
 

 Μελισσοδιαδρομές 
BeePathNet 

Δήμος Νέας Προποντίδας 

 



BeePathNet 

• Ένα ευρωπαϊκο δίκτυο που ενθαρρύνει 

οικολογικές ορθές πρακτικές στην αστική 

μελισσοκομία 

• Ο Δήμος Νέας Προποντίδας συμμετέχει 

στο δίκτυο BeePathNet μαζί με άλλες 5 χώρες: 

Σλοβένια, Ιταλία, Πολωνία, Ουγγαρία, 

Πορτογαλία.  

 



Στόχος του 
BeePathNet 

• Να κατανοήσουμε όλοι τη σημασία των 

μελισσών για τη βιοποικιλότητα και την 

επιβίωση των ανθρώπων 

• Να ανακαλύψουμε τη σημασία του μελιού και 

των προϊόντων της μέλισσας στην καθημερινή 

διατροφή  

 



Εκπαιδευτική  
Κοινότητα 

• Μέσω δράσεων τα παιδιά θα μάθουν τη 

σημαντικότηταη της μέλισσας για το 

περιβάλλον και τη διατήρηση της ζωής 

• Εμπνέοντας σεβασμό και αγάπη για τη φύση 

στην επόμενη γενιά θα εξασφαλίσουμε ένα 

βιώσιμο μέλλον για όλους μας 

 



Η εμπειρία της 
Λιουμπλιάνα, 

Σλοβενία 
(08.04.19 - 12.04.19) 

 



Η ομάδα της 
Νέας 

Προποντίδας 



Η υπεύθυνη 
του 

προγράμματος 



Η ομάδα των 
εκπαιδευτικών 

στη Λιουμπλιάνα 



Δραστηριότητες 



Ο χορός της 
μέλισσας 



Μετά τη 
Λιουμπλιάνα 

 
Δήμος Νέας 
Προποντίδας 



Ενημέρωση 
εκπαιδευτικών 
Δήμου Νέας 
Προποντίδας 



Ενημέρωση 
ενηλίκων στο 

Σχολείο Δεύτερης 
Ευκαιρίας  Νέων 

Μουδανιών 



Δράσεις Σχολείων 
Δήμου Νέας 

Προποντίδας για 
το BeePathNet 

 

ΣΧΟΛΕΙΟ Δράση Ημερομην. τι  χρειάζεται Διευθυμντής εμαιλ 

1ο Δημοτικό Ν. Μουδανιών Σχετικές ζωγραφιές και κατασκευές 20-Μαϊ Ιορδανίδου Φωτεινή mail@1dim-n-moudan.chal.sch.gr
Θεατρικό δρώμενο 21-Μαϊ
Αποτύπωση ιδεών για τη μέλισσα με τη χρήση της μεθόδου  brainstorming (ιδεοθύελλα). 22-Μαϊ
έκθεση για τις κυψέλες  και τα εργαλεία που χρησιμοποιούν οι μελισσοκόμοι 23-Μαϊ κυψέλες/ εργαλεία

4ο Δημοτικό Σχ. Νέων Μουδανιών

Πρότασή μας είναι να γίνει η πρωινή εκδήλωση στην πλατεία ή κάπου αλλού, (αξιοποιώντας 

και την βοήθεια του ΚΠΕ ΑΡΝΑΙΑΣ) με τους σταθμούς παιχνιδιών, εργαστήρι ζωγραφικής, 

εργαστήρι χειροτεχνιών, παρουσίαση εργασιών, γευσιγνωσίας μελιού.  Ενδιαφέρονται να 

συμμετέχουν οι Δ και Ε τάξεις. (65 μαθητές) 20 μαίου

Βοήθεια από ΚΠΕ 

ARNAIAS Ευδοξία Παλαιολόγου palevi65@gmail.com

έκθεση χειροτεχνιών και ταμπλό με παροιμίες, τραγούδια και παιχνίδια για τη μέλισσα. 

