
Erasmus + este programul 

UE dedicat să sprijine edu-

cația, formarea, tineretul și 

sportul în Europa. Bugetul 

său de 14,7 miliarde de euro 

va oferi oportunități a peste 4 

milioane de europeni să stud-

ieze, să câștige experiență și 

să facă voluntariat în 

străinătate. 

Conceput să dureze până în 

anul  2020, programul Eras-

mus + nu are doar oportuni-

tăți pentru studenți, oferă de 

asemenea oportunități pentru 

o mare varietate de persoane 

și organizații. 

Scopul programului Erasmus 

+ este de a contribui la strate-

gia Europa 2020 pentru creș-

tere, locuri de muncă, echitate 

socială și incluziune, precum 

și obiectivele ET2020, cadrul 

strategic al educației și formă-

rii. 

De asemenea, programul 

Erasmus + își propune să 

promoveze dezvoltarea dura-

bilă a partenerilor săi în dome-

niul învățământului superior 

și să contribuie la atingerea 

obiectivelor Strategiei UE 

pentru Tineret. 

 

http://ec.europa.eu/

programmes/erasmus-plus  

 

Acest proiect a fost finanțat 

cu  spr i j inu l  Comis ie i         

Europene. Acest buletin         

informativ reflectă doar opini-

ile autorilor iar Comisia nu 

poate fi trasă la răspundere 

pentru orice utilizare a infor-

mațiilor conținute în aceasta.  

 

Programul Erasmus+  

Proiectul  Apihealth este  im-

plementat  în  cadrul  progra-

mului ERASMUS + al UE. 

Proiectul își propune să pro-

iecteze un plan de instruire în 

apiterapie, completat de mate-

riale de pregătire actualizate și 

îmbunătățite tehnologic pen-

tru  a  răspunde  nevoilor  de 

formare în acest domeniu și 

indirect să promoveze totoda-

tă  beneficiile  apiterapiei  ca 

mijloc de creștere a veniturilor 

apicultorilor,  a  personalului 

medical și a alor profesioniști 

interesați. Perioada de imple-

mentare a proiectului a fost 

inițial  programată  pentru  24 

de luni, însă datorită situației 

pandemice,  perioada  a  fost 

prelungită cu două luni. 

Proiectul vizează: apicultorii 

și persoanele interesate de 

apiterapie, persoanele care 

sunt pensionate din zonele 

rurale și care sunt interesați 

de apicultură și apiterapie, 

personalul sectorului medical, 

inclusiv în medicina alternati-

vă, instituții de educație și 

formare pentru adulți și alte 

grupuri conexe.  
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Proiectul Apihealth 

este implementat în 

cadrul programului 

ERASMUS + al UE.  

 

 

Perioada de implemen-

tare a proiectului este 

de 24 de luni, între 1 

noiembrie 2018 și 31 

decembrie 2020. 

2018-1-SK01-KA204-046285  
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Până în prezent, am dezvoltat 

complet patru dintre cele cinci 

rezultate ale proiectului. Toate 

rezultatele sunt disponibile pe 

site-ul web al proiectului 

www.apihealth.eu . Mai jos 

veți descoperi o scurtă refer-

ință către fiecare.  

Metodologia din cadrul 

Instruirii 

Metodologia se adresează 

formatorilor și oferă o descri-

ere detaliată a tuturor activită-

ților de instruire și a metode-

lor aplicate în cadrul proiectu-

lui APIHEALTH.  

P lanul  de  ins t ru ire         

ApiHealth  

Planul de instruire poate servi 

drept un model care conturea-

ză o abordare de formare în 

domeniul apiterapiei, unde 

învățarea electronică este o 

opțiune eficientă de formare, 

alături de învățarea combinată 

și clasele convenționale față 

în față. Planul de instruire a 

servit drept ghid în ceea ce 

privește elaborarea materiale-

lor de instruire în apiterapie. 

Conținutul materialelor de 

instruire în Apiterapie 

Materialele de instruire au fost 

inițial elaborate în limba Eng-

leză și apoi traduse în limba 

națională a fiecărui partener, 

fiind apoi verificate și testate 

în cadrul parteneriatului. Ma-

terialele de instruire sunt des-

tinate a fi utilizate în principal 

în formă electronică. 

