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Curriculum-ul ApiHealth își propune să fie un model pentru procesele 

educaționale pe tema Apiterapiei, care se referă nu numai la conținutul, 

cantitatea de informații și distribuirea acestora în funcție de program, dar 

conține, de asemenea, ghiduri care încearca să acopere și aspecte 

metodologice.  
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Introducere 

 

Obiectivele principale 
 

Curriculum-ul este unul dintre rezultatele principale ale proiectului ApiHealth 

(www.apihealth.eu). Proiectul „ApiHealth: Îmbunătățirea oportunităților de dezvoltare 

profesională în sectorul Apiterapiei” este implementat în cadrul programului Uniunii 

Europene ERASMUS +. 

Proiectul își propune să sprijine apiterapia și curriculum-ul educațional bazat pe tema albinelor 

și să dezvolte materiale educaționale complet actualizate care să vizeze utilizarea produselor 

apicole în medicina alternativă și, ulterior, să crească veniturile apicultorilor prin utilizarea 

acestora în medicina alternativă. Prin Programul ApiHealth, încercăm să abordăm cele mai 

importante aspecte ale utilizării produselor apicole pentru îmbunătățirea sănătății umane.  

Deși există un număr foarte mare de resurse privind utilizarea plantelor în medicina 

alternativă, din păcate nu există un curriculum complet sau o lucrare științifică privind 

utilizarea produselor apicole în acest domeniu, chiar și în facultățile agricole, veterinare și de 

medicină din Europa. Fiecare persoană care va căuta informații despre subiectul de apiterapie, 

toți cei care vor fi interesați de această temă ori vor avea nevoie de apiterapie pentru munca 

lor în vederea îmbunătățirii propriilor abilități și cunoștințe, vor putea beneficia de un produs 

complet și ușor de înțeles. 

Curriculum-ul ApiHealth își propune să fie un model pentru procesele educaționale pe tema 

Apiterapiei care se referă nu numai la conținutul, cantitatea de informații și distribuirea 

acesteia în funcție de program, dar conține, de asemenea, ghiduri care încearcă să acopere și 

aspecte metodologice. 
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Curriculum-ul ApiHealth are următoarele obiective generale: 

 Le oferă profesorilor și formatorilor din sfera educației adulților sprijin pentru lucrările 

metodologice în domeniul apiterapiei; 

 Actualizează și îmbunătățește cunoștințele formatorilor și susține grupurile 

profesionale, instituțiile de mediu și nevoile centrelor de instruire legate de formarea 

referitoare la produsele apicole și utilizarea medicamentelor alternative;  

 Definește întreaga structură a instruire-ului, durata și paleta de informații care vor fi 

prezentate cursanților;  

 Contribuie cu sugestii de conținut, teme și activități ca bază comună, permițând 

adaptarea propunerii curriculare la condițiile specifice ale unui centru de formare. 

 

Grupurile-țintă  
 

 Principalele grupuri-țintă: 

o Profesioniști: apicultori, formatori în educația adulților, oameni din mediul 

rural care sunt interesați de apicultură și apiterapie. 

 Alții: 

o Personalul din sectorul medical; 

o Instructori ai centrelor de educație pentru adulți privind apicultura; 

o Instituții de învățământ profesional (publice, private); 

o Cadre didactice de liceu profesional și de medicină alternativă (sector agricol, 

veterinar, procesare alimentară); 

o Fundații ecologice și centre de instruire.  
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Contextul curriculum-ului propus 
 

Statisticile din Europa de astăzi spun că 650.000 de apicultori și 17,5 milioane de albine sunt 

prezente pe acest continent, deci se poate afirma că este o industrie extraordinară cu un 

potențial enorm. 

 

Fig. 1 Evoluția numărului de apicultori in UE. Sursa: European Commission, 2020. 

 

Mierea este importantă pentru apicultori, dar această ramură nu se limitează numai la 

producția de miere. Astăzi, produsele apicole, inclusiv propolisul, lăptișorul de matcă și 

polenul de albine sunt produse alimentare populare, tradiționale, sănătoase. Pe baza 

analizelor științifice, s-a constatat ca propolisul este cel mai puternic antioxidant dintre toate 

produsele apicole examinate, iar polenul, de asemenea, prezintă efecte antioxidante 

puternice. În prezent, utilizarea produselor apicole în sănătate se numește apiterapie. 
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Apiterapia este un sector fascinant în dezvoltare. Proiectul va spori participarea tinerilor la 

învățarea de noi metode pentru o mai bună angajare. Produsele apicole și apiterapia pot crea 

noi locuri de muncă pentru tineri. Apicultura pentru tineri ar trebui să devină atractivă și 

profitabilă dar, din păcate, astăzi, majoritatea apicultorilor europeni sunt persoane în vârstă 

(peste 50 de ani). Producția și comercializarea produselor apicole de înaltă calitate și 

încurajarea utilizării acestor produse în medicina alternativă pot deveni mai atractive în 

această profesie în Europa. 

Apiterapia înseamnă utilizarea diferitelor elemente ale produselor stupului, precum și terapia 

cu venin de albine pentru a trata numeroase afecțiuni de sănătate care includ o gamă vastă 

de afecțiuni de la arsuri și răni, până la artrită, alergii și boli reumatice. Produsele apicole 

specifice pentru îngrijirea sănătății sunt folosite de secole în diferite culturi. De exemplu, 

Hipocrate, în secolul al IV-lea î.Hr., a folosit veninul de albine pentru a trata durerile articulare 

și artrita; atleții Greciei Antice utilizau mierea pentru a-și spori nivelul de energie; se spune că 

polenul de albine ajută la pierderea în greutate; companiile de produse cosmetice folosesc în 

mod obișnuit calitățile revitalizante și hidratante ale mierii în creme, loțiuni, balsamuri. În 

Europa, bandajele sunt acum impregnate cu miere, iar utilizarea lăptișorului de matcă a fost 

asociată cu controlul colesterolului anormal. 

Cercetările oferă informația că peste 140 de plante au multiple utilizări: ca alimente și surse 

medicinale pentru albine (nectar, polen, rășini și balsamuri), ca surse alimentare și ca 

medicamente naturale pentru fiecare ființă vie, inclusiv pentru oameni.  

Proiectul ApiHealth își propune să ofere instrumente de instruire pentru inginerii agricoli, 

pentru personalul medical, apicultori și grupurile profesionale relevante în utilizarea 

produselor stupului pentru sănătate, să promoveze și să demonstreze științific efectele 

acestor produse prin învățarea electronică a materialelor elaborate în cadrul acestui proiect. 

Apiterapia nu se referă numai la veninul de albine; multe persoane au cunoștințe despre 

utilizarea polenului, propolisului și mierii pentru a veni in sprijinul sănătății.  
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Acest curriculum și materialele de formare asociate își propun să actualizeze și să 

îmbunătățească cunoștințele grupurilor-țintă, ale grupurilor profesionale conexe și să 

răspundă instituțiilor de mediu și cerințelor centrelor de pregătire pentru instruirea în 

domeniul apicol și utilizarea medicinei alternative. În acest context, proiectul va rezolva o 

deficiență majoră în zona respectivă. 

