
 

 

  

ЗДРАВЕ С ПЧЕЛНИ 
ПРОДУКТИ     

Учебна програма 

 

Учебната програма цели да предостави модел за обучение по теми, 

свързани с Апитерапията. Предложенията в програмата са свързани не 

само с учебното съдържание, обема от информация и времевото 

разпределение, но съдържат и насоки за различни образователни и 

методологични аспекти.   

 

 



 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗДРАВЕ С ПЧЕЛНИ 

ПРОДУКТИ 

Учебна програма 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява потвърждение на 

съдържанието, което отразява вижданията само на авторите и Комисията не може да бъде отговорна за каквото и 

да било използване на информацията, съдържаща се в нея. 

 
 



 

 

3 

 

 

 

Съдържание 
 

Въведение ...................................................................................................................................................... 4 

Основни цели............................................................................................................................................. 4 

Целеви групи.............................................................................................................................................. 5 

Основание за разработване на Програмата ............................................................................................... 6 

Апитерапията в други държави – Словакия , България, Румъния, Турция, Полша, Испания ............. 9 

Методология ................................................................................................................................................ 12 

Примерни обучителни дейности ........................................................................................................... 18 

Разработване на учебното съдържание .................................................................................................... 21 

Учебни модули ............................................................................................................................................ 24 

МОДУЛ 1: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА АПИТЕРАПИЯ. ОПИСАНИЕ ...................................................................... 24 

МОДУЛ 3: ПЧЕЛНИ ПРОДУКТИ ............................................................................................................... 28 

МОДУЛ 3.2: ПЧЕЛЕН ВОСЪК  – СВОЙСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ ...................................................... 31 

МОДУЛ 3.3: ПЧЕЛЕН ПРАШЕЦ – СВОЙСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ ................................................... 33 

МОДУЛ 3.4: ПРОПОЛИС – СВОЙСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ ...................................................... 35 

МОДУЛ 3.5: ПЧЕЛНО МЛЕЧИЦЕ – СВОЙСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ ........................................ 38 

МОДУЛ 4: КАК ДА СТАНА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРЕДПРИЕМАЧ .............................................................. 42 

Източници .................................................................................................................................................... 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 

Въведение 

 

Основни цели 
 

Учебната програма е един от основните резултати на проект ApiHealth – подобряване 

на възможностите за професионално развитие в областта на апитерапията и здравето 

(www.apihealth.eu), който се осъществява с подкрепата на програма ЕРАЗЪМ+. 

Проектът има за цел да създаде учебна програма по апитерапия и да разработи 

съвременни обучителни материали, насочени към употрбеата на пчелни продукти в 

алтернативната медицина и по този начин да спомогне за увеличаване доходите на 

пчеларите. Съдържанието на учебната програма адресира най-важните аспекти от 

приложението на пчелните продукти за подобряване на човешкото здраве. 

Въпреки че в алтрнативната медицина съществуват множество ресурси за употребата и 

ползите от различни растения,  все още не съществува цялостна учебна програма или 

научен труд по темите за приложението на пчелните продукти в алтернативната 

медицина - нито във факултетите по земеделие, нито във факултетите по ветеринарна 

и хуманна медицина в Европа.  Всеки потребител на пчелни продукти или всеки, който 

се интересува от апитерапия и търси информация, или има нужда от знания и умения в 

тази област, за да ги използва в работата си, ще има на разположение разбираема и 

задълбочена програма. 

Учебната програмата предоставя модел за обучение по апитерапия, който се фокусира 

не само върху учебното съдържание и разпределението му във времето, но предоставя 

и методически насоки.   

Програмата си поставя следните основни цели: 

 да осигури методолическа подкрепа в областта на апитерапията на 

преподаватели от областта на образованието за възрастни, да актуализира и 

подобри знанието им по темата; 

http://www.apihealth.eu/
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 да предостави подкрепа за съответните професионални групи, организации, 

свързани с околната среда и учебни центрове и институции в стремежа им да 

предоставят обучения, свързани с употребата на пчелни продукти като част от 

алтернативната медицина; 

 да предложи цялостна структура и подход към такова обучение; 

 да предостави основното съдържание, теми и дейности по начин, който 

позволява допълване и адаптиране според специфичните нужди и условия в 

учебните центрове.  

Целеви групи 
 

 Основни целеви групи 

• професионалисти: пчелари, преподаватели от сферата на образованието 

за възрастни, хора от селските региони, които се интересуват от 

пчеларство и апитерапия. 

 Други 

• медицински специалисти;  

• преподаватели по пчеларство в центрове за обучение на възрастни; 

• центрове за професионално обучение (обществени и частни);  

• преподаватели в професионални училища по предмети от областта на 

алтернативната медицина, ветеринарната медицина, земеделието и 

хранително-вкусовата промишленост ; 

• организации за опазване на околната среда; 

• други учебни центрове. 
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Основание за разработване на Програмата 
 

Европейската статистика сочи, че днес на континета има 650.000 пчелари и 17.5 

милиона кошера. Тези цифри доказват, че пчеларството е сектор с голям потенциал.  

 

Фиг. 1 Промяна в броя на пчеларите в ЕС по години. Източник: Европейска комисия, 2020 

Медът е основен продукт за пчеларите, но пчеларството не се ограничава само до 

производството на мед. Популярните днес пчелни продукти като прополис, пчелно 

млечице и пчелен прашец са всъщност традиционна здравосовна храна. Научни 

анализи доказват, че прополисът, заедно с пчелният прашец, са най-мощните 

антиоксиданти от всички изследвани пчелни продукти.  

В наши дни употребата на пчелни продукти за здравето се нарича апитерапия. 

Апитерапията е интересна и постоянно развиваща се област. Апитерапията е 

възможност за създадване на нови работни места за младите хора, но пчеларството 

трябва да стане атрактивна и доходна дейност. За съжаление, към днешна дата, 

повечето пчелари в Европа са на възраст над 50 години. В Епропа има нужда от 
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повишаване на имиджа на пчеларя и на професионалистите, които произвеждат и 

продават пчелни продукти с високо качество и насърчават и подпомагат употребата им 

като средство в алтернативната медицина. 

Апитерапията е употребата на различни продукти от кошера, както и на пчелната 

отрова за лечение на многобройни здравословни проблеми и състояния – от изгаряния 

и рани до артрит, алергии, множествена склероза и ревматични заболявания. 

Различните култури от векове използват пчелните продукти за лечение. Например още 

през 4 век пр.н.е. Хипократ използвал пчелна отрова за лечение на ставни болки и 

артрит. Атлетите в Древна Гърция използвали меда като допинг за стимулиране на 

физическата издръжливост. Знае се, че пчелният прашец е помощник при загубата на 

тегло. Козметичните компании редовно използват ревитализиращите и овлажняващи 

свойства на меда в кремове за ръце, лосиони, балсами и мехлеми. Съвременните 

превръзки за рани вече се импрегнират с мед, а употребата на пчелно млечице се 

асоциира с контрол над холестерола. 

