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Βήμα 1
ο 
: Οργάνωση σε ομάδες 

Ο στόχος μας ήταν : Να μάθουμε να συνεργαζόμαστε και να                                                             

λειτουργούμε με ομαδικό πνεύμα κατά τη διάρκεια του προγράμματος για την  
καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων. 

Η δράση μας :  Χωριστήκαμε σε 5 ομάδες. Κάθε ομάδα σε  μικρότερες υποομάδες 

και κάθε  μέλος της υποομάδας ανέλαβε να βρει πληροφορίες για ένα συγκεκριμένο 

θέμα. 

Το αποτέλεσμα :  Γνωριστήκαμε καλύτερα, μάθαμε να δουλεύουμε όλοι μαζί, να 
αποδεχόμαστε τη διαφορετική άποψη, να ελέγχει , να διορθώνει και να συμπληρώνει 

ο ένας τον άλλο.  

 

Βήμα 2
ο 
: Επισκέψεις σε μονάδες σχετικές με το θέμα 

Ο στόχος μας ήταν :  Να δούμε χώρους που έχουν σχέση με το θέμα και να 

ενημερωθούμε από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στο χώρο της 

μελισσοκομίας. 

Η δράση μας :  Επισκεφθήκαμε το ΙΓΕ στο άλσος Συγγρού και ενημερωθήκαμε 

από τον υπεύθυνο γεωπόνο για τη μέλισσα , τη ζωή της στην κυψέλη, τα προιόντα 

της μέλισσας και για τη μελισσοκομία. Ξεναγηθήκαμε και στο μουσείο του ΙΓΕ όπου 



βιώσαμε την ιστορική εξέλιξη της μελισσοκομίας στον ελληνικό χώρο. Επίσης, κατά 

την εκδρομή μας στην Λευκάδα επισκεφθήκαμε μελισσοκομικό εργαστήριο στο 

Αθάνι και εκεί συνειδητοποιήσαμε την αλληλεπίδραση του φυσικού περιβάλλοντος 

και του ανθρώπου καθώς και τις δυνατότητες ανάπτυξης της μελισσοκομίας. 

.Το αποτέλεσμα : Ενημερωθήκαμε για πολλά πράγματα  σχετικά με το θέμα, για 

επαγγέλματα που σχετίζονται με την μελισσοκομία και επίσης ήρθαμε κοντά στη 

φύση και συνειδητοποιήσαμε την σχέση περιβάλλοντος και ανθρώπινης 

δραστηριότητας. 

 

Βήμα 3
ο
 : Παρουσίαση της εργασίας 

Ο στόχος μας ήταν :  Να εκθέσουμε την εργασία μας στους συμμαθητές μας  και 

στην τοπική κοινωνία. 

Η δράση μας :  Συζητήσαμε και αποφασίσαμε για τον τρόπο παρουσίασης της 

εργασίας στο ευρύ κοινό. 

Το αποτέλεσμα :  Η παρουσίαση της εργασίας μας αποφασίστηκε να γίνει στο 

σχολείο μας. 

 

Βήμα 4
ο
 :  Αξιολόγηση 

Ο στόχος ήταν :  Να κάνει ο καθένας την προσωπική του αξιολόγηση και όλοι 

μαζί να αξιολογήσουμε το τελικό αποτέλεσμα της εργασίας μας. 

Η δράση μας :  Στη διάρκεια του προγράμματος πολλές φορές επιδιώξαμε την 

αξιολόγηση των εργασιών έτσι ώστε να μάθουμε να δεχόμαστε κριτική με σκοπό τη 

βελτίωσή μας. 

Το αποτέλεσμα :  Νιώσαμε πολύ όμορφα και μείναμε ικανοποιημένοι που 

ασχοληθήκαμε με το συγκεκριμένο θέμα, που καταφέραμε και ολοκληρώσαμε την 

εργασία μας  αντιμετωπίζοντας τα διάφορα προβλήματα που προέκυπταν 

δουλεύοντας ομαδικά. 
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