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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο 

αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των 

πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 
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Η τρέχουσα κατάσταση του έργου Plan BEE 

Η oμάδα του PlanBEE είναι στην ευχάριστη θέση να ενημερώσει 

σχετικά με την πρόοδο των εργασιών για την υλοποίηση του 

πρώτου παραδοτέου του έργου, με τίτλο «Εκπαίδευση για Βιώσιμη 

Μελισσοκομία & Οδηγός Εκπαιδευτών»! 

 

Οι Εταίροι του έργου έχουν μέχρι τώρα προετοιμάσει το 

εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο βρίσκεται στο στάδιο της 

ανασκόπησης από ειδικούς στον τομέα της μελισσοκομίας. Τα 

επόμενα βήματα για την επιτυχή ολοκλήρωση του πρώτου 

παραδοτέου, θα είναι ο σχεδιασμός της διαδικτυακής εκπαίδευσης, 

η πιλοτική δοκιμή καθώς και η ενσωμάτωση των περιεχομένων. 

 

Ποια είναι τα επόμενα βήματα? 

Σχετικά με το δεύτερο παραδοτέο του έργου, με τίτλο «PlanBEE Serious Game» (σοβαρό παιχνίδι), 

η εταιρία CCSDE (εταίρος του προγράμματος) παρείχε μια πρώτη πρόταση της μορφής του 

παιχνιδιού με ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά σχετικά με το περιβάλλον χρήστη, καθώς και με τα 

γραφικά του.  Η κεντρική ιδέα του παιχνιδιού βασίζεται σε μια σειρά από αυτοτελή παιχνίδια μικρής 

διάρκειας, που το καθένα συσχετίζεται με μια από τις διδακτικές ενότητες του εκπαιδευτικού 

μαθήματος. 

 

Τι είναι ένα σοβαρό Παιχνίδι; 

«Σοβαρό Παιχνίδι» είναι ένα παιχνίδι του οποίου ο πρωταρχικός σκοπός είναι διαφορετικός από 

την απλή ψυχαγωγία του χρήστη. Στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι ένα παιχνίδι που 

αναπτύχθηκε για την εκπαίδευση μιας συγκεκριμένης ικανότητας ή για να διδάξει μια 

συγκεκριμένη δεξιότητα. Στο πνεύμα της βελτίωσης των βασικών δεξιοτήτων ενηλίκων από 

αγροτικές περιοχές, προκειμένου να συνδυαστούν ο κόσμος της εκπαίδευσης με αυτόν της 

εργασίας, το «σοβαρό παιχνίδι» του PlanBEE θα επικεντρωθεί πρωτίστως στο να προσελκύσει 
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μελισσοκόμους για να αναπτύξουν τις ικανότητες τους και να ελαχιστοποιήσει τους κοινούς 

κινδύνους, που απαντώνται στον τομέα της μελισσοκομίας.  Δευτερευόντως, σύμφωνα με τις 

στρατηγικές προώθησης των διαδικτυακών πωλήσεων για την ενίσχυση των διεθνών εμπορικών 

συναλλαγών, το «PlanBEE Serious Game» φιλοδοξεί να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις να 

αναπτυχθούν και να θέσουν νέους στόχους. 

Η 2η διακρατική συνάντηση 

Εξαιτίας των περιορισμών που ισχύουν στην Ευρώπη λόγω της 
πανδημίας, η δεύτερη διακρατική συνάντηση του έργου, 
πραγματοποιήθηκε μέσω του διαδικτύου. Οι εταίροι του 
προγράμματος συναντήθηκαν και συμφώνησαν πάνω στις 
προθεσμίες και τα σημαντικά ορόσημα για τους επόμενους 
δυο μήνες. Η επόμενη συνάντηση των Εταίρων είναι 
σχεδιασμένο να πραγματοποιηθεί τον Φεβρουάριο, στην 
Ισπανία αν οι καταστάσεις το επιτρέψουν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIND US:  

https://planbeeproject.eu/
https://www.facebook.com/projectPlanBee/