Според информация от наякои проучвания, над 140 растения служат като източник на 

храна и естествени медикаменти за пчелите (нектар, цветен прашец, растителна смола 

и  балсами). На практика това са хранителни вещества и естествени лечебни средства 

за всяко живо същество, включително и за човека. 

Проект ApiHealth си поставя за цел да предостави учебни материали и инструмент за 

електронно обучение за специалисти от селскостопанския сектор и хранително-

вкусовата промишленост, медицински специалисти, пчелари и други професионални 

групи по въпросите за ползата от употребата на пчелни продукти за здравето, базирани 

на научна информация.  Курсът показва, че апитерапията не се отнася само до 

употреба на пчелната отрова, а се занимава също с употребата на пчелен прашец, 

пчелно млечице, прополис, мед и др. при третиране на определени здравословни 

състояния. 

Самата учебната прграма и свързаните с нея учебни материали имат за цел да 

актуализират и подобрят знанието по темата, което да достигне до целевите 
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професионални и непрофесионални групи и да отговори на нуждите на организациите 

за опазване на околната среда и учебните центрове да предоставят обучения за 

употребата на пчелни продукти в алтернативната медицина. В този контекст проектът 

ще запълни сериозен недостиг в тази област.  

Значението на пчелните продукти излиза отвъд алтернативната медицина.  

Пчеларството има потенциал за принос и към регионалната икономика. В 

отдалечените селски региони пчеларите могат значително да допринасят за 

устойчивото развитие на земеделието.   

В почти всички европейски страни пчелите играят важна роля за биоразнообразието, за 

съхраняването на природата, за местната икономика и за развитието на селото. През 

последните години обаче Европа се бори със спад в пчеларството. Въпреки това, броят 

на пчелните семейства и пчеларите в Европейския съюз се е увеличил. И с оглед на 

спешната нужда от поколенческо обновяване в пчеларството е крайно необходимо 

създаването на учебни програми за тази професионална област, за да се мотивират 

младите хора да избират професията на пчеларя, както и свързаните с нея професии. 
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Фиг. 2 Брой на пчеларите в ЕС по години. Източник: Европейска комисия, 2020 

 

Апитерапията в други държави – Словакия , България, Румъния, Турция, Полша, 
Испания 
 

Словакия 

Въпреки че в Словакия, според действащото законодателство, не се говори за 

медицинско приложение на пчелните продукти, в някои страни по света (напр. Русия, 

Украйна, Румъния и Израел) апитерапията е призната медицинска специалност. В 

Словакия приложението на апитерапията в практиката все още е недостатъчно. 

Лечението посредством апитерапия се прилага на ниво на самите пчелари. 

Медотерапията е най-разпространеният метод в страната, тъй като медът е основният 

продукт, който пчеларите добиват. Научни изследвания са довели до селекцията на 

мед в Словакия, който има потенциала и свойствата на медицинския мед. Това е 
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нектар от планинската верига Чергов (кошерът Медар), който има сравними 

антибактериални ефекти при лабораторни условия с медицинскя мед mānuka. Този 

мед се характеризира с това, че е богат на полифеноли, включително флавоноиди, 

които имат значителен противовъзпалителен ефект и участват в производството на 

водороден пероксид, който действа антибактериално. Медът от манука се получава от 

растението манука и през последните 10 години се прилага в някои държави по 

лекарско предписание. 

Въпреки че апитерапията в Словакия е в начален стадий, все повече пчелари започват 

да диверсифицират производството си и да предлагат допълнителни продукти и услуги 

- производство на хранителни добавки и козметика от пчелни продукти, вдишване на 

кошерен въздух, апитуризъм и др. 

България 

В България апитерапията се разглежда като лечение, при което се използват всички 

видове пчелни продукти и е доста популярна днес, но не е официално призната като 

форма на алтернативната медицина. Практикува се предимно сред пчелрските 

организации. Има редица национални организации на пчеларите, включително 

Национална асоциация на пчеларите жени. Пчеларството е известно и широко 

практикувано още от 681 г., когато е основана българската държава. Понастоящем има 

редица сертифицирани компании, които имат свои пчелини и произвеждат мед и 

други пчелни продукти, както конвенционални, така и биологични. По-малките 

обикновено продават на местно ниво, но има големи компании, които изнасят своите 

продукти. По данни на Министерството на земеделието, храните и горите в момента 

България изнася около 10 хиляди тона конвенционален и био мед, заедно с други 

пчелни продукти. 

Румъния 

В Румъния апитерапията се разглежда като „науката и изкуството за използване на 

продукти от пчелните кошери за предотвратяване и / или излекуване на стотици 

заболявания на хората и животните“. Румъния, земята на апитерапията, зелената 
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природа, замъците и родната земя на известния Дракула, е страната, в която 

апитерапията се практикува от лекари. Това е стара традиция с много ползи за 

здравето и без странични ефекти. Страната е с най-богатия асортимент от пчелни 

продукти в Европа, със спонтанна флора, която осигурява чисти пчелни продукти с 

висока стойност, идеални за апитерапия. 

Турция 

Някои източници сочат, че още преди 9 хиляди години в Анатолия се е практикувала 

апитерапия. От много години в народната медицина в Турция се използват безопасно 

най-вече прополис и мед. Употребата им обаче се увеличава през 2014 г. с наредба, 

издадена от Министерството на здравеопазването. Голям недостатък в страната е 

липсата на научни изследвания в областта на апитерапията, както и недостатъчния 

брой центрове за обучение. След приемането на Наредбата за традиционните и 

допълващите медицински приложения през 2014 г., интересът към практикуването на 

апитерапия се увеличава и започват различни инициативи. Целта на Наредбата е да 

дефинира традиционните и допълващи методи за прилагане в хуманната медицина, да 

обучи и сертифицира лицата, които могат да прилагат методите, и да регулира 

работните процедури и принципите на здравните институции, които да съпровождат 

прилагането им. 

Полша 

Темата за апитерапията не е нова и в Полша. Употребата на мед и продукти от 

кошерите е добре позната от векове. Независимо от това, настоящото развитие на 

медицината и фармацевтиката изтласка апитерапията на заден план. През последните 

няколко години обаче апитерапията започна да се възражда. Още преди 20 години 

санаториумът в Świnoujście започва да допълва лечението на пациенти с пчелни 

продукти. В страната са проведени и различни проучвания за използването на пчелни 

продукти за медицински цели. 

