο 

είναι επίσης διαθέσιμο σε τρεις γλώσσες: Αγγλικά, Ελληνικά και Ισπανικά. Tο 

παιχνίδι αποτελείται από πολλά μίνι-παιχνίδια που σχετίζονται με καθεμία από 

τις εκπαιδευτικές ενότητες. Ο παίκτης προχωράει από τη μια ενότητα στην άλλη 

με στόχο να πάρει όσο το δυνατόν περισσότερους βαθμούς γίνεται. Μέσα από το 

παιχνίδι οι χρήστες μπορούν να 

επεκτείνουν τις γνώσεις τους και 

να αναπτύξουν μια συγκεκριμένη 

δεξιότητα ή ικανότητα. 

Τα τελευταία βήματα που έγιναν 

από τους εταίρους του έργου 

ήταν οι προωθητικές εκδηλώσεις. Παρά τους περιορισμούς του Covid-19, οι 

εταίροι του έργου κατάφεραν να παρουσιάσουν το έργο, το εκπαιδευτικό υλικό 

και το παιχνίδι στις χώρες εταίρους: Ισπανία, Ελλάδα, Κύπρο και Ηνωμένο 

Βασίλειο. Χάρη στις εκδηλώσεις, το 

έργο μπορεί να διαδοθεί και να έχει 

μεγαλύτερο αντίκτυπο 

μακροπρόθεσμα. 

Οι συμμετέχοντες έκαναν 

επικοιδομητικά σχόλια για το έργο και 

τα παραδοταία του και αντάλλαξαν 

απόψεις και εμπειρίες σχετικά με τη μελισσοκομία.  
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