Ππακτική Γεωπγική χολή ΄΄ΠΑΝΑΓΗ ΒΑΛΛΙΑΝΟΤ΄΄
Agricultural School PANAGI VALLIANOS

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΑΡΥΑΡΙΩΝ ΜΕΛΙΟΚΟΜΩΝ
Σν πξφγξακκα θαηάξηηζεο απεπζχλεηαη ζε αξράξηνπο κειηζζνθφκνπο θαη αθνξά βαζηθέο
γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο νξζήο κειηζζνθνκηθήο πξαθηηθήο. Πεξηιακβάλεη 11 ηξίσξεο ζπλαληήζεηο
ζπλνιηθνχ ρξφλνπ παξαθνινχζεζεο 33 σξψλ.
ην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο, έρνληαο νη εθπαηδεπφκελνη απνθηήζεη βαζηθέο γλψζεηο θαη
δεμηφηεηεο κειηζζνθνκίαο, ζα είλαη ζε ζέζε λα θξνληίδνπλ ην κειίζζη θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηνπ
έηνπο θαη λα παξάγνπλ ηα δηθά ηνπο πνηνηηθά κειηζζνθνκηθά πξντφληα.
Η θαηάξηηζε πεξηιακβάλεη θπξίσο πξαθηηθή εμάζθεζε ζηα κειίζζηα ηεο ρνιήο, αιιά θαη
ζεσξεηηθά καζήκαηα ζηελ αίζνπζα θαη ην εξγαζηήξην.

ΩΡΕ
Α/Α

ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΩΡΙΑ /
ΠΡΑΚΣΙΚΗ

2/2

Δηζαγσγή ζηε Μειηζζνθνκία. Θεζκηθφ πιαίζην. Η Μειηζζνθνκία ζηελ Διιάδα
θαη ζηελ Κεθαινληά. Βηνινγία – Αλαηνκία κέιηζζαο. Δμνπιηζκφο θαη εξγαιεία.

23/2

Γλσξηκία κε ην κειίζζη. Πξψηε Δπηζεψξεζε. Σερληθέο ζσζηήο επηζεψξεζεο ζην

11:00 – 14:00
11:00 – 14:00

Μειίζζη θαη ηελ Κπςέιε. Δπηζεσξήζεηο θζηλνπψξνπ.
8/3

Φζηλνπσξηλέο αλζνθνξίεο Κεθαινληάο. Μεηαθνξέο - Πξνεηνηκαζία

11:00 – 14:00

μερεηκσληάζκαηνο.
15/3

Δπηζεσξήζεηο ηνπ ρεηκψλα. Υεηκσληάηηθεο αλζνθνξίεο Κεθαινληάο.

11:00 – 14:00

Μειηζζνθνκηθνί ρεηξηζκνί ρεηκψλα. Δπάξθεηα ηξνθψλ. Δμσηεξηθφο έιεγρνο ηεο
θπςέιεο.
29/3

Δρζξνί – Αζζέλεηεο. Αληηκεηψπηζε Βαξξφαο.

11:00 – 14:00

5/4

Δξγαζίεο απνζήθεο θαη εξγαζηεξίνπ. πληήξεζε θαη πξνεηνηκαζία πιηθνχ.

11:00 – 14:00

Καηαζθεπή πιαηζίσλ.
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12/4

Αλνημηάηηθεο επηζεσξήζεηο – Υεηξηζκνί. Αλζνθνξίεο. Αλάπηπμε κειηζζηψλ.

11:00 – 14:00

Πξνζζήθε παησκάησλ.
26/4

Βαζηινηξνθία – κελνπξγία – Παξαθπάδεο.

11:00 – 14:00

24/5

Μειηζζνθνκηθά πξντφληα. Γχξε – Βαζηιηθφο πνιηφο.

11:00 – 14:00

31/5

Βηνινγηθή Μειηζζνθνκία. πλέλσζε θαη κεηαθνξά θπςέιεο.

11:00 – 14:00

26/7

Υεηξηζκνί ηνπ Καινθαηξηνχ. Σξχγνο κειηνχ. Απνζήθεπζε – πζθεπαζία.

11:00 – 14:00

Πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο:


Αίηεζε.



Καηαβνιή δηδάθηξσλ 180€.



Τιηθά θαηάξηηζεο κε πξνζσπηθή επζχλε ηνπ θαηαξηηδφκελνπ κάζθα, μέζηξν θαη
θαπληζηήξη.



Αμηνιφγεζε εθπαηδεπφκελσλ ζην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο.

ρφιηα:


ε πεξίπησζε θαθνθαηξίαο, νη επηζθέςεηο ζηα κειίζζηα ζα δηεμάγνληαη ζε
εκεξνκελίεο θαη ψξεο θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο.



Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ηξίσξεο παξαθνινχζεζεο ζα πξαγκαηνπνηείηαη δηάιιεηκα πνπ ζα
θαζνξίδεηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηή.



Παξφηη ζηε δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο παίξλνληαη εμαηνκηθεπκέλα κέηξα
πξνθχιαμεο απφ ηζηκπήκαηα κειηζζψλ, σζηφζν ν θαηαξηηδφκελνο έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ
επαηζζεζία (αιιεξγία) ηνπ νξγαληζκνχ ηνπ απφ ηζηκπήκαηα, ην νπνίν θαη δειψλεη
ππεχζπλα θαηά ηελ αίηεζή ηνπ.



ην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο παξέρεηαη βεβαίσζε παξαθνινχζεζεο.

Η ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ
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