Испания 
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В наши дни апитерапията в Испания е слабо развита. Практикува се на нивото на 

народната медицина и се свързва главно с приложението на пчелната отрова. Други 

вещества, произведени от пчелите, се употребяват за поддържане на здравето под 

формата на хранителни добавки, антисептици и др., но в Испания тази употреба не се 

свързва с апитерапията. Съществуват обаче много организации като асоциации на 

пчелари, селскостопански организации и др., които произвеждат пчелни продукти. 

Методология 
 

Въвеждането на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в процеса на 

обучение носи много ползи. Промяната на възприятията за учене от конвенционалната 

връзка обучител-обучаем към връзка, при която преподавателят е смао подкрепяща 

фигура за пълното усвояване на конкретен предмет, създава условия за 

разработването и приложението на различни платформи за електронно обучение. 

Основният метод на обучение, предложен в рамките на обучителните дейности на 

проекта е Blended Learning или смесено обучение - курс, при който повечето 

обучителни дейности се извършват онлайн, но някои специфични дейности се 

осъществяват „лице в лице“ (лекции, дискусии, упражнения, работа в група, по двойки, 

практически занимания и т. н.). С други думи, смесеното обучение означава смислена 

дидактическа взаимосвързаност на традиционните педагогически методи с 

използването на електронно обучение, което пък означава комбиниране на следните 

три фази на учебния процес в оптимално функционираща единица: 

1. Часове „лице в лице“; 

2. Уебинари, компютърно-базирани упражнения и тестове; 

3. Самообучение, вкл. компютърно-базирано. 

Смесеното обучение предлага огромни предимства за обучаемите - те могат да се 

възползват от структурирани учебни дейности, докато учат със собствено темпо, 

благодарение на адаптивния и персонализиран характер на електронното обучението. 

Всеки обучаем има различни силни страни и нужди, а смесеният подход на обучение 
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позволява на преподавателите да се съобразят с това. Когато се даде възможност на 

преподавателите да използват инструменти както от традиционните, така и от 

дигиталните сфери, те могат да представят необходимата информация по различни 

начини, така че да отговорят на различните стилове на учене на своите обучаеми. 

 

Фиг. 3 Елементи на смесеното обучение. Източник: 

http://lifeisapieceofpi.blogspot.com/2014/11/blending-my-classroom.html 

 

По този начин се създават възможности за въвеждане на дистанционно обучение, при 

което няма ограничения във времето и пространството за достъп до учебните 

материали. В същото време дистанционното обучение може да бъде толкова 

ефективно, колкото традиционното обучение, но с по-ниска цена. Разработването на 

платформи за електронно обучение и електронни учебни материали е по-скъпо от 

провеждането на самото обучение, особено ако се използват мултимедийни или силно 

интерактивни методи. Разходите за доставка за електронно обучение (включително 

http://lifeisapieceofpi.blogspot.com/2014/11/blending-my-classroom.html
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разходите за уеб сървъри и техническа поддръжка) обаче са значително по-ниски от 

тези за учебни помещения, време за инструктор, пътуване на участниците и цялото 

изразходвано време за посещение в учебните часове. Освен това електронното 

обучение достига до по-широка целева аудитория, като дава възможност за учене и на 

хора, чиито график не им позволява посещение на конвенционални курсове. 

Смесеното обучение предоставя широки възможности за подобряване на лекционния 

тип курсове с известна степен на трансформация в подходите за учене и преподаване. 

Той представлява нов дизайн на учебни преживявания и образователна среда. 

Комбинираното обучение включва следните ключови аспекти: 

• преосмисляне на дизайна на курса за оптимизиране на ангажираността на 

обучаемите; 

•   интегриране на обучението лице в лице и онлайн; 

•   подмяна на традиционните часове и начини за контакт в клас. (Garrison & Vaughan 

2008) 

Някои онлайн дейности могат да се реализират преди дейностите „лице в лице“ - целта 

е обучаемите да достигнат до едно и също ниво на знания преди дейностите „лице в 

лице“ или да се опитат да открият различията в нивото на знанията си. По този начин се 

дава възможност на обучаемите за предварителна подготовка по някой теми, за да 

бъдат всички равнопоставени. От друга срана, преподавателите могат да 

идентифицират нуждите на отделните участници и да адаптират учебния материал 

според тях. 
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Фиг. 4 Примери за прилагане на различни комбинирани методи на обучение. Източник: Elliot 

Masie 2002 

 

Електронните обучителни материали, комбинирани с практически часове помагат на 

обучаемите да приложат на практика новопридобитите знания и впоследствие да ги 

валидират. Според Мала (2011) електронното обучение подпомага обучителния процес 

в следните аспекти: 

• поднасяне на учебния материал; 

• контрол и самоконтрол върху овладяването на ново учебно съдържание; 

• анализ и поправка на грешките; 

• упражняване. 

Една учебна програма може да цели овладяването на различни видове умения: 

Комбинация от симулации и 
структурирано съдържание 

Комбинация от обучение в класната стая 
и онлайн обучение 

Комбинация от обучение на работното 
място и неформални учебни срещи.  

Комбинация от мениджърски коучинг и 
електронно обучение 

Комбинация от онлайн обучение и срещи 
с коуч или член на преподавателски  
състав 
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 когнитивни умения, които могат да включват знания и разбиране (напр. 

разбиране на научни концепции), следване на инструкции (процедурни 

умения), както и прилагане на методи в нови ситуации за решаване на 

проблеми; 

 междуличностни умения (например умения, свързани с активно слушане, 

презентиране, преговори и т.н.); 

 психомоторни умения, включващи придобиване на физически възприятия и 

движения (например спортуване или шофиране). 

Повечето курсове за електронно обучение са разработени за изграждане на 

познавателни умения; когнитивната област е най-подходяща за електронно обучение. 

В рамките на когнитивната област, мисловните умения може да изискват по-

интерактивни дейности за електронно обучение, тъй като тези умения се усвояват по-

добре „чрез правене“. 

Обучение в междуличностната област обаче също може да бъде осъществено чрез 

електронно обучение като се използват конкретни методи. Например, една 

интерактивна ролева игра с подходяща обратна връзка може да се използва за 

промяна на нагласите и поведението. 

Ето и някои въпроси, които трябва да си зададем, когато избираме между електронно 

обучение, инструкции „лице в лице“, обучение на работното място или други видове 

неформално обучение: 

 Каква е относителната цена на всеки вид обучение? 

 Какъв е обемът на учебното съдържание – изисква ли дългосрочно обучение 

или може да се предостави в кратка форма? 

 Каква потребност адресира обучението – краткосрочна или дългосрочна? 

 Участниците имат ли достъп до необходимото компютърно и 

комуникационно оборудване? 

