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Bültende neler var? 

Erasmus+ Programı

 

Erasmus +, AB'nin eğitimi 

destekleme programıdır, 

14,7 milyar Euro'luk 

bütçesiyle 4 milyondan fazla 

Avrupalıya yurtdışında 

eğitim, öğretim, deneyim 

kazanma ve gönüllülük 

fırsatları sağlamaktadır. 

  

2020'ye kadar sürecek olan 

Erasmus + program yalnız , 

öğrenciler için fırsatlar 

sunmayıp, yedi programın 

birleştirilmesinden dolayı  

çeşitli bireyler ve kuruluşlar 

içinde  fırsatları 

sunmaktadır.. 

Erasmus + 'ın amacı 

büyüme, istihdam, sosyal 

eşitlik ve kapsayıcılık için 

Avrupa 2020 stratejisine ve 

ayrıca AB'nin stratejik 

çerçevesi olan ET2020'nin 

amaçlarına katkıda 

bulunmaktır. 

http://ec.europa.eu/ 

programmes/erasmus-plus 
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*Bu proje Avrupa Komisyonu'nun 

desteği ile finanse edilmiştir. Bu 

bülten, yalnızca yazarların 

görüşlerini yansıtmakta olup 

komisyon, burada yer alan 

bilgilerin herhangi bir şekilde 

kullanılmasından sorumlu 

tutulamaz.

 

ApiHealth 
 

Apihealth projesi AB'nin ERASMUS + programı kapsamında uygulanmaktadır. Proje, bu alanda 

eğitim ihtiyaçlarını karşılamak ve doğrudan apiterapinin faydalarını teşvik etmek için güncel ve 

teknoloji destekli eğitim materyalleri ile tamamlanan apiterapide bir eğitim müfredatı tasarlamayı 

ve Arıcılar, sağlık personeli ve diğer ilgili profesyoneller için gelir artışına katkılar sağlamayı 

amaçlamaktadır.. Proje uygulama dönemi başlangıçta 24 ay için planlanmış olup pandemiden 

dolayı bu süre iki ay uzatılmıştır.  Projenin hedef grupları:Arıcılar ve apiterapi ile ilgilenen 

insanlar, arıcılık ve apiterapi ile ilgilenen kırsal alanlarda yaşayanlar, alternatif tıp, yetişkin eğitimi 

ve eğitim kurumları ve diğer ilgili gruplar dahil olmak üzere, sağlık sektörü personelidir.

. 

 

Apihealth projesi, Avrupa 

Birliği program ERASMUS + 

kapsamında uygulanmaktadır. 

 

 

Proje uygulama dönemi 24 ay 

için, başlangıç tarihi 1 Kasım 

2018 ve bitiş tarihi 31 Aralık 

2020 olarak planlanmıştır. 
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Projenin İlerleyişi  
Şimdiye kadar, beş proje 

çıktısından dördünü tamamen 

geliştirdik. Tüm çıktılar 

www.apihealth.eu proje web 

sitesinde mevcuttur. Aşağıda 

bu çıktıların her birine kısa bir 

yorum bulacaksınız. 

Eğitim metodolojisi 

Projede oluşturulan müfredat 

metodolojisi eğitmenleri 

hedeflemekte ve API-

HEALTH kapsamında 

uygulanan tüm eğitim 

aktiviteleri ve yöntemlerinin 

ayrıntılı bir açıklamasını 

içermektedir. 

ApiHealth Müfredatı 

Müfredat, e-öğrenmenin 

etkili bir eğitim seçeneği 

olup Apiterapi projesi için 

bir eğitim modeli 

yaklaşımını özetleyen, karma 

öğrenme ve geleneksel yüz 

yüze derslerle birlikte hizmet 

veren bir materyaldir.  

Müfredat, Apiterapi'de 

eğitim materyallerini 

geliştirmek için kılavuz 

görevi görmektedir. 

 

 
Apiterapide eğitim içeriği 

Eğitim materyalleri ilk olarak 

İngilizce olarak geliştirilmiş 

ve  daha sonar çapraz 

controller yapılarak  proje 

ortağı ülkelerin dillerine 

çevrilmiştir. Projede eğitim 

materyallerinin öncelikli 

olarak  elektronik formda 

kullanılması amaçlanmıştır.

 

 
E-Öğrenme platformu: 

E-öğrenme platformu, eğitim 

materyallerini potansiyel 

kullanıcılara ulaştırmak için 

APIHEALTH projesinin  ana 

aracıdır. Daha önce geliştirilen 

eğitim materyalleri, yapılan 

platformu beslemek için 

kullanılmış ve ortaklık 

dışındaki içeriği test etmek 

içinde kullanılacaktır.  