Dincolo de contribuția produselor apicole în medicina alternativă, apicultura are un potențial 

de economie regională. În zonele rurale îndepărtate, apicultorii pot contribui considerabil la 

producția agricolă durabilă.  

Albinele joacă un rol important în biodiversitate, în conservarea naturii, în economiile 

regionale și în cultura rurală în aproape toate țările europene. Europa s-a luptat recent cu 

declinul apiculturii; în ciuda acestui fapt, numărul coloniilor de albine și al apicultorilor din 

Uniunea Europeană a crescut în ultimii ani. Având în vedere nevoia urgentă de reînnoire 

generațională în sectorul apicol, este necesar să se dezvolte programe de formare în acest 

domeniu profesional pentru a-i motiva pe tineri să profeseze meseria de apicultor. 
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Fig. 2 Numărul apicultorilor din UE. Sursa: European Commission, 2020. 

 

Apiterapia în țările partenere 
 

Slovacia 

Deși în Slovacia, în conformitate cu legislația noastră actuală, nu se vorbește deschis despre 

„tratament medical”, în unele țări ale lumii (de exemplu, Rusia, Ucraina, România și Israel), 

apiterapia este o profesie medicală recunoscută. Este încă o penurie de utilizare a apiterapiei 

în practică. Tratamentul apiterapeutic este implementat la nivelul apicultorilor. 
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Terapia cu miere este cea mai răspândită metodă din țară, deoarece mierea este produsul de 

bază pe care îl prepara apicultorii. Studiile științifice au condus la selecția mierii in Slovacia, 

care are potențialul de a îndeplini atributele mierii medicinale. Vorbim despre mierea din 

muntele Cergov (stupul Medar), care are efecte antibacteriene comparabile în condiții de 

laborator cu mierea medicală de Manuka. Această miere este, de asemenea, caracterizată prin 

faptul că este bogată în polifenoli, inclusiv flavonoide, care au un efect antiinflamator 

semnificativ și sunt, de asemenea, implicate în producerea de peroxid de hidrogen care 

acționează antibacterian. 

Deși apiterapia în această țară este încă la început, tot mai mulți apicultori încep să-și 

diversifice producția și să ofere servicii în domeniul apiterapiei - producția de suplimente 

nutritive și produse cosmetice din preparate apicole, inhalarea aerului de albine, apiturism 

etc. 

Bulgaria 

În Bulgaria, apiterapia este considerată tratamentul care folosește tot felul de produse 

apicole, destul de popular în prezent. Există o serie de organizații naționale de apicultori, 

inclusiv o Asociație Națională a Femeilor Apicultoare. Creșterea albinelor este cunoscută și 

practicată pe scară largă încă din 681 când a fost fondat statul bulgar. În prezent, există o serie 

de companii certificate care au stupine proprii și produc miere și alte produse apicole, atât 

convenționale, cât și bio. Cele mai mici vând, de obicei, local, dar există companii mari care își 

exportă produsele. Conform datelor furnizate de Ministerul Agriculturii, Alimentației și 

Pădurilor, în prezent, Bulgaria exportă aproximativ 10 mii de tone de miere convențională și 

bio, împreună cu alte produse apicole.  

Romania 

Apiterapia este considerată, în România, „știința și arta folosirii produselor din stupi pentru a 

preveni și / sau vindeca sute de boli umane și animale.” România, ținutul apiterapiei, a naturii 

verzi, a castelelor și a renumitului Dracula, este țara în care apiterapia este practicată de 

medici. Este o veche tradiție cu multe beneficii pentru sănătatea noastră, fără efecte 
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secundare. Este tara cu cea mai bogată gamă de produse apicole din Europa, cu o floră 

spontană care asigură produse apicole curate cu o valoare ridicată, perfectă pentru apiterapie. 

Turcia 

Unele surse indică faptul că acum 9000 de ani se practica apiterapia în Anatolia. Mai ales 

propolisul și mierea sunt folosite în siguranță de mulți ani în medicina populară din Turcia. Cu 

toate acestea, extinderea utilizării sale a început în 2014 cu un regulament emis de Ministerul 

Sănătății. Lipsa de cercetări științifice despre apiterapie este un decalaj important și încă nu 

există suficiente centre de pregătire în țară. După ce a fost acceptat Regulamentul privind 

aplicațiile medicale tradiționale și complementare în 2014, interesul pentru practicarea 

apiterapiei a crescut și au început inițiativele. Scopul prezentului regulament este de a 

determina metodele de aplicare a medicamentelor tradiționale și complementare pentru 

sănătatea umană, de a educa și autoriza persoanele care vor implementa aceste metode și de 

a reglementa procedurile și principiile de lucru ale instituțiilor de sănătate care urmează să 

pună în aplicare aceste metode.  

 

Polonia 

Subiectul apiterapiei este nou în Polonia. Utilizarea mierii și a produselor stupului este bine 

cunoscută de secole. Cu toate acestea, dezvoltarea industriei medicamentelor a dat apiterapia 

la o parte. Totuși, subiectul apiterapiei a început să revină in ultimii ani. Acum douăzeci de ani, 

sanatoriul din Świnoujście a început să sprijine tratamentul pacienților cu produse apicole. De 

asemenea, au fost realizate diverse studii privind utilizarea produselor apicole în scop medical. 

 

Spania 

În zilele noastre, apiterapia în Spania este doar puțin dezvoltată. Apiterapia se practică la 

nivelul medicinei populare, utilizarea terapeutică privind în principal aplicarea veninului de 

albine. Alte substanțe produse de albine pot avea utilizări legate de menținerea sănătății ca 

suplimente alimentare, antiseptice, dar aceste utilizări nu sunt considerate ca făcând parte 
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din segmentul apiterapiei în Spania. Cu toate acestea, există multe entități – asociații de 

apicultori, organizații agricole etc. – care lucrează în sectorul producției. 

Metodologie 

 

Introducerea tehnologiilor informaționale și de comunicare (TIC) în procesul de învățare aduce 

multe avantaje. Schimbarea percepțiilor despre învățare dintr-o relație convențională 

profesor-elev într-o relație în care un profesor este un element de susținere pentru 

înțelegerea completă a subiectului specific încurajează avansarea și dezvoltarea multor 

platforme de învățare electronică. 