 Достатъчна ли е мотивацията на участниците за електронно и 

самостоятелно учене? 
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 Позволяват ли географското положение и работния график на участниците 

конвенционално о бучение в клас или други методи на синхронно учене?  

Най-важните предимства на електронното обучение включват: 

 мултимедийно съдържание - визуалната обработка позволява да се предостави 

учебното съдържание по по-привлекателен начин, в някои случаи дори не би 

било възможно да се предостави по друг начин; 

 темп на обучение – обучаемите могат сами да определят своя темп на 

усвояване на учебния материал; 

 интерактивност - съвременните технологии позволяват обучаемият да бъде 

активно включен в процеса на обучение и да получи незабавна обратна връзка 

(тестове, форум, чат, видеоконференции). Сторилайн симулации са едно от 

другите предимства на мултимедийното съдържание; 

 технологии - в днешно време обучаемите обикновено имат достъп до нови 

технологии, които улесняват и ускоряват процеса на обучение. (смартфон, 

таблет, компютър и т.н.). 

Други ползи от електронното обучение:  

 може да отговори на потребностите на обучаеми с различни стилове на 

обучение; 

 обучаемите могат да учат по всяко време; 

 не се изисква наемане на учебни помещения; 

 предоставянето на учебни материали е много гъвкаво; 

 адаптирането на учебните материали може да се реализира сравнително бързо 

и лесно; 

 подпомага развитието на компютърни умения и способността за търсене и 

организиране на информация. 

Електронното обучение може да се реализира основно по два начина: 

Синхронно 
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Синхронните събития се провеждат в реално време чрез цифрови платформи. 

Характеризират се с това, че всички участници могат да комуникират от различни 

места, но само в определено време с помощта на компютърни конференции, 

интерактивна видеокомуникация, но също и чрез чат или чрез уебинари; 

Асинхронно 

Асинхронните събития са независими от времето. Обучаемите не трябва да са на едно 

и също място по едно и също време, не учат едновременно, сами избират времето за 

достъп до учебни материали. Това прави асинхронното обучение по-гъвкаво, като едно 

от важните предимства на асинхронното обучение е, че учащият разполага с повече 

време, за да генерира отговори към инструктора си и/или към публикации на свои 

колеги, свързани с учебното съдържание. 

 

Примерни обучителни дейности 
 

За обучението по проект ApiHealth консорциумът реши да работи както с печатни 

материали (наръчник), така и да предложи онлайн асинхронно обучение, за да осигури 

Синхронно  

е-обучение 

• електронно обучение на 
живо (виртуална класна стая, 

уебинар, видеа с научно 
съдържание, 

телеконференция) 

• дистанционно обучение в 
реално време 

• мобилно обучение 

Асинхронно  

е-обучение 

• онлайн образователни 
материали 

• офлайн образователни 
материали (CD-ROM, 
дигитални ресурси, 
електронни книги) 

• компютърно-базирано 
обучение 

• инструменти за онлайн 
комуникация и взаимопомощ 

(чатове, блогове, Wikis, 
онлайн дискусии, социални 

медии) 
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лесен и разширен достъп до учебните материали (особено за хората от отдалечените 

райони с нестабилна интернет връзка). 

Програмата за обуение „лице в лице“ включва следните стратегии, методи и техники за 

преподаване и учене: 

 вербална лекция; 

 малка групова дискусия; 

 групова работа – обучаемите учят един от друг; 

 демонстративно обучение; 

 учебни посещения за споделяне на примери за добри практики; 

 въпроси и отговори. 

Предлаганата платформа за електронно обучение се основава на безплатна и 

отворена система за управление на обучението (LMS) Moodle, с персонализирани 

функции за управление, която се използва широко за създаване на онлайн курсове, 

където преподаватели и обучители заедно постигат учебните си цели. Това е уеб 

базирана система за обучение, където учебните материали са достъпни за обучаемите 

чрез Интернет. С други думи, LMS (Learning Management System) е уеб базирано 

софтуерно приложение или технология, която служи за планиране, осъществяване и 

оценка на конкретни уроци/учебни едици. 

Платформата за електронно обучение ще съдържа: 

 интерактивни материали: 

 

 могат да бъдат няколко интерактивни урока / книги; 

 всеки урок / книга се състои от екрани, на които могат да се 

показват елементи от съдържанието: текст, анимация, видео, 

аудио, въпроси или тестове. 

 обикновени учебни материали: 

 материали без интерактивни елементи, напр. PowerPoint 

презентации, аудио или видео материали. Материалите без 
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интерактивни елементи позволяват на учениците само да 

разглеждат, четат или слушат съдържанието на урока. 

 други инструменти: 

 отговори на конкретни практически въпроси; 

 речник с термините и определенията, свързани със съдържанието 

на обучението; 

 онлайн въпросник за оценка, който се използва за получаване на 

обратна информация от участниците в курса относно формата и 

съдържанието на курса. 
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Фиг. 5 Концепция за е-обучение. Източник: https://fahiezan.wordpress.com/week-3/ 

 

 

Разработване на учебното съдържание 
 

Предложеното учебното съдържание е адресирано към разнообразна аудитория, 

която включва образователни центрове и институции или преподаватели на възрастни. 

Програмата може да бъде използвана и от асоциации на пчеларите и лектори, които 

е-обучение 

Въвеждане на 
абстрактни 

понятия Предоставяне 
на видео 

съдържание 

Помощни 
средства в 

преподаването 

Използва 
съвременни 

технологични 
инструменти 

Развива 
множествената 
интелигентност 

Повишава 
ефективността в 
преподаването 

Взаимодействие 
"лице в лице", 
подкрепено от 
компютърно-

базирано учене.  

Текущо 
оценяване 

Подобрява 
продуктивността 

в клас 

Учене в реално 
време 

Иновативни 
процедури за 

преподаване и 
учене 
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организират и предоставят обучения на пчелари, когато искат да обогатят познанията 

им по апитерапия и маркетинг на пчелните продукти.  

Структурата на съдържанието е разработена така, че да бъде лесно модифицирана и 

пригодена към различна аудитория, към различни нужди на обучаемите и различни 

цели на обучението, както и към други фактори като образователната среда, наличните 

учебно-технически средства и уменията и опита на преподавателя.   

