2019-1-UK01-KA204-062075

Newsletter

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020, VOL.1

Τι είναι το έργο Plan BEE?
Το έργο Plan BEE είναι ένα συγχρηματοδοτούμενο έργο από την Ε.Ε
διάρκειας 2 ετών, το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη ενός σοβαρού
παιχνιδιού κατάρτισης στην μελισσοκομία για ενήλικες, υποστηρίζοντας
έτσι την ανάπτυξη του μελισσοκομικού τομέα.

Ποιοι είναι οι κύριοι στόχοι?
Το έργο θα έχει τα ακόλουθα απτά αποτελέσματα:
❖ Την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού κατάρτισης για τη
βιώσιμη μελισσοκομία και οδηγού εκπαιδευτών για τον
τρόπο παράδοσης τόσο της εκπαίδευσης όσο και του
σοβαρού παιχνιδιού.
❖ Το PLan BEE serious game (σοβαρό παιχνίδι), που
χρησιμοποιώντας διαδραστικές προσομοιώσεις αληθινών
σεναρίων δείχνει τρόπους αντιμετώπισης πραγματικών
καταστάσεων στην μελισσοκομία.
❖ Την Κοινωνία χρηστών του PLan BEE, η οποία είναι ένας
αποκλειστικά εικονικός χώρος, όπου θα διατίθενται όλοι οι
πόροι και τα εργαλεία του έργου και οι χρήστες θα μπορούν
να επικοινωνούν και να συμμετέχουν σε ανοικτές
συζητήσεις.

Γιατί το έργο Plan BEE?
Σοβαρές ασθένειες, εξαλείφουν τους πληθυσμούς των μελισσών και
σοβαρές ανησυχίες προκύπτουν σχετικά με την πιθανότητα
αχρήστευσης κυψελών, σε περίπτωση που εκδηλωθεί σοβαρή ασθένεια.
Η ένωση των παραγωγών μελιού, υπογραμμίζει ότι οι μελισσοκόμοι θα
πρέπει να γνωρίζουν τις υποχρεώσεις τους. Οι μελισσοκόμοι που ενώ
διατηρούν μελίσσια, δεν ασχολούνται με τη θεραπεία τους σε περίπτωση
ασθένειας, αποτελούν πραγματική απειλή βιοασφάλειας για τους
υπόλοιπους μελισσοκόμους. Υπάρχει κατά συνέπεια μια εξαιρετική
ανάγκη για κατάλληλη κατάρτιση στη μελισσοκομία, με το σκεπτικό ότι
οι μελισσοκόμοι συχνά αδυνατούν να καταπολεμήσουν τις ασθένειες
των μελισσών, λόγω ελλιπούς πληροφόρησης και κατάρτισης, σε
συνδυασμό με τα πολύ περιορισμένα μέσα για την αντιμετώπιση αυτών
των ασθενειών.

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 εναρκτήρια συνάντηση
Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου
πραγματοποιήθηκε στο Εδιμβούργο του Ηνωμένου
Βασιλείου στις 23 Ιανουαρίου 2020 και
φιλοξενήθηκε από την CIVIC. Εκπρόσωποι από
όλους τους εταίρους συναντήθηκαν, συζήτησαν τα
βήματα για την επίτευξη των στόχων του έργου και
καθόρισαν τις πρώτες δραστηριότητες που πρέπει
να γίνουν. Η συνάντηση ήταν πραγματικά
καρποφόρα και οι εταίροι έχουν ήδη ξεκινήσει την
έρευνα για την μελισσοκομία στις χώρες που
μετέχουν για τον εντοπισμό βέλτιστων πρακτικών.
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