Principala metodă de instruire recomandată în cadrul activităților de formare ApiHealth este 

învățarea mixta, in care exista un curs de învățare electronică în care majoritatea activităților 

se desfășoară online, dar sunt necesare anumite modalități de instruire față în față (sesiuni 

intense sau sesiuni pe termen scurt) cum ar fi prelegerile, discuțiile sau alte activități de 

învățare personală. Cu alte cuvinte, învățarea mixtă înseamnă o interconectare didactică 

semnificativă a metodelor pedagogice tradiționale cu utilizarea învățării electronice, ceea ce, 

în principiu, înseamnă combinarea următoarelor trei faze ale procesului de învățare într-o 

unitate funcțională: 

1. Prelegeri fata in fata;  

2. Ateliere de lucru și exerciții, teste asistate de calculator; 

3. Studiu individual, având suportul computerului.  

Învățarea mixtă oferă cursanților avantaje imense - ei beneficiază de practici structurate în 

timp ce învață în ritmul lor propriu datorită naturii adaptative și personalizate a învățării 

online. Fiecare student are o serie de puncte forte, cerințe diferite, iar învățarea combinată le 

permite tutorilor să recunoască acest aspect. Atunci când li se oferă capacitatea de a folosi 

instrumente atât din sferele tradiționale, cât și din cele digitale, tutorii sunt capabili să prezinte 

informațiile necesare într-o serie de moduri diferite concepute pentru a se potrivi diverselor 

stiluri de învățare ale cursanților.  
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Fig. 3 Elementele învățării mixte. Sursa: 

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

În acest fel, sunt create oportunități pentru introducerea învățării la distanță eliminând, astfel, 

limitele de timp și spațiu ale accesului la materialele de studiu. În același timp, poate fi la fel 

de eficient ca și sistemul de pregătire tradițional, dar la un cost mai mic. Dezvoltarea învățării 

electronice este mai scumpă decât pregătirea materialelor din sala de clasă și instruirea 

formatorilor, mai ales dacă sunt utilizate metode multimedia sau extrem de interactive. Cu 

toate acestea, costurile de livrare pentru învățare electronică (inclusiv costurile serverelor 

web și ale asistenței tehnice) sunt considerabil mai mici decât cele pentru facilitățile din clasă, 

timpul de instruire și timpul de muncă pierdut pentru a participa la sesiunile respective.  

Învățarea mixtă oferă posibilități vaste pentru îmbunătățirea prelegerilor cu un anumit grad 

de transformare în abordările de învățare și predare si reprezintă un design nou al 

experiențelor de învățare și al mediului educațional. 
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Învățarea combinată implică următoarele aspecte cheie: 

 Regândirea cursului pentru a optimiza implicarea cursanților;  

 Integrarea învățării față în față și online; 

 Înlocuirea orelor de curs tradiționale (Garrison & Vaughan 2008) 

Unele activități online pot fi puse în aplicare înainte de a ajunge la abordări față în față - scopul 

este de a aduce cursanții la același nivel de cunoștințe înainte de activități sau de a încerca să 

descopere diferențe în nivelul lor de cunoștințe. Beneficiarul se poate pregăti, în acest fel, 

pentru o prelegere, iar lectorul poate adapta materialul în funcție de nevoile participanților.  

 

 

Fig. 4 Exemple de utilizare a doua sau mai multe metode de formare distincte. Sursa: Elliot 

Masie 2002 

Simulări amestecate cu activități/ cursuri 
structurate

Alăturarea instrucțiunilor din clasă cu 
instrucțiunile online

Îmbinarea antrenamentului la locul de 
muncă cu ședințele informale 

Îmbinarea formării manageriale cu 
activitățile de învățare electronică

Îmbinarea instrucțiunilor online cu accesul la 
un formator sau membru al facultății 
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Materialele de învățare electronică combinate cu lecțiile din clasă îi ajută pe participanți să 

practice cunoștințele dobândite recent și, ulterior, să le valideze. Conform lui Malá (2011), 

învățarea electronica sprijină procesul de predare în următoarele aspecte: 

• Prezentarea materialelor de studiu;  

• Controlul stăpânirii noilor materiale de studiu;  

• Analizarea și corectarea greșelilor;  

• Practicarea exercițiilor.  

Un program de formare poate avea ca scop dezvoltarea diferitelor tipuri de abilități: 

 Abilități cognitive, care pot implica cunoștințe și înțelegere (de exemplu, înțelegerea 

conceptelor științifice) urmând instrucțiuni (abilități procedurale), precum și aplicarea 

metodelor în situații noi de rezolvare a problemelor (gândire sau abilități mentale); 

 Abilități interpersonale (de exemplu, abilități implicate în ascultarea activă, 

prezentare, negociere etc.); 

 Aptitudini psihomotorii, care implică achiziția de percepții și abilități fizice (de 

exemplu, a face sport sau a conduce o mașină). 

Majoritatea cursurilor de învățare electronica sunt elaborate pentru a dezvolta abilități 

cognitive, domeniul cel mai potrivit pentru acest tip de învățare. În acest domeniu, abilitățile 

de gândire pot necesita mai multe activități interactive de învățare electronică, deoarece sunt 

asimilate mai bine „prin acțiune”.  

Învățarea în domeniul interpersonal poate fi abordată și în învățarea electronică, folosind 

metode specifice. De exemplu, jocul de rol interactiv cu feedback adecvat poate fi utilizat 

pentru a schimba atitudinile și comportamentele. 

Unele întrebări care trebuie puse atunci când se alege una dintre metodele de învățare 

electronică, instruire față în față sau alte tipuri de învățare informală ori la locul de muncă 

includ: 

 Care este costul relativ al fiecărui tip de instruire?  
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 Învățarea este mai productivă daca este predată într-o singură unitate sau de-a lungul 

timpului?  

 Se adresează unei nevoi de învățare pe termen scurt sau pe termen lung? 

 Au cursanții acces la echipamentele informatice și de comunicații necesare? 

 Sunt cursanții suficient de motivați sa adopte modurile de învățare prin e-learning sau 

studiu individual? 

 Orarul și locațiile participanților vizați permit învățarea bazată pe mediul sălii de clasă 

sau alte tipuri de învățare sincronă? 

Cele mai importante avantaje ale învățării electronice includ: 

 Conținut multimedia - procesarea vizuală face posibilă prezentarea cunoștințelor într-

un mod mai atractiv (în unele cazuri, nici nu ar fi posibil să fie prezentată altfel): 

 Modalitate de studiu - cursanții își pot alege propriul ritm de învățare și dobândire a 

materialelor de studiu; 

 Interactivitate - prin utilizarea tehnologiilor moderne, participantul poate fi implicat 

activ în procesul de învățare și poate obține feedback imediat (teste, forum, chat, 

conferință video). Simularea unei povestiri este unul dintre celelalte beneficii ale 

conținutului multimedia; 

 Tehnologie - în zilele noastre, cursanții au, în mod obișnuit, acces la noile tehnologii 

care facilitează și accelerează procesul de învățare (smartphone, tabletă, computer 

etc.). 