Предложеното учебно съдържание е организирано в няколко модула и има следната 

структура:  

M 1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА АПИТЕРАПИЯ. ОПИСАНИЕ 

M 2 ПОЛЗИ ОТ АПИТЕРАПИЯТА ЗА ХОРАТА И ЖИВОТНИТЕ  

M 3 ПЧЕЛНИ ПРОДУКТИ 

M 3.1 ПЧЕЛНА ОТРОВА – СВОЙСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ  

M 3.2 ПЧЕЛЕН ВОСЪК  – СВОЙСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

M 3.3 ПЧЕЛЕН ПРАШЕЦ – СВОЙСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

M 3.4 ПРОПОЛИС  – СВОЙСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

M 3.5 ПЧЕЛНО МЛЕЧИЦЕ – СВОЙСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

M 4 КАК ДА СТАНА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРЕДПРИЧМАЧ 
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Образователен стандарт – знания, умения и компетентности 
 

Знания 

 Дефинира понятието „апитерапия“; 

 Описва историческото развитие на апитерапията; 

 Описва текущото състояние на апитерапията в Европа; 

 Описва качествата на пчелните продукти в сурово и обработено 

състояние;  

 Дефинира значението на отделните апитерапевтични продукти и 

процедури за човешкото здраве;  

 Разбира значението на пчелните продукти за хората и 

животните; 

 Познава законодателството, политиките и административните 

наредби по отношение на производството, употребата и 

продажбата на пчелни продукти за медицински цели;  

 Описва различните методи за добив, производство и обработка 

на пчелните продукти;  

 Познава основите на маркетинга и управлението при 

производството, употребата и продажбата на пчелни продукти;  

 Познава основните принциппи на безопасност и здраве при 

работа. 

Умения 

 Добива и обработва пчелни продукти; 

 Предоставя консултации по апитерапия; 

 Управлява бизнес, свързан с апитерапията; 

 Познава и отговаря на изискванията за безопасност и здраве при 

работа и пожарна безопасност.  

Компетентности 

 Взема самостоятелни решения; 

 Селектира и анализира информация; 

 Организира и планира работата; 

 Разработва продукти; 

 Решава и анализира проблеми самостоятелно; 

 Носи отговорност за качеството на работата си; 
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Учебни модули 
 

МОДУЛ 1: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА АПИТЕРАПИЯ. ОПИСАНИЕ 
 
Резултати от 

ученето 

ЦЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО: 

Завършилите успешно обучението ще могат да дефинират 

терминът „апитерапия“, ще познават основните цели на 

апитерапията и историческото и развитие, както и степента на 

приложение на терапевтичните методи посредством пчелни 

продукти на регионално и европейско ниво. Ще познават и 

основната регулаторна рамка в отделните държави.  

Според ниво 2 от Европейската квалификационна рамка(ЕКР), 

обучаемите ще познават: 

 концепцията за апитерапия; 

 методите на работа и приложение; 

 ползите от употребата на пчелни продукти; 

 характеристиките на пчелните продукти – мед, восък, 

прополис, пчелен прашец, пчелно млечице и пчелна 

отрова.  

Резюме на съдържанието 

Апитерапията (от латинската дума апис, която означава пчела) представлява 

употребата на пчелни продукти за лечение. Пчелните продукти включват мед, восък, 

прополис, пчелен прашец, пчелно млечице и пчелна отрова. 

Пчелите и пчеларството улесняват и подобряват човешкото съществуване. Медът и 

останалите продукти от кошера са познати на всяко общество. 

 Носи отговорност за задълженията си; 

 Работи в екип. 
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Предложение за учебно съдържание: 

1. Що е апитерапия 

2. Необходимост от апитерапията 

3. Значение на пчелите и пчелните продукти за животните и хората 

4. Историческо развитие на апитерапията 

5. Апитерапията в Европа 

6. Законодателство и административна уредба 

Продължителност в уч. часове 

Онлайн обучение Обучение „лице-в-лице“ 

електронно  в клас практическо 

6 2 0 

Оценяване – критерии, методи, инструменти 

Mодулът е усвоен, ако са постигнати минимум 70% от критериите. 

Критерии  Методи  Инструменти  

Обучаемите могат да: 

- дефинират понятието 

„апитерапия“; 

Писмено/устно Онлайн тест / устен 
отговор с обяснения 

- описват историческото 

развитие на апитерапията по 

света; 

Писмено/устно Онлайн тест / устен 
отговор с обяснения 

- описват съвременните 

постижения на апитерапията 

в своя регион/страна/в 

Европа; 

Писмено/устно Онлайн тест / устен 
отговор с обяснения 

- познават основната 

законодателна рамка, 

касаеща приложението на 

апитерапията в конкретната 

страна. 

Писмено Онлайн тест 
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МОДУЛ 2: ПОЛЗИ ОТ АПИТЕРАПИЯТА ЗА ХОРАТА И ЖИВОТНИТЕ 
Резултати от 

ученето 

ЦЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО: 

Целта на този модул е да предостави знания за предимствата на 

апитерапията и различните пчелни продукти за човешкото здраве 

и за животните в съпоставка с други видове терапии. 

Ниво от ЕКР: 2/3 

ЗНАНИЯ: 

 описва ползите от апитерапията за човека и животните; 

 описва характеристиките и приложенията на пчелните 

продукти в различни области: здраве и хигиена, козметика, 

хранене. 

УМЕНИЯ:  

 познава специфичната употреба на всеки пчелен продукт; 

 селектира и анализира информация за различните пчелни 

продукти, свързана с ползите за човешкото здраве и за 

животните; 

 анализира ползите от апитерапията за хората – за лечение, 

в козметиката, храненето и кулинарията;  

 описва ползите от апитерапията за животните. 

Резюме на съдържанието 

Съвременната апитерапия включва прилагането и употребата на пчелни продукти, 

включително на пчелна отрова. Ползите от пчелните продукти (мед, пчелен прашец, 

пчелно млечице, прополис и пчелна отрова) за организма са многобройни поради техните 

свойства, които се използват за лечение, в здравословното хранене, в козметиката. Медът 

носи ползи както за хората, така и за животните. Популярността му бързо расте сред 

притежателите на животни, който го използват за лечение и като част от диетата на своите 

домашните любимци. Увеличава се и употребата на мед във ветеринарната медицина, 

особено за лечение на рани, изгарания и катаракти. 
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Предложение за учебно съдържание: 

1. Преразглеждане на определението за апитерапия. 

2. Предимства на апитерапията: 

2.1. Лечение на болести  като алергии, Алцхаймер, хипертироидизъм, лупус, болест 

на Паркинсон 

2.2. Лечение на заболявания като инфекции, множествена склероза, ревматоиден 

артрит, херпес зостер. 

2.3. Лечение на наранявания (изгаряния, отворени рани, болка, тендинит) 

3. Основни ползи от приложението на пчелни продукти (локално приложение, 

инжектиране директно в кръвта, орално приложение) 

4. Основни ползи от пчелните продукти, използвани в апитерапията – пчелна отрова, 

восък, мед, пчелен прашец, прополис, пчелно млечице 

5. Апитерапия за животни 

6. Потенциални рискове и странични ефекти от апитерапията (кашлица, 

обезцветяване на бялото на окото, главоболие, мускулна слабост, силни болки в 

тялото, контракции на матката, пожълтяване на кожата) 

Продължителност в уч. часове 

Онлайн обучение Обучение „лице-в-лице“ 

електронно в клас практическо 

6 4 0 

Оценяване – критерии, методи, инструменти 

Mодулът е усвоен, ако са постигнати минимум 70% от критериите. 