E-öğrenme platformu, eğitim 

modüllerini ek eğitim araçları 

ve aktiviteleriyle 

yapılandırılmış bir öğrenme 

içeriğine entegre eden 

etkileşimli bir araç olarak 

hizmet etmektedir. 

 ApiHealth e-öğrenme 

platformu adresimiz, 

 

https://learn.apihealth.eu . 

 

           Yaklaşan etkinlikler - e-öğrenme platformunu ve içeriğinin sınanması 
 

Açıklandığı gibi, API-

HEALTH'in amacı apiterapi 

için bir eğitim müfredatı 

tasarlamak ve alternatif tıpta 

arı ürünlerinin kullanımına 

odaklanan eğitim 

materyalleri oluşturmaktır.  

 
proje, arı yetiştiricilerinin 

insan sağlığı için çeşitli arı 

ürünleri üretip satmalarını 

desteklemektedir. 

Oluşturduğumuz 

materyalin  kullanıcı dostu, 

kaliteli olduğundan emin 

olmak için: 

 
e-öğrenme platformunu ve eğitim 

içeriğini Ağustos ayında ve Eylül 

başında çevrimiçi son kullanıcılar 

arasında test etmeyi planlıyoruz.

 

 

APIHEALTH kursuna nasıl kayıt olunur 
 

Kursa e-öğrenme platformunda erişmek için önce  

: https: // learn.apihealth.eu, öncelikle bir hesap oluşturmalıdır. 

Kayıt esnasında, kullanıcılar form talimatlarını izlemeli  

ve giriş bilgilerini hatırladıklarından emin olmalıdır. 

 Kayıtlarını onaylamak için bir bağlantı içeren bir e-posta 

aldıktan sonra, kullanıcılar şunları yapabilecektir:

Platformda oturum açın ve 

kurs sağlayıcıları tarafından 

sağlanan bir kayıt anahtarını 

girerek kursa kaydolun ve 

ardından "Kaydol" 

düğmesine tıklayın. 

Kullanıcıların 

karşılaşabileceği teknik veya 

diğer herhangi bir sorun 

durumunda, personelimiz şu 

adreste kişisel destek için 

hazır olacaktır: 

elearning@agroinstitut.sk. 

 Kullanıcılar olarak 

katılımınız ve geri bildiriminiz, 

hem içeriği hem de platformu 

değerlendirmemize ve buna 

göre uyarlamamıza yardımcı 

olacağı için son derece 

önemlidir.. 

Eğitim metodolojisi  

 

ApiHealth Müfredatı Eğitim 

içeriği 

 

Apiterapi E-Öğrenme 

platformu  

 

Pilot test 

 

ApiHealth El Kitabı 

https://learn.apihealth.eu/
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Apiterapi ve Otizm 
 

Slovakya'dan bir örnek olay 

İnsanlar genellikle geleneksel 

tedavi ile tedavi edilmezse veya 

kronik problemlerden uzak 

dururlarsa ve alternatif bir 

çözüm arıyorlarsa apiterapiye 

başvururlar. Uzmanlara göre, 

apiterapi sadece soğuk algınlığı 

veya solunum sistemi 

problemlerini değil, tüm sağlık 

problemlerini de çözmektedir. 

Apiterapist Iveta Krajňáková 

otistik çocukların problemlerini 

çözerke diyor ki, 

 

 "Tüm arı ürünleri, vitamin ve enzimlerle dolu güçlü 

antioksidanlardır. Deneyimlerimizden biliyoruz ki, 

süt proteini içermeyen ve şekersiz beslenmenin 

ardından diyete arı ürünleri eklenince bu çocukların 

durumu önemli ölçüde iyileşir. Onları sakinleştirir, 

dikkatlerini, sindirimini geliştirir ve uykusunu 

düzenler. 

       

 Iveta Krajňáko yine “Apiterapi sayesinde, otistik bozukluğu olan çocuklar takım içinde sürekli olarak 

ilerliyor ve daha iyi    sosyalleşiyor, "diyor www.apipraktik.sk. 

 

 

Bal Evi 

 

 

Bulgaristan'dan bir örnek  

Mihovili arıcılar tarafından 

üretilen büyülü arı ürünlerini 

tadabileceğiniz ve baldan 

yapılan el yapımı tatlıların 

inanılmaz lezzetinin tadını 

çıkarabileceğiniz, ballı bar, 

ballı brendi ve yüksek 

alkollü içecek 

deneyebileceğiniz bir tür aile 

müzesidir. Ürünler bal, polen 

ve taze narenciyenin enerji 

kokteylidir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu eşsiz lezzetleri tadarken, 

ziyaretçiler arıların yaşamı 

ve arının kovandaki 

çalışmaları hakkında bir 

belgesel izleyebilir, 

arılarınn benzersiz kuralları, 

düzeni ve organizasyonu 

hakkında ilginç gerçekleri 

öğrenebilirler. Bu arada 

koloni sahipleri arı 

ürünlerinin iyileştirici 

özelliklerini ve insan 

vücudu için önemini açıklar 

ve örneklerle uygulamalar 

gösteririken, cam duvarlı 

gösterişli arı kovanını da 

görebilirsiniz. 