Alte avantaje ale învățării electronice: 

 Poate oferi participanților diferite stiluri de învățare; 

 Cursanții pot studia în timpul lor liber;  

 Nu este necesară închirierea spațiilor de instruire; 

 Livrarea materialelor educaționale este foarte flexibilă; 

 Adaptarea materialelor de studiu poate fi realizată relativ rapid și ușor; 

 Sprijină dezvoltarea abilităților computerizate și capacitatea de a căuta și organiza 

informații. 
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Învățarea electronică poate fi implementată, practic, în două moduri: 

a) Într-un mod sincron - Evenimentele sincrone au loc în timp real prin intermediul 

platformelor digitale. Se caracterizează prin faptul că toți cursanții pot comunica din diferite 

locuri, dar numai la un moment dat prin intermediul unor conferințe pe calculator, video-

comunicare interactivă, dar și prin chat sau prin seminarii web; 

b) În mod asincron - Evenimentele asincrone sunt independente de timp. Cursanții nu trebuie 

să fie în același loc, nu studiază în același timp si își aleg singuri ora de acces la materialele 

educaționale. În acest fel, învățarea asincronă este mai flexibilă, unul dintre cele mai bune 

beneficii ale acesteia fiind faptul că beneficiarul are mai mult timp pentru a genera răspunsuri 

legate de conținut la instrucțiuni și postări.  

 

 

 

 

 

 

 

Învățare electronică 
sincronă 

• Învățare electronică pe viu 
(clasă virtuală, webinar, 

videoclipuri instrucționale, 
teleconferință)

• Învățare la distanță în timp real

• Învățare mobilă 

Învățare electronică 
asincronă

• Materiale educaționale online

• Materiale educaționale offline 
(CD-ROM, stocare digitală, cărți 

electronice)

• Instrucțiuni bazate pe folosirea 
computerului

• Instrumente de colaborare 
online (chat, bloguri, Wikis, 
discuții online, social media)
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Model pentru activitățile de instruire  
 

În cadrul pregătirii proiectului ApiHealth, consorțiul a decis să ofere atât materiale tipărite 

(manual), cât și învățare asincronă online pentru a asigura un acces ușor și extins la materialele 

de instruire (persoanele care locuiesc în mediul rural nu au, întotdeauna, acces la Internet). 

Următoarele strategii, metode și tehnici de învățare se aplică modelului de învățare față în 

față a programului de formare: 

 Prelegeri orale; 

 Discuții în grupuri mici; 

 Învățarea de la egal la egal; 

 Predare demonstrativă; 

 Vizite de studiu și exemple de bune practici;  

 Întrebări și răspunsuri. 

Platforma de învățare electronică propusă se bazează pe sistemul gratuit de gestionare a 

învățării și un sistem de management al învățării gratuit si cu sursa modificabila (LMS) - 

Moodle, cu funcții de management personalizabile, care este utilizat pe scară largă pentru a 

crea cursuri online pentru educatori și formatori privind atingerea obiectivelor de învățare. 

Acesta este un sistem de învățare bazat pe mediul web, unde materialele de studiu sunt 

accesibile studenților prin intermediul Internetului. LMS este o aplicație software sau o 

tehnologie bazată pe pagini web care servește la planificarea, implementarea și evaluarea 

lecțiilor specifice. 

Platforma e-Learning va conține: 

 Materiale interactive:  

o Pot consta în mai multe lecții / cărți interactive; 

o Fiecare lecție constă în ecrane pe care pot fi afișate elementele de conținut: 

text, animație, video, audio, întrebări sau teste. 

 Materiale de studiu simple:  
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o Materiale fără elemente interactive, ca Prezentări PowerPoint, materiale audio 

sau video. Materialele fără elemente interactive le permit beneficiarilor să 

vadă, să citească sau să asculte doar conținutul lecției. 

 Alte instrumente:  

o Răspunsuri la întrebări specifice legate de partea practică;  

o Soluții complexe; 

o Un glosar cu termenii și definițiile legate de conținutul instruirii;  

o Un chestionar de evaluare online care este utilizat pentru a obține feedback de 

la participanți cu privire la forma și conținutul cursului.  

 

Fig. 5 Conceptul „învățare electronica”. Sursa: https://fahiezan.wordpress.com/week-3/ 
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20 

Dezvoltarea conceptului „instruire” 
 

Conținutul de formare este conceput pentru un public larg care include centrele educaționale, 

instituțiile sau lectorii din domeniul educației adulților. În plus, acesta ar putea fi folosit de 

asociațiile apicole care organizează instruire-uri și prelegeri pentru apicultori pentru a le lărgi 

cunoștințele în domeniul apiterapiei și comercializării produselor apicole. În general, 

conținutul de formare poate fi modificat și ajustat în funcție de tipul publicului, obiectivele 

educaționale, nevoile reale sau alți factori (mediul de învățare, echipamentele utilizate în 

procesul de învățare sau abilitățile și experiențele lectorului).  

Se propune organizarea conținutului de instruire în mai multe module cu următoarea 

structură: 

M 1 DEFINIREA SI DESCRIEREA APITERAPIEI  

M 2 ADVANTAJELE APITERAPIEI PENTRU OAMENI SI PENTRU ANIMALE 

M 3 PRODUSELE STUPULUI 

M 3.1 VENINUL SI PROPRIETATILE SALE 

M 3.2 CEARA DE ALBINE SI CARACTERISTICILE SALE 

M 3.3 POLENUL SI PROPRIETATILE SALE  

M 3.4 PROPOLISUL SI PROPRIETATILE SALE 

M 3.5 LAPTISORUL DE MATCĂ SI PROPRIETATILE SALE 

M 4 CUM SĂ DEVII ANTREPRENOR IN APICULTURA 
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Standardul general de calificare  

Cunoștințe 

 Definirea termenului „apiterapie”; 

 Dezvoltarea conceptului de-a lungul timpului; 

 Informații de ultimă oră legate de apiterapie in Europa; 

 Descrierea proprietăților produselor apicole brute și prelucrate; 

 Definirea importanței produselor și procedurilor individuale în 

cadrul apiterapiei pentru sănătatea umană; 

 Descrierea importanței produselor apicole pentru oameni și 

animale; 

 Definirea legilor, politicilor și a altor reglementări administrative 

privind producția, utilizarea și vânzarea produselor apicole în 

scopuri medicale; 

 Caracterizarea diferitelor metode de obținere, producere și 

prelucrare a produselor apicole; 

 Definirea elementelor de bază ale marketingului și managementului 

în producția, utilizarea și vânzarea produselor apicole; 

 Definirea principiilor metodologiei sistemelor soft. 

Aptitudini  

 Obținerea și prelucrarea produselor apicole; 

 Oferirea de servicii de consultanță pentru apiterapie; 

 Încheierea de afaceri în domeniul apiterapiei; 

 Respectarea principiilor  metodologiei sistemelor soft și ale 

protecției împotriva incendiilor. 

Competențe 

 Autonomie în luarea deciziilor; 

 Accesarea și analizarea informațiilor; 

 Independența în organizarea și planificarea muncii; 

 Activitatea individuală în dezvoltarea și procesarea produselor; 

 Independență în rezolvarea și analizarea problemelor; 

 Responsabilitatea pentru calitatea propriei munci; 

 Responsabilitatea îndeplinirii propriilor roluri și sarcini; 

 Competențe de muncă în echipă.  
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Modulele ApiHealth 
 

MODULUL 1: DEFINIREA SI DESCRIEREA APITERAPIEI  
 
Rezultatele 

învățării 

OBIECTIVELE ÎNVĂȚĂRII: 

Absolventul poate defini teoretic termenul „apiterapie”, obiectivele 

de bază, dezvoltarea istorică a apiterapiei, stadiul tehnicii utilizării 

metodelor terapeutice cu aplicarea produselor apicole la nivel 

regional și european, cadrul legislativ general al fiecărei țări in 

domeniul apiterapiei. 