Критерии  Методи Инструменти  

Обучаемият познава: 

- болестите, заболяванията и 

нараняванията, които могат да 

се третират с апитерапевтични 

средства; 

Устно Устен отговор с обяснения 

- предимствата на Устно Устен отговор с обяснения 
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приложението на пчелните 

продукти изобщо; 

- предимствата на пчелните 

продукти, използвани в 

апитерапията; 

Устно Устен отговор с обяснения 

- потенциланите рискове и 

странични ефекти от 

апитерапията. 

Писмено Онлайн тест 

 

МОДУЛ 3: ПЧЕЛНИ ПРОДУКТИ 
 
Резултати от 

ученето 

ЦЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО: 

Обучаемият ще може теоретично да характеризира пчелни 

продукти като пчелен мед, цветен прашец, восък, прополис, 

пчелно млечице, пчелна отрова, пчелен хляб.  

Обучаемите ще постигнат знания и умения на нива 3-4 от ЕКР. 

Резюме на съдържанието 

Продуктите от кошера могат да бъдат класифицирани като директни и косвени 

продукти. Първите са продукти, които се произвеждат директно от пчелата и нейното 

тяло (пчелна отрова, пчелно млечице, пчелен восък), докато косвените пчелни 

продукти се събират от външна среда (мед, цветен прашец, прополис). 

Предложение за учебно съдържание: 

1. Пчелни продукти - общо описание 

2. Директни пчелни продукти 

3. Косвени пчелни продукти 

4. Основен продукт от пчелен кошер - мед 

 

Продължителност в уч. часове 

Онлайн обучение Обучение „лице-в-лице“ 
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електронно в клас практическо 

6 2 0 

Оценяване – критерии, методи, инструменти 

Mодулът е усвоен, ако са постигнати минимум 70% от критериите. 

Критерии  Методи  Инструменти  

Обучаемият може да 

охарактеризира: 

- директните пчелни 

продукти; 

- косвените пчелни 

продукти; 

- меда като основен 

пчелен продукт. 

 
 
 
Писмено/устно 
 
 
Писмено/устно 
 
 
Писмено/устно 

 
 
 
Онлайн тест/устен отговор с 
обяснения 
 
Онлайн тест/устен отговор с 
обяснения 
 
Онлайн тест/устен отговор с 
обяснения 

   

   

МОДУЛ 3.1: ПЧЕЛНА ОТРОВА – СВОЙСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Резултати от 

ученето 

ЦЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО: 

Успешно завършилите ще познават характеристиките на пчелната 

отрова, нейните физични свойства и състав. Ще описват 

употребата и в апитерапията, методите на приложение, 

страничните ефекти и противопоказания.  

Обучаемите ще постигнат знания и умения на ниво 3-4 от ЕКР. 

ЗНАНИЯ: 

 какво представлява пчелната отрова; 

 методи на работа с пчелна отрова; 

 методи на приложение на пчелната отрова; 

 характеристики; 

 ползи от пчелната отрова в апитерапията. 

УМЕНИЯ: 
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 прави подбор и използва основни методи, средства, 

материали и информация, свързани с пчелната отрова. 

КОМПЕТЕНТНОСТИ: 

 разбира и оценява лечебните качества на пчелната отрова 

и прави препоръки за правилната и употреба за лечение на 

различни заболявания;  

 адаптира поведението си към различни обстоятелства, за 

да разрешава възникнали проблеми. 

Резюме на съдържанието 

Между многото видове насекоми само няколко могат да се защитават като жилят и 

изпускат отрова в момента на ужилването. Такива са пчелите. В ниски дози отровата 

на пчелите може да бъде полезна за лечението на различни болести. Нейният лечебен 

ефект е бил познат на много древни цивилизации. Днес пчелната отрова се използва 

както в хуманната, така и във ветеринарната медицина. 

Предложение за учебно съдържание: 

1. Характеристики  

2. Физични свойства  

3. Състав 

4. Физиологични ефекти  

5. Съвеменна употреба  

6. Продукти с пчелна отрова 

7. Потенциални рискове и странични ефекти 

Продължителност в уч. часове 

Онайл обучение Обучение „лице-в-лице“ 

електронно в клас практическо 

6 2 0 

Оценяване – критерии, методи, инструменти 

Mодулът е усвоен, ако са постигнати минимум 70% от критериите. 

Критерии  Методи  Инструменти  
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Обучаемият познава: 

- основните характеристики на 

пчелната отрова;  

Писмено оценяване Онлайн тест 

- методите на приложение; Писмено оценяване  Оналйн тест  

- болестите и нараняванията, които 

могат да се третират с пчелна 

отрова. 

Устно и писмено 
оценяване 

Устен отговор с 
обяснение / 
онлайн тест 

   

МОДУЛ 3.2: ПЧЕЛЕН ВОСЪК  – СВОЙСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Резултати от 

ученето 

ЦЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО: 

Целта на модула е обучаемите да познават основните свойства и 

характеристики на пчелния восък.  

ЗНАНИЯ: 

 разширени познания за свойствата и характеристиките на 

пчелния восък.  

УМЕНИЯ:  

Обучаемите ще придобият / затвърдят умения за учене като: 

намиране и анализ на информация, критично мислене, 

любопитство и въображение, ефективна устна и писмена 

комуникация. 

Резюме на съдържанието 

Специалистите твърдят, че има стотици приложения на пчелния восък. Това голямо 

разнообразие може да помогне на пчеларите да достигнат до по-големи и по-добри 

пазари. Около 40% от световната търговия с пчелен восък се използва в козметичната 

индустрия (пчелен восък от първи клас, който не е прегрял, чист е и е без прополис), 

около 30% от световната търговия с пчелен восък се използва от фармацевтичната 

индустрия ( восък с добро качество), около 20% от световната търговия с пчелен восък 

се използва за производство на свещи, а останалите 10% - за други цели. 
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Предложение за учебно съдържание: 

1. Характеристики на пчелния восък 

2. Особености на пчелния восък 

3. Приложение на пчелния восък: батик ( метод за ръчно боядисване на плат с 

помощта на восък), кондициониране на дървени съдове, борба с корозията, 

декориране на яйца, запечатване на писма, кухненска восъчна хартия, вакса за 

коса, приготвяне на свещи и светила, производство на пастели, многократни 

опаковки за храна, производство на глина за моделиране, за полиране на 

мебели, полиране на гранитни плотове, предотвратяване на ръжда, 

подновяване на кожени ботуши, книги и обувки, влагозизолиране на ботуши и 

обувки, запечатване на сирене, смазване на панти на мебели и механизми  на 

чекмеджета, полиране на мебели, третиране на стъклени врати и прозорци, 

третиране на пирони и винтове, направа на восъчни конци. 

