
 

 

 
 

 

Let’s be bees - Be good stewards of our Earth 
Become active citizens, Engage in society, Empower for Sustainability 

 

Erasmus+, Βασική Δράση 1 (ΒΔ1) — Μαθησιακή κινητικότητα ΝΕΩΝ 

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΝΕΩΝ/Youth exchange  

αρμόδια διαχειριστική αρχή για την Ελλάδα ΙΝΕΔΙΒΙΜ https://www.inedivim.gr/ 

Κωδικός έγκρισης : 2021-2-EL02-KA152-YOU-000039667 

 

«Ας είμαστε μέλισσες, καλοί διαχειριστές της Γης μας» 
 

Ένα πρόγραμμα που εισάγει τους νέους στο μαγικό κόσμο των μελισσών των οποίων η 

αύξηση της θνησιμότητας έχει τεράστιες αρνητικές επιπτώσεις στη γεωργία, την παραγωγή 

τροφίμων και την επισιτιστική ασφάλεια, τη βιοποικιλότητα, την περιβαλλοντική βιωσιμότητα 

και γενικά στα οικοσυστήματα. Υλοποιείται ως άτυπη και μη τυπική μάθηση σε απόλυτα 

διαπολιτισμικό περιβάλλον, με όρους ισότητας και δικαίου. Παρέχει περιβαλλοντική γνώση 

και δεξιότητες και ευαισθητοποιεί για συναφή επαγγελματική ενασχόληση αλλά και για 

κοινωνική δράση ενώ τεκμηριώνει τα μαθησιακά αποτελέσματα με το ευρωπαϊκό 

πιστοποιητικό Youthpass. 

 

Συνάντηση προετοιμασίας : 24-25/3/2022  

Κυρίως Ανταλλαγή : 17-21/5/2022 

Τόπος: Αμπελάκια, Λάρισα  

Ένα γραφικό χωριό της Θεσσαλίας στην πλαγιά του Κισσάβου 

 

Εταίροι στο πρόγραμμα,  Project Partners 

Συμμετέχουν νέοι 18-28 χρόνων από Ελλάδα, Πορτογαλία, Ισπανία, Ρουμανία, Βουλγαρία. 

Ελλάδα,THE GOOD HOUSE, διοργανωτής –συντονιστής προγράμματος 

Για συμμετοχή: 

info@thegoodhouse.gr 

https://thegoodhouse.gr/ 

https://www.facebook.com/thegoodhouse.gr 

@thegood_house 

https://www.youtube.com/channel/UCFtuNtwlQq0oFTNa0NarRfQ 

 

Πορτογαλία, P.R.S.D., Providers of Social Responses to the Development 

Ισπανία, Municipality of Villabilla, Youth services 

Ρουμανία, S4YD, Support for Youth Development Association,  

Βουλγαρία, ManEco, Ecological Manifesto 
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ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ  
 

17/05/2022  

Το πρόγραμμα Erasmus+, Σύγχρονες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την νεολαία και 

Παρουσιάσεις εαυτού 

Στη Μονή Αγίου Διονυσίου του Ολύμπου, τοποθεσία εξαιρετικής ομορφιάς στο φαράγγι του 

Ενιπέα.  

Οι νέοι εξερευνούν τις ευκαιρίες του Erasmus+ και γνωρίζονται. Αποκαλύπτουν στοιχεία 

της προσωπικότητας τους και έρχονται σε επαφή με το ιδιαίτερης βιοποικιλότητος φυσικό 

περιβάλλον του Ολύμπου, του πρώτου Εθνικού Δρυμού της Ελλάδας, εκεί που κατοικούσαν 

οι Δώδεκα Θεοί σύμφωνα με τη θρησκεία των αρχαίων Ελλήνων, αλλά και οι εννέα Μούσες, 

προστάτιδες των Καλών Τεχνών.  

 

18/05/2022 Οι μέλισσες συναρπάζουν και εμπνέουν  

Στο Εργαστήριο Μελισσοκομίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και στο 

Anel Honey Park, ένα μοναδικό θεματικό πάρκο για τη μέλισσα. 

Βιωματικό, διαδραστικό εργαστήρι μάθησης για τη σημαντικότητα της μέλισσας στον 

πλανήτη. Γνωριμία με την πρακτική της μελισσοκομίας και τα μελισσοκομικά προϊόντα. 

Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και λοιποί κίνδυνοι για την υγεία των μελισσών. 

Ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλιξης στον κλάδο και η εισαγωγή ψηφιακής τεχνολογίας στον 

αγροδιατροφικό τομέα για ποιο βιώσιμα, ανθεκτικά και ασφαλή συστήματα τροφίμων. DIY 

δράσεις. Δημιουργική γραφή σεναρίου για τη σημασία της μέλισσας στη διατήρηση της ζωής 

και για τις συνέπειες για το οικοσύστημα αν οι μέλισσες εξαφανιστούν. 

 

19/05/2022 Γιατί οι μέλισσες έχουν σημασία  

Στο Πολιτιστικό κέντρο στα Αμπελάκια 

Συζήτηση, ανταλλαγή ιδεών και παρουσιάσεις εργασιών των νέων για τη συνεισφορά των 

μελισσών και της επικονίασης στην οικονομία και το οικοσύστημα. 

 
20/05/2022, Παγκόσμια Ημέρα Μέλισσας 

Στο Moναστήρι του Προδρόμου, Ανατολή Αγιάς και στο Άλσος Μεζούρλου στη Λάρισα. 

Bιωματικό διαδραστικό εργαστήρι μάθησης για τη θέση της μέλισσας στις παραδόσεις, 

στις θρησκείες και στους μύθους των λαών. Συμβολισμοί και νοήματα, αλληγορίες και 

ηθικά μηνύματα από τη ζωή των μελισσών. Παιγνίδια γνώσεων, γρίφοι και DIY κατασκευές. 

Η σχέση της μέλισσας με το μοναχισμό. Γνωριμία με Βιολογικά μελίσσια και με τη 

μελισσοκομία στην πράξη. Συζήτηση με μελισσοκόμους και Γευσιγνωσία μελισσοκομικών 

προϊόντων. 

Στο περιθώριο του προγράμματος: Επίσκεψη στο Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο στα 

Αμπελάκια. 

 

21/05/2022, 

Στο Εκθεσιακό Κέντρο Φυσικής Ιστορίας και Πολιτισμού Λίμνης Κάρλας.  

Παρατήρηση πουλιών από επιλεγμένη παραλίμνια θέση με εποπτικό εξοπλισμό, γνωριμία με 

το φυσικό περιβάλλον της περιοχής, χλωρίδα, πανίδα, οικοσυστήματα και τη μακρόχρονη 

αλληλεπίδραση με την ανθρώπινη παρουσία. 

Στην Κοιλάδα των Τεμπών, Λάρισα. 

Εκτέλεση του σεναρίου σε αυτοσχεδιαστικό θεατρικό παιγνιώδες δρώμενο και 

κινηματογράφηση βασικών μηνυμάτων του σε βίντεο.  

Στο περιθώριο του προγράμματος: Επίσκεψη στο Αρχοντικό Σβαρτς στα Αμπελάκια. 