Platforma de învățare    

online 

Platforma de învățare online 

este instrumentul principal 

din cadrul proiectului API-

HEALTH. Platforma de 

învățare online servește drept 

un instrument interactiv care 

integrează modulele de for-

mare într-un conținut de 

învățare structurat. Platforma 

de învățare online ApiHealth 

este disponibilă la adresa: 

https://learn.apihealth.eu   

firma înregistrarea lor, utiliza-

torii vor putea să se conecteze 

la platformă și să se înscrie la 

curs, introducând o cheie de 

înscriere, furnizată de furnizo-

rii  de  cursuri  accesând apoi 

butonul „Înscriere”. În cazul 

în care probleme tehnice sau 

de orice alt tip ar putea întâm-

pina  utilizatorii,  personalul 

nostru va fi disponibil pentru 

asistență personală la adresa: 

Pentru a accesa cursul pe plat-

forma  de  învățare  online: 

https://learn.apihealth.eu , în 

primul  rând  este  necesară 

crearea unui cont. La înregis-

trare, utilizatorii ar trebui să 

urmeze instrucțiunile formula-

rului  și  să  se  asigure  că  își 

amintesc detaliile de autentifi-

care. După ce primesc un e-

mail cu un link pentru a con-

elearning@agroinstitut.sk  

Implicarea și feedback-ul dvs. 

în calitate  de  utilizatori  este 

extrem de  important  pentru 

parteneriatul nostru, deoarece 

ne va ajuta să evaluăm atât 

conținutul, cât și platforma și 

să le adaptăm în cea mai bună 

formă. 

Progresul realizat în cadrul proiectului 

Cum să vă înscrieți la cursul dezvoltat în cadrul proiectului 
APIHEALTH 

alternativă. În acest fel, indi-

rect, proiectul sprijină apicul-

torii în producerea și vânzarea 

unei varietăți de produse api-

cole pentru sănătatea umană. 

Pentru a ne asigura că ceea ce 

am creat este ușor de utilizat, 

de  bună  calitate  și  relevant 

pentru nevoile noastre, inten-

ționăm să  testăm platforma 

de învățare online și conținu-

tul de instruire în rândul utili-

zatorilor finali în luna august.  

și începutul lunii septembrie. 

Evenimente viitoare - testarea platformei de învățare online și a 
conținutului 

După cum s-a descris anterior, 

proiectul  APIHEALTH  are 

drept  scop  proiectarea  unui 

plan de instruire în apiterapie 

și crearea de materiale de for-

mare axate pe utilizarea pro-

duselor  apicole  în  medicina 

-Methodologia din 

cadrul Instruirii 

-Planul de instruire 

ApiHealth 

-Conținutul 

materialelor de 

instruire în Apiterapie 

-Platforma de învățare 

online 

-Cursul de testare 

-Manualul ApiHealth 
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Apiterapia și autismul  

Parteneriatul Strategic  

Casa cu Miere 

documentar despre viața albi-

nelor și activitatea stupinei și 

să învețe fapte interesante 

despre albine și despre reguli-

le, ordinea și organizarea aces-

tora. Proprietarii explică și 

aduc exemple de vindecare 

caracteristică produselor api-

cole și importanța lor pentru 

organismul uman. Stupul de 

albine demonstrativ cu pereți 

de sticlă arată traiul albinelor 

din interiorul stupului. Oferă 

oportunitatea de a vedea cum 

aduc lucrătorii de albine polen 

și nectar, aerisesc și constru-

iesc celulele de ceară din fagu-

rele lor. Prezența masculină 

(dronele) poate fi observată și 

în stup.  

Un studiu de caz din Bulgaria  

http://

www.medenakyshta.com/en/

honey-house-mihovi/ 

Reprezintă un muzeu al fami-

liei în care se pot gusta produ-

sele apicole magice produse 

de apicultorii Mihovi și se pot 

bucura de gustul incredibil al 

dulciurilor realizate manual 

din miere precum: baton cu 

miere, rachiu de miere, cock-

tail energizant de miere, polen 

și citrice proaspete. În timp ce 

degustă produsele naturale 

unice, vizitatorii pot urmări un 

că înființată în 1967. 

Agroinštitút Nitra oferă o 

gamă largă de servicii, în spe-

cial în domeniul educației 

permanente și al serviciilor de 

consultanță agricolă. 

