ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Το Plan Bee θα προσφέρει μια δωρεάν,
ηλεκτρονική εμπειρία εκμάθησης μέσω ενός
σοβαρού παιχνιδιού όπου οι ενήλικες θα
μπορούν να έχουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικό
υλικό, το οποίο θα τους βοηθήσει να
αναπτύξουν μια μελισσοκομική επιχείρηση
ανάλογα με τις δικές τους ανάγκες και
υπόβαθρo, προσφέροντας ταυτόχρονα συνεχή
καθοδήγηση και ανατροφοδότηση.
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Ανάπτυξη παιχνιδιού κατάρτισης μελισσοκόμων
για ενήλικες, το οποίο υποστηρίζει την
ανάπτυξη
μελισσοκομικών
ενώσεων
σε
αγροτικές περιοχές.
Συμβολή στην αύξηση του πληθυσμού των
μελισσών στο φυσικό περιβάλλον, μέσω της
προώθησης της μελισσοκομίας.

Ακολουθήστε μας στο Facebok και το Twitter!
#projectPlanBee, #PlanBee
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SPEY VALLEY
BEES

Tο έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση είναι αποκλειστική ευθύνη του
συντάκτη και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή.

Elgin, United Kingdom
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Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η μελισσοκομία είναι μια εκτεταμένη δραστηριότητα
στην
οποία
κάποιος
έχει
σημαντικές
υπάρχουσες γνώσεις και δεξιότητες. Παρ 'όλα αυτά,
πολλά έργα που αφορούν την μελισσοκομία,
αγνόησαν τις υπάρχουσες γνώσεις ή τις όρισαν ως
ξεπερασμένες.
Η προσθήκη πρακτικών γνώσεων μπορεί να οδηγήσει
σε σημαντικά βελτιωμένες συγκομιδές μελιού, ιδίως
επειδή υπάρχει έλλειψη σε ένα κεντρικό εγχειρίδιο
για μελισσοκόμους και εκπαιδευτές, στο οποίο η
τεχνική καθοδήγηση και η ανατροφοδότηση είναι
διαθέσιμες 24 ώρες το 24ωρο.

ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ PLAN BEE;
Μελισσοκόμοι
Οι ενδιαφερόμενοι για τη μελισσοκομία
Γεωργικά ιδρύματα ή πανεπιστήμια
Κοινότητες σχετικές με την άγρια ζωή ή τις μέλισσες
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για
εκπαιδευτικά παιχνίδια
Οργανισμοί αγροτικής ανάπτυξης
Υπουργεία Γεωργίας

ΣΤΟΧΟΙ
Αγροτική ανάπτυξη και αστικοποίηση- Νέες
τεχνολογίες - ψηφιακές ικανότητες
Επιχειρηματική μάθηση

ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ
Ανάπτυξη ενός σοβαρού παιχνίδι για τη
μελισσοκομία
παρέχοντας
εκπαιδευτικά
έγγραφα που περιλαμβάνουν τις παραδόσεις
της μελισσοκομίας καθώς και εκπαιδευτικό
υλικό για τη μελισσοκομία.