Cursantul are cunoștințe la nivel general (EQF 2) despre: 

 Ce este apiterapia;  

 Metodele de lucru; 

 Metodele de implementare; 

 Beneficiile rezultate din utilizarea produselor apicole în 

apiterapie; 

 Caracteristicile produselor apicole precum miere, propolis, 

polen de albine, ceară de albine, lăptișor de matcă și venin.  

Rezumatul modulului 

Apiterapia (din cuvântul latin apis care înseamnă „albină”) este utilizarea produselor 

apicole ca medicamente. Produsele apicole includ miere, polen, ceară de albine, propolis, 

lăptișor de matca și venin de albine. Albinele și apicultura îmbunătățesc existența umană 

în aproape fiecare țară de pe pământ. Mierea și alte produse obținute de la albine sunt 

cunoscute de multă vreme de fiecare societate. 

Conținutul propus: 

1. Ce este apiterapia? 

2. De ce avem nevoie de apiterapie?  

3. Importanța generală a albinelor și a produselor apicole pentru animale și oameni 

4. Dezvoltarea apiterapiei de-a lungul timpului 
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5. Utilizarea apiterapiei în Europa 

6. Sistemul legislativ relevant 

Durata modulelor (ore) 

Instruire online Instruire față în față 

Învățare electronica Instruire în sala de clasă Instruire practica 

6 2 0 

Standarde de evaluare 

Cerința pentru promovarea examenului: îndeplinirea criteriilor la un nivel de cel puțin 70%. 

Criterii de evaluare Metode de evaluare Instrumente de evaluare 

Definește apiterapia Metodă scrisă/ orală Test online / răspuns oral 
cu explicație 

Descrie dezvoltarea apiterapiei 

de-a lungul timpului în lume 

Metodă scrisă/ orală Test online / răspuns oral 
cu explicație 

Descrie stadiul actual al utilizării 

apiterapiei în regiunea ta / țara ta 

/ Europa 

Metodă scrisă/ orală Test online / răspuns oral 
cu explicație 

Oferă un cadru legislativ de bază 

pentru apiterapie într-o țară dată 

Metoda scrisă  Test online  

 

MODULUL 2: AVANTAJELE APITERAPIEI PENTRU OAMENI SI PENTRU ANIMALE 
 

Rezultatele 

învățării 

OBIECTIVELE ÎNVĂȚARII: 

Obiectivul modulului este cunoașterea avantajelor apiterapiei și a 

diferitelor produse ale stupului pentru sănătatea umană și pentru 

animale în comparație cu alte terapii (EQF 2/3). 

Cunoștințe: 

 Descrierea avantajelor apiterapiei pentru oameni și pentru 

animale;  
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 Descrierea caracteristicilor și aplicațiilor produselor stupului 

în diferite domenii: sanitar, cosmetic și nutrițional.  

Aptitudini:  

 Identifica diferitele utilizări specifice produselor apicole 

individuale; 

 Accesează și analizează informațiile despre diferitele produse 

ale stupului pentru sănătatea umană și animale; 

 Analizează beneficiile terapeutice, cosmetice, nutriționale și 

culinare ale apiterapiei pentru om;  

 Analizează beneficiile apiterapiei pentru animale. 

Rezumatul modulului 

Apiterapia modernă se referă la utilizarea și consumul de produse apicole, inclusiv venin. 

Beneficiile produselor apicole utilizate în apiterapie (miere, polen, lăptișor de matca, propolis 

și venin) sunt multiple pentru organism datorită proprietăților lor nutritive, terapeutice și 

cosmetice. La fel cum mierea este bună pentru oameni, ea poate fi foarte benefică și pentru 

animale. Utilizarea dietetică și terapiile devin rapid populare în rândul proprietarilor de 

animale de companie datorită beneficiilor și efectelor curative. De asemenea, a crescut 

utilizarea în medicina veterinară, având în vedere beneficiile sale de succes, în special în 

tratamentul rănilor, arsurilor sau a cataractei. 

 

Conținut propus: 

1. Definiția apiterapiei revizuită 

2. Avantajele apiterapiei: 

2.1. Tratarea bolilor (alergii, boala Alzheimer, hipertiroidism, lupus, boala Parkinson) 

2.2. Tratarea bolilor (infecții, scleroză multiplă, artrită reumatoidă, zona zoster) 

2.3. Tratarea rănilor (arsuri, tăieturi deschise, durere, tendinită) 

3. Beneficiile generale ale produselor albinelor (aplicate pe piele, injectate direct în 

sânge, luate pe cale orală) 
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4. Beneficiile generale ale produselor apicole utilizate în apiterapie (venin de albine, 

ceară de albine, miere, polen, propolis, lăptișor de matcă) 

5. Beneficiile apiterapiei pentru animale 

6. Riscuri potențiale sau efecte secundare ale utilizării apiterapiei (tuse, decolorarea 

albului ochiului, dureri de cap, slăbiciune musculară, dureri severe în corp, 

contracții uterine, îngălbenire a pielii).  

Durata modulelor (ore) 

Instruire on-line Instruire față în față 

Învățare electronica Instruire în sala de clasă Instruire practica 

6 4 0 

Standard de Evaluare 

Cerința pentru promovarea examenului: îndeplinirea criteriilor la un nivel de cel puțin 70%. 

Criterii de evaluare Metode de evaluare Instrumente de evaluare 

Indică bolile și rănile care se pot 

trata folosind apiterapia 

Metoda orală Răspuns oral cu explicații  
 

Indica avantajele aplicării 

produselor apicole 

Metoda orală Răspuns oral cu explicații  

Indica avantajele produselor 

utilizate în apiterapie 

Metoda orală Răspuns oral cu explicații  

Indica potențialele riscuri sau 

efectele secundare ale utilizării 

apiterapiei 

Metoda scrisă  Test online  
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MODULUL 3: PRODUSELE STUPULUI 
 
Rezultatele 

învățării  

OBIECTIVELE ÎNVĂȚARII: 

Absolventul poate prezenta teoretic produse apicole ca mierea de 

albine, polenul, ceara, propolisul, lăptișorul de matcă, veninul de 

albine, păstura (EQF 2/3). 

Rezumatul modulului 

Produsele stupului pot fi clasificate drept produse directe și indirecte. Produsele directe 

reprezintă acele elemente care sunt produse în mod direct de albine (venin de albine, 

lăptișor de matcă, ceară de albine), în timp ce produsele apicole indirecte sunt colectate 

din mediul extern (miere, polen, propolis). 