4. Потенциални рискове от употребата на пчелен восък.  

5. Козметични продукти (рецепти за кремове, балсами и мехлеми). 

Продължителност в учебни часове 

Онлайн обучение Обучение „лице-в-лице“ 

електронно в клас практическо 

4 2 2 

Оценяване – критерии, методи, средства 

Mодулът е усвоен, ако са постигнати минимум 70% от критериите. 

Критерии Методи Средства 

Обучаемите ще: 

- познават свойствата на 

восъка; 

 

Писмено 

 
 

Онлайн тест 

- познават различни видове 

употреба на восъка; 

Устно Устен отговор с 

обяснения 

- могат да приготвят пчелен 

восък за някои видове 

Практическа задача Оценка на 
практическата задача 
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приложение. 

 

МОДУЛ 3.3: ПЧЕЛЕН ПРАШЕЦ – СВОЙСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Резултати от 

ученето 

При успешно завършване на този модул обучаемите ще 

придобият следните знания, умения и компетентности. 

ЗНАНИЯ: 

 разбиране за това как се добива и съхранява цветен 
прашец; 

 познания и разбиране на основните характеристики на 
пчелния прашец; 

 сравняване и съпоставяне на различните приложения на 
прашеца; 

 сравняване и съпоставяне на прашеца с останалите пчелни 
продукти. 

УМЕНИЯ: 

 проучване и анализиране на предизвикателствата при 

събирането и запазването на доброто качество на прашеца; 

 изследване на основните характеристики на прашеца 

(терапевтични и хранителни); 

 анализ на примери за прилагане на цветен прашец при 

превенция и профилактика на здравето и като форма на 

апитерапевтично лечение. 

КОМПЕТЕНТНОСТИ: 

 оценка на значението на пчелния прашец и приложението 

му  за запазване и подобряване на здравето на човека. 

Резюме на съдържанието 

Пчелният прашец често се счита за „най-добрия хранителен продукт в света“. 

Глобалното производство на цветен прашец е около 1 500 тона годишно. Пчелният 

хляб и пчелният прашец се използват за апитерапевтични цели поради своите 

хранителни и лечебни свойства. 

Тази част от модула ще допълни Модул 3. Ще даде на учащите прагматичен поглед 
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върху ползите от пчелния прашец за човешкото здраве. В края на тази част обучаемите 

ще могат да прилагат прашеца за профилактика и лечение на различни заболявания в 

комбинация с други пчелни продукти. 

Предложение за учебно съдържание: 

1. Характеристики на пчелния прашец 

2. Събиране и съхранение 

3. Приложение:  

 за превенця и профилактика; 

 като форма на апитерапевтично лечение. 

4. Съображения при дозиране на цветния прашец 

5. Странични ефекти и противопоказания 

6. Приложение на пчелния прашец в комбинация с други пчелни продукти  

Продължителност в учебни часове 

Онлайн обучение Обучение „лице-в-лице“ 

електронно в клас практическо 

5 2  1  

Оценяване – критерии, методи, средства 

Модулът е усвоен, ако са покрити поне 70% от критериите. 

Критерии Методи Средства 

Обучаемите ще: 

- могат да събират и 
съхраняват цветен 
прашец с добро 
качество; 

устно Обяснява предизвикателствата при 

събирането и съхранението на 

пчелен прашец 

- познават 
основните 
свойства на 
пчелния прашец за 
профилактика и 
лечение - 
терапевтични и 

устно и писмено  

оценка от други 

обучаеми в групата 

по предварително 

зададени критерии 

устно: описва най-малко три 

характеристики на прашеца и 

илюстрира с примери 

писмено: тест с отворени отговори 

за оценка от другите обучаеми по 
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хранителни; предварително зададени критерии 

 

- могат да прилагат 
прашеца за 
подобряване 
здравето на 
човека, 
включително в 
комбинация с 
други пчелни 
продукти. 

устно и писмено 

саморефлексия, 

проектна работа, 

практическа задача  

устно: дава примери за поне три 

приложения на прашеца и 

анализира ползите. 

писмено: тест с отворени отговори 

за оценка от другите обучаеми по 

предварително зададени критерии 

саморефлексия: обучаемите 

разсъждават върху използването 

на прашец в собствените им 

семейства. 

Проектна работа: обучаемите 

създават листовка, която 

популяризира ползите от цветния 

прашец за човешкото здраве. 

 

МОДУЛ 3.4: ПРОПОЛИС – СВОЙСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Резултати от 

ученето 

ЦЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО: 

Обучаемите ще познават характеристиките на прополиса, неговия 

състав, методите за добиване, обработване и съхранение. Ще 

описват употребата на прополис в апитерапията, методите на 

приложение, страничните ефекти и противопоказанията.  

Резюме на съдържанието 

Прополисът е пчелен продукт. Характеризира се с широк спектър от фармакологични 

свойства, включително антибактериални, противогъбични,  анти-протозойни, 

хепатозащитни, антиоксидантни, противовъзпалителни, антивирусни, противоракови 
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и противотуморни свойства.  

Освен това добавянето на етанолов екстракт от прополис в състава на промивки за 

уста и пасти за зъби засилва предотвратяването на микробна инфекция, което ги прави 

ефективни при лечението на възпалени венци.  

Като допълнение, наличието на флавоноиди, аргинин, витамин С, провитамин А, В 

комплекс и някои минерали го прави полезен при заздравявания на рани и улеснява 

лечението при наранявания.   

Като всички останали пчелни продукти и прополисът предлага различни ползи за 

човешкото здраве. Има естествени антибактериални и антимикробни свойства, което 

го прави идеален за първа помощ при леки заболявания, възпалено гърло и др. 

Но този на вид скромен продукт е проучен при лабораторни тестове и за неговата 

биологична активност и ползи в борбата срещу по-сериозни проблеми като раковите 

клетки. Изследователите разгледали внимателно химичния състав и открили стотици 

полезни природни съединения, включително полифеноли като фенетилов естер на 

кафеената киселина, аминокиселини, кумарин и дори естествени стероиди. 

Благодарение на ботаничните съединения прополисът съдържа също до 10% етерични 

масла и 5% пчелен прашец, които допълнително носят ползи за повишаване на 

имунитета. Тези съединения помагат да обяснят неговите противовъзпалителни, 

подсилващи имунитета и борбата с рака свойства. 