αλλά και προβολή βίντεο για τη διατροφική αξία του μελιού. 21 μαίου ταμπλώ στην πλατεία

Οι μαθητές της  ΣΤ τάξης θα μπορούσαν να φυτέψουν αρωματικά μελισσοκομικά φυτά στην 

αυλή του σχολείου. (με την προϋπόθεση να γίνει η προετοιμασία του εδάφους και να 

δοθούν φυτά) 30 -50 φυτά για τα παρτέρια του σχολείου ή για γλαστράκια. 22 μαίου

φυτά 30-50 φυτά 

/προςετοιμασία 

εδάφους

απογευματινή εκδήλωση θα παρουσιαστούν παιχνιδοτράγουδα σε συνεργασία με το 1 23 μαίου τραγούδια στην Πλατεία

Υπάρχει ενδιαφέρον για την επόμενη σχολική χρονιά να γίνουν προσκλήσεις μελισσοκόμων 

και επιστημόνων μέσω του δικτύου για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μαθητών και 

γονέων για τη μέλισσα. 2020 μελισσοκόμοι 

2ο Γυμνάσιο Νέων Μουδανιών να φυτευτούν (από τους μαθητές Δ.Ε.) στην αυλή τους φυτά που να ανθίζουν το καλοκαίρι, 20 μαίου/ άλλη μέρα φυτά Αλίκη Αλβανού
να συμμετέχει το σχολείο με όσα παιδιά θέλουν του χρόνου σε μαζική δενδροφύτευση 2020 φυτά

να δοθεί την μεθεπόμενη χρονιά ένα μικρό βαζάκι μέλι δώρο στα παιδιά που θα 2020 μέλι

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρέιας Φύτευση δένδρων και φυτών στον περίβολο χώρο. 20-Μαϊ φυτά Ευαγγελία Παπαδοπούλου
Πιθανά να ιοθετήσουν κάποια φυτά στο Τμήμα μελισσοκομίας ? φυτά 

Μάθημα για μελισσοκομία 2020

Δημ. Αγ. Μάμα ενημέρωση παιδιών 2020 μελισσοκομικό  το υλικό  
φωτογραφικό υλικό των μαθητών μας από την επίσκεψή μας στο ινστιτούτο μελισσοκομίας 20-Μαϊ stands Μπα  μπλής Σωτήρης mail@dim-ag-mamant.chal.sch.gr

μελιτοφόρα φυτά Σεπτέμβριο φυτά

νηπιαγωγείο Πορταριας Παρουσίαση με μελισσοκόμο ? Νίκος Ευχαγγελία Στογιάννη evastog@hotmail.gr

1ο Νηπιαγωγείο Ν. Μουδανιών Να φυτέψουμε φυτα στις 11  ροδες που έχουμε στην αυλή μας. 20 Μάη φυτά Βάγια vagiasal@gmail.com
 Να βάψουμε κυψέλες 20 Μάη
 Να δεχτούμε επίσκεψη από μελισσοκόμο ???? μελισσοκομιξκά υλικά-  

 Να φτιάξουμε μελισσούλες από χαρτόνι, να τις πλαστικοποιήσουμε και να τις κρεμάσουμε 

σε κλαδιά των δέντρων μας. 20 Μάη

3ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Μουδανιών Γ & η Δ τάξη , δηλαδή θα συμμετάσχουν 40 μαθητές Παπαβασιλείου Εμμανουήλmail@3dim-moudan.chal.sch.gr

να γίνει μια παρουσίαση από μελισσοκόμο ? μελισσοκόμος

να μας φέρετε μία παλιά κυψέλη 20 Μάη κυψέλες

να μας φέρετε μελισσοκομικά φυτά προκειμένου να τα φυτέψουμε στον κήπο του σχολείου μας.20 Μάη φυτά (40)

Νηπ. Νέα Τριγλιας κατασκευές και σχέδια για την Ημερίδα 22 Μαη Άννα

1ο Δημ. Νεάς Καλλικράτειας μελισσοκομικά φυτά 20 Μάη φυτά Ανδρέας

ενημέρωση με μελισσοκόμο έγινε Μαρίνα

σπιτάκι με εκθέματα να γίνει



Συνέντευξη στο 
Star Radio για 
το BeePathNet  



Ιδέες για 
δεντροφύτευση  



20 Μαΐου 
Παγκόσμια 

Ημέρα Μέλισσας 