Conținut propus: 

1. Produsele apicole – descriere generală 

2. Produsele apicole directe 

3. Produsele apicole indirecte 

4. Produsul principal al stupului – mierea  

Durata modulelor (ore) 

Instruire on-line Instruire față în față 

Învățare electronica Instruire în sala de clasă Instruire practica 

6 2 0 

Standarde de evaluare 

Cerința pentru promovarea examenului: îndeplinirea criteriilor la un nivel de cel puțin 70%. 

Criterii de evaluare Metode de evaluare Instrumente de evaluare 

Caracterizează produsele apicole 

directe 

Metoda scrisă/ orală Test online/ Răspuns oral 
cu explicații  

Caracterizează produsele apicole 

indirecte 

Metoda scrisă/ orală Test online/ Răspuns oral 
cu explicații 

Caracterizează principalul produs 

al albinei – mierea  

Metoda scrisă/ orală  Test online/ Răspuns oral 
cu explicații  
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MODUL 3.1: VENINUL DE ALBINE ȘI PROPRIETĂȚILE SALE  
 

Rezultatele 

învățării 

OBIECTIVELE ÎNVĂȚARII:  

Cursantul poate defini caracteristicile, proprietățile fizice și 

compoziția veninului de albine. Cursantul poate descrie utilizarea 

veninului de albine în apiterapie, metodele de aplicare, efectele 

secundare și contraindicațiile. 

Cursantul are cunoștințe la nivelul superior (EQF 3-4) despre: 

 Ce este veninul de albine;  

 Metodele de lucru; 

 Metodele de implementare; 

 Caracteristicile veninului de albine;  

 Beneficiile rezultate din utilizarea veninului de albine în 

apiterapie. 

Cursantul are următoarele abilități: 

 Selectarea și aplicarea metodelor, instrumentelor, 

materialelor și informațiilor de bază în domeniul veninului de 

albine. 

Cursantul are următoarele competențe:  

 Abilitatea de a înțelege proprietățile curative ale veninului de 

albine și de a implementa recomandări privind utilizarea 

corectă a veninului de albine în tratamentul bolilor; 

comportamentul trebuie adaptat la diferite circumstanțe în 

rezolvarea problemelor. 

Rezumatul modulului 

Printre multe specii de insecte, doar câteva au capacitatea de a se apăra cu înțepături și 

venin injectat în momentul înțepăturii. În doze mici, veninul de albine poate fi util în 

tratarea multor afecțiuni. Acest efect vindecător era deja cunoscut de multe civilizații 
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antice. Astăzi, veninul de albine este folosit doar în medicina generală și în medicina 

veterinară. 

Conținutul propus: 

1) Caracteristicile veninului de albine  

2) Proprietățile fizice ale veninului de albine 

3) Compoziția veninului 

4) Efectele fiziologice ale veninului 

5) Utilizarea veninului de albine în prezent 

6) Produsele din venin de albine  

7) Potențiale riscuri și efecte secundare 

Durata modulelor (ore) 

Instruire online Instruire față în față 

Învățare electronica Instruire în sala de clasă Instruire practica 

6 2 0 

Standarde de Evaluare 

Cerința pentru promovarea examenului: îndeplinirea criteriilor la un nivel de cel puțin 70%. 

Criterii de evaluare Metode de evaluare Instrumente de evaluare 

Enunță caracteristicile de bază ale 

veninului de albine 

Evaluare scrisă Test online 

Explica metodele de aplicare Evaluare scrisă  Test online 

Explica utilizarea veninului de albine 

în tratamentul bolilor 

Evaluare orală și scrisă Răspunsuri orale cu 
explicații suplimentare/ 

Test online  

   

MODULUL 3.2: CEARA DE ALBINE ȘI PROPRIETĂȚILE SALE 
 
Rezultatele 

învățării  

OBIECTIVELE ÎNVĂȚARII: 

 Cursanții vor cunoaște caracteristicile/ proprietățile pe care le 

are ceara de albine.  

CUNOȘTINȚE: 
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 Cursanții vor dobândi mai multe cunoștințe despre 

caracteristicile / proprietățile cerii de albine.  

APTITUDINI:  

 Cursanții vor dobândi/ consolida abilități de învățare precum: 

accesarea și analizarea informațiilor, gândirea critică, 

curiozitatea și imaginația, comunicarea orală și scrisă 

eficientă. 

Rezumatul modulului  

Specialiștii susțin existența a sute de utilizări ale cerii de albine. Aceste utilizări pot ajuta 

apicultorii să își comercializeze mai bine ceara de albine. Aproximativ 40% din comerțul 

mondial cu ceară de albine este utilizat pentru industria cosmetică (ceara de albine de 

primă clasă care nu a fost supraîncălzită este pură și nu conține propolis), aproximativ 30% 

din comerțul mondial cu ceară de albine este utilizat de industria farmaceutică (ceara de 

bună calitate), aproximativ 20% din comerțul mondial cu ceară de albine este utilizat 

pentru fabricarea lumânărilor, iar restul de 10% are alte utilizări. 

Conținutul propus: 

1. Caracteristicile cerii de albine: test de rupere, test de amestecare, culoare, 

consistență, test de tăiere, test de frământare, miros.  

2. Utilizările cerii de albine: condiționarea ustensilelor din lemn, controlul coroziunii, 

decorarea ouălor, ungerea foilor de fursecuri, coafare, confecționarea lumânărilor 

și a luminilor, confecționarea creioanelor, confecționarea sigiliilor plicului, 

confecționarea modelelor de lut, confecționarea produselor de patiserie, 

confecționarea ambalajelor reutilizabile, lustruirea mobilierului, lustruirea blatului 

din granit, prevenirea ruginii, refacerea cizmelor din piele, a cărților de buzunar și a 

încălțămintei, ungerea sertarelor, a ușilor și ferestrelor, a cuielor și șuruburilor. 

3. Riscurile potențiale ale utilizării cerii de albine 

4. Producția de produse cosmetice (rețete pentru creme, balsam și unguente) 

 

 



 

 

30 

Durata modulului (ore) 

Instruire online Instruire față în față 

Învățare electronica Instruire în sala de clasă Instruire practica 

4 2 2 

Standard de evaluare 

Cerința pentru promovarea examenului: îndeplinirea criteriilor la un nivel de cel puțin 70%. 

Criterii de evaluare Metode de evaluare Instrumente de evaluare 

Expune caracteristicile cerii de 

albine 

Scrisă Test online 

Indica utilizările cerii de albine Metoda orală Răspunsuri orale cu 

explicații 

Explica pregătirea cerii de albine 

pentru o anumită utilizare 

Practică  Evaluarea produsului  

 

MODULUL 3.3: POLENUL ȘI PROPRIETĂȚILE SALE 
 
Rezultatele 

învățării 

La finalizarea cu succes a acestui modul, cursanții: 

Vor avea noi cunoștințe: 

 Demonstrează o înțelegere de bază a modului legat de 

recoltarea și depozitarea polenului; 

 Demonstrează cunoștințe competente și înțelegerea 

caracteristicilor de bază ale polenului; 

 Comparare și contrastare intre diverse aplicări ale polenului; 

 Comparații intre polen și celelalte produse din stup. 