Obiective strategice: 

· Contribuția asupra dezvoltă-

Organizația Aplicantă 
 
Agroinštitút Nitra, štátny 

podnik (Slovacia) 

Agroinštitút este o instituție 

de formare în cadrul Ministe-

rului Agriculturii și Dezvoltă-

rii Rurale din Republica Slova-

rii resurselor umane în secto-

rul agricol 

· Instruirea fermierilor 

· Instruirea consilierilor agri-

coli în domeniul agriculturii și 

silviculturii 

www.agroinstitut.sk  

Apiterapia este o ramură 

a medicinei alternative 

care folosește mierea și 

produse apicole pentru 

beneficii în ceea ce 

privește sănătatea, ca 

tratament eficient, 

accesibil și natural. 
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Un studiu de caz din Slovacia 

Oamenii apelează de obicei la 

apiterapie dacă nu sunt tratați 

prin tratament convențional sau 

suferă de probleme cronice și 

caută o soluție alternativă. Po-

trivit experților, apiterapia re-

zolvă întregul spectru de pro-

bleme de sănătate, nu doar răce-

lile sau problemele căilor respi-

ratorii. Apiterapeutul Iveta 

Krajňáková ajută copiii cu 

probleme de autism. „Toate 

produsele apicole sunt antioxidanți 

puternici, plini de vitamine și enzi-

me. Știm din experiența noastră că 

urmând o dietă fără proteine din 

lapte și fără zahăr și suplimentând 

dieta cu produse apicole, starea 

acestor copii se îmbunătățește sem-

nificativ. Le calmează și  îmbună-

tățește atenția, digestia și le reglea-

ză somnul. Nu durează mult și 

varietatea dietelor pe care le 

mănâncă se va răspândi. Din 

punct de vedere mental și 

motor, datorită apiterapiei, 

copiii cu tulburări de autism 

avansează și socializează 

constant mai bine în echipă ", 

spune expertul în apitera-

pie Iveta Krajňáková, de 

la www.apipraktik.sk  

 

http://www.medenakyshta.com/en/honey-house-mihovi/
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Infocenter (Bulgaria), www.infocenter.tryavna.biz 

Infocenter este un furnizor de educație și formare profesională (VET), autorizat de Agenția Nați-
onală de Educație și Formare Profesională către Consiliul Miniștrilor Bulgariei. Organizația oferă 

cursuri autorizate pentru peste 40 de calificări din lista națională a profesiilor. Membrii echipei 

Infocenter sunt co-fondatori ai Grupului de acțiune locală din teritoriu (LEADER Program).  

 

Canakkale Onsekiz Mart Universitesi (Turcia), www.comu.edu.tr 

Universitatea Çanakkale Onsekiz Mart (ÇOMU) a fost înființată în 1992. Universitatea are peste 

45.000 de studenți care participă la o mare varietate de programe predate de 1600 de profesori în 

10 facultăți, 2 colegii politehnice și 11 colegii profesionale. Facultatea de Agricultură din Universi-

tatea COMU este angajată în excelență în învățământ și cercetare universitară, postuniversitară și 

activități profesionale. 

 

Stowarzyszenie ARID (Polonia), www.arid.org.pl  

Asociația ARID este o organizație privată nonprofit, care lucrează în diverse domenii, în special în 

domeniul învățământului profesional. Principalul obiectiv al asociației este de a promova 

cunoștințe moderne, inovații și întreprinderi prin învățarea pe tot parcursul vieții.  

 

Slovak University of Agriculture in Nitra (Slovacia), www.uniag.sk  

Universitatea Slovacă de Agricultură din Nitra (SUA) este singura instituție educațională și științi-

fică de acest fel din Slovacia. Fiind singura universitate agricolă din Slovacia, SUA are o poziție 

exclusivă în cadrul universităților din Slovacia și în domeniul național de activități, inclusiv în edu-

cația apiculturii.  

Asociación para el desarrollo rural de la campiña de Jerez (Spania), www.jerezrural.com  

Este o organizație privată nonprofit cu experiență vastă, fiind o organizație de referință din zonă. 

Obiectivul acesteia este de a contribui la realizarea dezvoltării durabile a municipalităților rurale din 

Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa Maria și Puerto Real cât și de a promova dezvoltarea 

regiunilor rurale în contextul Centrului Regional „Jerez y Bahía de Cadiz”.  

 

CPIP - Comunitatea Pentru Invatarea Permanenta (România), www.cpip.ro  

CPIP este o organizație privată nonprofit din România care lucrează în domeniul învățării pe tot 

parcursul vieții din anul 2010. Acesta își propune să promoveze cultura învățării pe tot parcursul 

vieții prin implicarea activă a tuturor membrilor comunității.  

Partneri  
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ApiHealth 
https://www.facebook.com/

ApiHealthProject 
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