Едновременно с това, разработването на нови прополисни съединения с различен 

географски произход, е жизненоважно за контролирането на различни патогенни 

заболявания. Настоящият преглед на литературата предполага, че прополисът може 

да бъде допълнително проучен по отношение на неговите потенциални свойства 

срещу човешки патогени. 

Предложение за учебно съдържание: 

1. Характеристики на прополиса: 

 какво е прополис; 
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 как изглежда на цвят; 

 какъв вкус има; 

 как го използват пчелите. 

2. Изключителните свойства на прополиса 

3. Приложение на прополиса: 

 как да намерим и защо да използваме прополис; 

 как да приемаме прополис. 

4. Потенциални рискове и странични ефекти 

Продължителност в часове 

Онлайн обучение Обучение „лице-в-лице“ 

електронно в клас практическо 

4 2 2 

Оценяване – критерии, методи, средства 

Модулът се счита за усвоен, ако са покрити поне 70% от критериите 

Критерии  Методи  Средства  

Обучаемият може да: 

- описва основните лечебни и 

хранителни характеристики 

на прополиса, както и 

ползите за превенция на 

здравето и лечение на 

различни заболявания; 

Устно и писмено Устен отговор с 

обяснения / онлайн тест 

- събира, обработва и 

съхранява прополис; 

Писмено / проектна 

работа 

Онлайн тест / устен 
отговор с обяснения 

- прилага прополис за 

превенция на здравето и за 

Устно и писмено Устен отговор с 

обяснения / онлайн тест 
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лечение; 

- приготвя екстракти с 

прополис. 

Практическа работа Оценка на работата 

 

МОДУЛ 3.5: ПЧЕЛНО МЛЕЧИЦЕ – СВОЙСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ  
 
Резултати от 

ученето 

ЦЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО: 

Обучаемите ще могат да характеризират пчелния продукт – състав 

на пчелното млечице, метод на добиване, обработка, съхранение, 

лиофилизация.  В допълнение, обучаемите ще се запознаят с 

употребата на пчелно млечице в исторически план – за 

терапевтични цели и като хранителна добавка.  

При успешно завършване на модул 3, част 5 обучаемите ще усвоят 

следните знания, умения и компетентности. 

ЗНАНИЯ: 

 демонстрират основни познания за това как се произвежда, 

събира и съхранява пчелното млечице; 

 демонстрират знания и разбиране за основните 

характеристики на пчелното млечице; 

 познават и разбира различните приложения на пчелното 

млечице; 

 сравняват и съпоставят пчелното млечице и останалите 

пчелни продукти.  

УМЕНИЯ: 

 разглеждат предизвикателствата при събиране и 

съхранение на пчелно млечице с високо качество;  

 разглеждат в дълбочина основните ползи от пчелното 

млечице (за лечение и в здравословното хранене); 

 анализират примери за приложение на пчелното млечице 
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като форма на апитерапевтично лечение и превенция на 

здравето; 

 анализират примери за приложение на пчелното млечице в 

комбинация с други пчелни продукти.  

КОМПЕТЕНТНОСТИ: 

 разбират и оценяват ползите от пчелното млечице за 

човешкото здраве и здравословното хранене.  

Резюме на съдържанието 

Пчелното млечице е познато още в древен Рим и Египет. Интересът към него е най-

голям през 60-те година на 20-ти век, когато Белвефер патентова продукт от пчелно 

млечице под името Аписерум и придобива световна известност. Пчелното млечице 

може да бъде наречено супер храна, поради своите богати хранителни стойности и 

други функционални характеристики. Освен със своето богато хранително съдържание, 

пчелното млечице се отличава и с други биологични ефекти и лечебни свойства. 

Предложение за учебно съдържание: 

1. Характеристики на пчелното млечице: 

 свойства; 

 химичен състав; 

 пчелите и пчелното млечице. 

2. Производство и съхранение. 

3. Терапевтични ефекти. 

4. Пчелното млечице в диетичното и здравословно хранене и козметиката - 

консумация и дозировка. 

5. Потенциални рискове и странични ефекти. 

Продължителност в часове 

Онлайн обучение Обучение „лице-в-лице“ 

електронно в клас практическо 

6 2 0 
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Оценяване – критерии, методи, средства 

Модулът се счита за успешно усвоен, ако поне 70% от критериите. 

Критерии  Методи  Средства  

Обучаемите могат да: 

- описват пчелното 

млечице (състав, 

производство и 

употреба в миналото 

и сега); 

Устно Устно: представя 

характеристиките на 

пчелното млечице и 

методите на добиване  

- събиране, обработка, 

съхранение и 

лиофилизация на 

пчелно млечице с 

високо качество; 

Устно и писмено/ 
самооценяване  

Устно: дискутира методите 

на събиране и обработване 

на пчелното млечице, 

условията за съхранение, 

включително лиофилизация 

на пчелното млечице.  

Писмено: тест с множество 
възможни отговори за 
самооценяване 

- прилагат пчелното 

млечице като 

хранителна добавка и 

за превенция на 

здравето. 

Устно и писмено/ 
саморефлексия/проектна 
работа 

Устно: описва поне 5 ползи 

от пчелното млечице като 

хранителна добавка и за 

лечение  

Писмено: тест с множество 

възможни отговори за 

самооценяване  

Саморефлексия: обучаемите 

размишляват самостоятелно 

върху употребата на пчелно 

млечице в техните собствени 

семейства и изброяват поне 
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3 противопоказания.  

Проектна работа: създават 

брошура за популяризиране 

на ползите от  пчелното 

млечице за човешкото 

здраве. 
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МОДУЛ 4: КАК ДА СТАНА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРЕДПРИЕМАЧ 

 
Резултати от 

ученето 

ЦЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО: 

Целта на този модул е обучаемите да научат от какво имат нужда, 

за да станат земеделски предприемачи. 

ЗНАНИЯ: 

 обучаемите ще придобият общи познания за 

предприемачеството.  

УМЕНИЯ:  

 анализ и оценка на информация; 

 бързина и адаптивност; 

 работа в мрежа; 

 критично мислене и решаване на проблеми; 

 любознателност и въображение; 

 ефективна устна и писмена комуникация; 

 инициативност и предприемчивост. 

Резюме 

Предложение за учебно съдържание: 

1. Начини за стартиране на икономическа дейност (индивидуално/самостоятелно 

или като част  от по-голяма фермерска организация)  

2. Необходим финансов ресурс за стартиране на бизнеса  

3. Разходи за навлизане в бизнеса (идентифициране на ресурси, анализ на 

разходите за ресурси, оценка на идентифицираните ресурси, идентифициране 

на рисковете) 

4. Приходи 

5. Потенциална бизнес печалба 

6. Местоположение на бизнеса 

7. Прогнози за броя на наетите лица 

8. Пазари за пласиране на продуктите 
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