Își  vor forma noi aptitudini: 

 Examinarea provocărilor legate de recoltarea și conservarea 

polenului de bună calitate; 

 Explorarea și examinarea caracteristicilor de bază ale 

polenului (medical și nutrițional); 
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 Analizarea aplicării polenului în promovarea și prevenirea 

sănătății și ca formă de tratament;  

 Analizarea aplicării polenului în combinație cu alte produse 

ale stupului.  

Competențe: 

 Aprecierea importanței utilizării polenului de albine pentru 

sănătatea umană. 

Rezumatul modulului 

Polenul este adesea considerat „cel mai bun produs alimentar din lume”. Producția 

globală de polen este de aproximativ 1.500 tone pe an. Păstura și polenul, datorită 

proprietăților lor nutritive și medicinale, sunt utilizate în scop apiterapeutic. 

Această parte a modulului completează modulul 3 oferindu-le cursanților o perspectivă 

pragmatică asupra beneficiilor polenului de albine pentru sănătatea umană. La sfârșitul 

acestei părți, cursanții vor putea aplica polenul pentru prevenirea și tratarea diferitelor 

boli în combinație cu alte produse apicole. 

Conținutul propus: 

1. Caracteristicile polenului  

2. Producția și depozitarea polenului 

3. Modul de recoltare și depozitare a polenului  

4. Aplicări ale polenului:  

o În promovarea și prevenirea sănătății  

o Ca formă de tratament terapeutic  

5. Aspecte cantitative legate de polen  

6. Efecte secundare și contraindicații  

7. Aplicarea polenului în combinație cu alte produse ale stupului 
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Durata modulelor (ore) 

Instruire online Instruire față în față 

Învățare electronica Instruire in sala de clasa Instruire practica 

5 2  1  

 Standard de evaluare 

Cerința pentru promovarea examenului: îndeplinirea criteriilor la un nivel de cel puțin 70%. 

Criterii de evaluare Metode de evaluare Instrumente de evaluare 

Prezinta colectarea și 
depozitarea polenului 
calitativ 

Evaluare orală Prezentarea provocărilor legate de 

colectarea și depozitarea polenului 

de albine.  

Enumera caracteristicile de 
bază ale polenului de 
albine (in domeniul 
medical și nutrițional) în 
prevenirea bolilor și 
tratarea sănătății 

Evaluare orală și 

scrisă, evaluare de la 

egal la egal  

Formă orală: discuta cel puțin trei 

caracteristici ale polenului și oferă 

exemple 

Formă scrisă: test cu alegere 

multiplă pentru evaluare  

Explica aplicarea polenului 
pentru sănătatea umană, 
inclusiv în combinație cu 
alte produse 

 

 

Evaluare orală și 

scrisă / auto-reflecție 

/ lucru pe proiect / 

metoda practică 

Formă orală: oferă exemple de cel 

puțin trei aplicări ale polenului și 

analizează beneficiile.  

Formă scrisă: test cu alegeri 

multiple  

Auto-reflecție: moment de 

reflectare privind folosirea polenului 

în cadrul familiilor din care fac parte 

cursanții  

Lucru pe proiect: elaborarea unui 

material privind promovarea 

beneficiilor polenului pentru 

sănătatea umană. 
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MODULUL 3.4: PROPOLISUL SI CARACTERISTICILE SALE  
 
Rezultatele 

învățării 

OBIECTIVELE INVATARII: 

Cursanții vor putea caracteriza teoretic propolisul, compoziția, 

producția, metoda de obținere, prelucrarea, depozitarea. Cursantul 

poate descrie utilizarea propolisului în apiterapie, metodele de 

aplicare, efectele secundare și contraindicațiile. 

Rezumatul modulului  

Propolis, produs apicol, are o gamă largă de efecte farmacologice, incluzând proprietăți 

anti-bacteriene, anti-fungice, anti-protozoare, hepato-protectoare, anti-oxidante, anti-

inflamatorii, anti-virale, anti-cancer și anti-tumorale. 

În plus, adăugarea de extract etilic de propolis în compoziția spălării bucale și a pastelor 

de dinți îmbunătățește prevenirea infecției microbiene, ceea ce îl face eficient în 

tratamentul inflamației gingivale. 

Mai mult, prezența argininei, vitaminei C, complexului A-B împreună cu unele minerale 

are proprietăți de vindecare a rănilor și, prin urmare, îmbunătățește vindecarea acestora. 

În loc de componentă individuală, poate exista o acțiune combinată, ceea ce conduce la 

performanțe biologice diverse. 

Ca toate produsele apicole, propolisul oferă o varietate de beneficii pentru sănătatea 

oamenilor. Prezintă proprietăți antibacteriene naturale și activitate anti microbiană, ceea 

ce face din aceasta o primă linie de apărare împotriva oricăror boli ușoare sau dureri în gât 

care ne îngrijorează uneori.  

Dar această substanță a fost studiată și pentru activitatea sa biologică împotriva unor 

probleme mai grave precum celulele canceroase, în testele de laborator. Cercetătorii au 

privit îndeaproape compoziția chimică și au descoperit sute de compuși naturali benefici, 

inclusiv polifenoli precum aminoacizii, cumarinele și chiar steroizii naturali. 

Datorită compușilor botanici, propolisul conține, de asemenea, până la 10% uleiuri 

esențiale și 5% polen de albine, care au beneficii proprii pentru imunitate. Acești compuși 
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ajută la explicarea proprietăților sale anti-inflamatorii, de stimulare a imunității și de 

combatere a cancerului. 

În consecință, dezvoltarea de noi compuși din propolis din diverse zone geografice este 

vitală în controlul diferitelor boli. Literatura de specialitate actuală sugerează că propolisul 

poate fi explorat în continuare pentru proprietățile sale împotriva agenților patogeni 

umani. 

Conținutul propus: 

1) Caracteristicile propolisului 

 Ce este propolisul? 

 Cum arată și ce gust are propolisul?  

 Cum folosesc albinele propolisul? 

2) Proprietăți excepționale ale propolisului 

3) Aplicări ale propolisului 

 Cum se găsește propolisul  

 Cum se folosește propolisul 

4) Riscuri potențiale sau efecte secundare 

Durata modulului (ore) 

Instruire online Instruire față în față 

Învățare electronica Instruire in sala de clasă Instruire practica 

4 2 2 

Standard de evaluare 

Cerința pentru promovarea examenului: îndeplinirea criteriilor la un nivel de cel puțin 70%. 