 

 

Gösteride işçi arıların  nasıl 

polen ve nektar getirdiğini, 

petekleri nasıl 

havalandırdığını ve inşa 

ettiğini görme fırsatı 

bulacaksınız. Ayrıca 

kovandaki erkek arıları ve  

solar balmumu eriticinin 

güneş ışınlarını nasıl 

topladığını, nasıl eski 

petekleri saflaştırarak altın 

rengi  balmumuna 

dönüştürdüğünü de 

görebilirsiniz.

 
Apiterapi, bal ve arı 

ürünlerini sağlık için 

etkili, ekonomik ve 

doğal bir tedavi olarak 

kullanan alternatif tıp 

dalıdır. 

https://www.apipraktik.sk/
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Stratejik Ortaklık  
 
 

Proje sahibi Kurum 
 

Agroinštitút Nitra, štátny 

podnik (Slovakia) 

Agro Institut Nitra, Slovak 

Tarım ve Kırsal Kalkınma 

Bakanlığı altında bir eğitim 

kurumu olup 1967 yılında 

kurulmuştur. 

 

 

 

Agroinštitút Nitra, özellikle 

yaşam boyu eğitim ve 

tarımsal danışmanlık 

hizmetleri alanında geniş 

bir hizmet yelpazesi 

sunmaktadır. 

Agroinstitut'un ana stratejik 

hedefleri:

•Tarım sektöründe insan kaynakları gelişimine katkı 

• Çiftçilerin eğitimi 

• Tarım ve ormancılık alanında tarım danışmanlarının eğitimi 

www.agroinstitut.sk 

http://www.agroinstitut.sk/
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Proje Ortakları 
 

Infocenter (Bulgaria), www.infocenter.tryavna.biz 

Infocenter, Ulusal Mesleki Eğitim ve Öğretim Kurumu tarafından Bulgaristan Bakanlar Kurulu'nca 

lisanslandırılmış  bir Mesleki Eğitim ve Öğretim (VET) kurumudur. Organizasyon, ulusal 

meslekler listesinden 40'tan fazla yeterlilik için lisanslı eğitimler vermektedir. Infocenter ekip 

üyeleri, bölgenin Yerel Eylem Grubunun (LEADER Programı) kurucu ortaklarıdır. 

 

Çanakkale Onsekiz Mart Universitesi (Turkey), www.comu.edu.tr 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMU) 1992 yılında kurulmuştur. 2018 yılı itibariyle 

üniversite, 4 Enstitü, 14 Fakülte, 8 Yüksekokul, 13 Meslek Yüksekokulu ile beraber toplam 39 

eğitim birimine ulaşmıştır.. COMU Ziraat Fakültesi, lisansüstü, lisansüstü eğitim ve araştırma, 

bilimsel ve mesleki faaliyetlerde ülkenin en iyileri arasındadır 

 

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

ARID Derneği, özellikle mesleki eğitim alanı olmak üzere çeşitli alanlarda çalışan özel bir 

STK'dır. Derneğin temel amacı, yaşam boyu öğrenme yoluyla modern bilgi, yenilik ve işletmeyi 

teşvik etmektir. 

 

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

Nitra'daki Slovak Ziraat Üniversitesi (SUA), Slovakya'daki bu türden tek eğitim ve bilim 

enstitüsüdür. Slovakya'daki tek tarım üniversitesi olan SUA, Slovak üniversiteleri ve arıcılık 

eğitimi de dahil olmak üzere ülke çapında faaliyet gösteren bir alanda özel bir konuma sahiptir. 

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

 

Kapsamlı deneyime ve bölgede referans bir kuruluşa sahip, kar amacı gütmeyen özel bir 

kuruluştur. LAG'nin amacı, Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa Maria ve Puerto Real'deki 

kırsal belediyelerin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmak ve “Jerez y Bahía de Bölgesel 

Merkezi” bağlamında kırsal bölgelerin gelişimini teşvik etmektir. Cadiz". 

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

 

CPIP, 2010 yılından beri Hayatboyu Öğrenme alanında çalışan bir Romanya STK'sıdır. Tüm 

topluluk üyelerinin aktif katılımı yoluyla hayat boyu öğrenme kültürünü teşvik etmeyi 

amaçlamaktadır. 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/ 
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