Criterii de evaluare Metode de evaluare Instrumente de evaluare 

Prezinta caracteristicile de bază ale 

propolisului (medical și nutrițional) 

în prevenirea și tratamentul 

diverselor aspecte ce țin de 

sănătate 

Evaluare orală și scrisă Răspuns oral cu 
explicații suplimentare/ 

Test online 
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Prezinta colectarea, manipularea, 

depozitarea propolisului 

Evaluare scrisă/ muncă 
în proiect 

Test online/ Răspunsuri 
orale cu explicații 

Indica aplicări ale propolisului 

pentru sănătatea umană  

Evaluare orală și scrisă Răspuns oral cu 
Explicări suplimentare/ 

Test online 
Explica pregătirea diverselor 

extracte de propolis  

Metoda practică  Evaluarea produsului 

 

MODUL 3.5: LĂPTIȘORUL DE MATCĂ ȘI PROPRIETĂȚILE ACESTUIA 
 
Rezultatele 

învățării  

OBIECTIVELE ÎNVĂȚĂRII: 

Cursanții pot caracteriza teoretic produsul de albine - compoziția 

lăptișorului de matcă, producția, metoda de obținere, manipularea, 

depozitarea acestuia. Mai mult, cursanții vor fi familiarizați cu modul de 

utilizare, folosirea lăptișorului de matcă în scopuri medicale și ca 

supliment alimentar. 

La finalizarea cu succes a modulului 3.5, cursanții: 

Vor avea noi cunoștințe: 

 O înțelegere de bază a modului de producere, colectare și 

păstrare a lăptișorului de matcă; 

 O înțelegere a caracteristicilor de bază ale lăptișorului de matcă; 

 O înțelegere a diferitelor aplicări ale lăptișorului de matcă; 

 O comparare a lăptișorului de matcă cu celelalte produse din 

stup. 

Vor avea noi aptitudini:  

 Examinarea provocărilor în colectarea și conservarea lăptișorului 

de matcă de înaltă calitate; 

 Explorarea și examinarea caracteristicilor de bază ale lăptișorului 

de matcă (medical și nutrițional); 
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 Analizarea exemplelor de aplicare în promovarea și prevenirea 

sănătății și ca formă de tratament terapeutic; 

 Analizarea exemplelor de aplicare a lăptișorului de matcă în 

combinație cu alte produse din stupi. 

Vor avea noi competențe:  

 Aprecierea importanței folosirii lăptișorului de matcă pentru 

sănătatea și nutriția umană.  

Rezumatul modulului 

Lăptișorul de matcă este cunoscut încă din Egiptul Antic și Roma. Cel mai mare interes pentru 

lăptișorul de matcă a apărut în anii '60, când Belvefer a brevetat producția sub numele de 

Apiserum și a devenit celebru în întreaga lume. Lăptișorul de matcă poate fi descris ca făcând 

parte din categoria super-alimente datorită bogăției sale nutritive și a numeroaselor 

proprietăți funcționale. Pe lângă un conținut bogat nutritiv, lăptișorul de matcă are diverse 

acțiuni biologice si efecte și proprietăți vindecătoare. 

Conținutul propus: 

1) Caracteristicile lăptișorului de matcă 

 Lăptișorul de matca si proprietățile sale 

 Compoziția chimică  

 Cum folosesc albinele lăptișorul de matcă? 

2) Producție și depozitare 

3) Efectele terapeutice 

4) Lăptișorul de matcă în dietă, produse nutritive și produse cosmetice 

 Consum și dozare 

5) Potențiale riscuri și efecte secundare  

Durata modulelor (ore) 

Instruire online Instruire față în față 

Învățare electronica Instruire in sala de curs Instruire practica 

6 2 0 
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 Standard de evaluare 

Cerința pentru promovarea examenului: îndeplinirea criteriilor la un nivel de cel puțin 70%. 

Criterii de evaluare Metode de evaluare Instrumente de evaluare 

Descrie lăptișorul de matcă 

(compoziția, producția și 

utilizarea acestuia de-a lungul 

timpului) 

Evaluare orală  Oral: caracteristicile lăptișorului 

de matcă și metodele sale de 

producere 

Prezinta colectarea, 

manipularea, depozitarea 

lăptișorului de matcă de înaltă 

calitate 

Evaluare orală și scrisă, 
evaluare de la egal la 
egal 

Formă orală: discuta metodele 

de recoltare, manipularea și 

condițiile de păstrare  

Formă scrisă: test cu alegere 

multiplă pentru evaluare 

Explica utilizarea lăptișorului de 

matcă drept supliment 

alimentar, precum și pentru 

sănătatea umană 

Evaluare orală și scrisă / 
auto-reflecție / lucru în 
proiect 

Oral: discuta despre cel puțin 

cinci beneficii ale lăptișorului 

de matcă drept supliment 

alimentar, precum și folosirea 

în medicină. 

Formă scrisă: test cu alegere 

multiplă pentru evaluare 

Auto-reflecție: reflectă asupra 

folosirii lăptișorului de matcă în 

propriile familii și enumeră cel 

puțin trei contraindicații. 

Muncă de proiect: creează un 

material pentru a promova 

beneficiile lăptișorului de 

matcă pentru sănătatea 

umană. 
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MODUL 4: CUM SĂ DEVII ANTREPRENOR ÎN APICULTURĂ 
 
Rezultatele 

învățării 

OBIECTIVELE INVATARII: 

CUNOȘTINȚE: 

 Cursanții vor dobândi mai multe cunoștințe despre 

antreprenoriat.  

APTITUDINI:  

 Accesarea și analizarea informațiilor; 

 Abilități și adaptabilitate; 

 Colaborare; 

 Gândire critică și rezolvarea problemelor; 

 Curiozitate și imaginație; 

 Comunicare eficientă orală și scrisă; 

 Inițiativă și antreprenoriat. 

Rezumatul modulului 

Conținutul propus: 

1. Tipul de întreprindere de înființat (organizație agricolă individual/ organizată) 

2. Suma de bani necesară în demararea activității 

3. Costuri de începere a afacerii (identificarea resurselor, analizarea costurilor 

resurselor, evaluarea resurselor identificate, identificarea riscurilor) 

4. Momentul echilibrării 

5. Potențialul profit al afacerii 

6. Locul desfășurării 

7. Numărul de angajați de care este nevoie 

8. Locul unde se vor vinde produsele 
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Durata modulelor (ore) 

Instruire online Instruire față în față 

Învățare electronica Instruire în sala de curs Instruire practica 

6 4 0 

Standard de evaluare 

Cerința pentru promovarea examenului: îndeplinirea criteriilor la un nivel de cel puțin 70%. 

Criterii de evaluare Metode de evaluare Instrumente de evaluare 

Cunoaște tipul de afacere stabilit Metoda orală Răspuns oral cu explicații 

suplimentare 

Cunoaște suma de bani necesară în 

demararea activității 

Metoda scrisă  Test online 
 

Cunoaște costurile de începere a 

afacerii 

Metoda orală Răspuns oral cu explicații 
suplimentare 

Cunoaște timpul pentru primele 

venituri și timpul pentru pauză 

Metoda scrisă Test online 
 

Cunoaște potențialul profit al 

afacerii  

Metoda orală Răspuns oral cu explicații 

suplimentare 

Cunoaște locația de desfășurare a 

afacerii  

Metoda scrisă Test online 

Cunoaște numărul de angajați care 

este necesar  

Metoda orală Răspuns oral cu explicații 
suplimentare 

Cunoaște locația unde se vor vinde 

produsele  

Metoda scrisă Test online 
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