
Programul Erasmus + este programul UE de sprijinire 

a educației, formării, tineretului și sportului în Eu-

ropa. Bugetul său de 14,7 miliarde euro va oferi 

oportunități pentru peste 4 milioane de europeni să 

studieze, să se formeze, să câștige experiență și să 

facă voluntariat în străinătate. 

Scopul programului Erasmus + este de a contribui 

la strategia Europa 2020 pentru creștere, locuri 

de muncă, echitate socială și incluziune, pre-

cum și la atingerea obiectivelor ET2020, cadrul 

strategic al UE pentru educație și formare. 

De asemenea, programul Erasmus + 

urmărește să promoveze dezvoltarea durabilă 

a partenerilor săi în domeniul învățământului 

superior și să contribuie la realizarea obiec-

tivelor Strategiei UE pentru Tineret . 

 

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei 

Europene. Acest buletin informativ reflectă doar 

opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la 

răspundere pentru utilizarea informațiilor 

conținute în acestea.  
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Îmbunătățirea 

oportunităților de 

dezvoltare profesională în 

sectorul Apiterapiei din 

perspectiva sănătății  
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Proiectul "Apihealth: Îmbunătățirea oportunităților de 

dezvoltare profesională în sectorul Apiterapiei din 

perspectiva sănătății" este implementat în cadrul 

programului european ERASMUS + al Uniunii Europe-

ne. Proiectul urmărește să elaboreze un curriculum 

educațional bazat pe apiterapie și albine și să elabo-

reze materiale educaționale de actualitate care vize-

ază utilizarea produselor apicole în medicina alterna-

tivă și, ulterior, să crească veniturile apicultorilor prin 

utilizarea produselor apicole în medicină alternativă.  

Perioada de implementare a proiectului este de 24 

de luni, începând cu 1 noiembrie 2018 și până la 31 

octombrie 2020.  

Despre ApiHealth  Grupurile-țintă ale proiectului   

Grupuri țintă direc   

 Profesioniști adulți: apicultori și oameni interesați de 

apiterapie, pensionari din mediul rural care sunt 

interesați de apicultură și de apiterapie   

Altele 

 personalul din sectorul medical 

 instituții de învățământ profesional (publice, private) 

 centre de educație pentru adulți 

 fundații de mediu și centre de formare 

 

Apiterapia 

Apiterapia este o ramură a medicinei alternative care 

folosește mierea și produsele apicole în beneficiul 

sănătății, ca tratament eficient, accesibil și natural. 

Apiterapia nu înseamnă numai utilizarea veninului de 

albine. Mulți oameni au 

cunoștințe despre utiliza-

rea polenului, propolisului 

și mierii pentru a ajuta la 

rezolvarea anumitor prob-

leme de sănătate. 

Referirile la proprietățile 

medicale ale produselor 

de albine pot fi găsite în practicile medicinei tradiționale 

chineză, coreeană, rusă, egipteană și greacă. Apiterapia 

este practicată încă din timpul lui Hippocrates și Galen. 

Astăzi ne confruntăm cu o revenire neașteptată la natură 

și redescoperim ceea ce ne oferă natura de secole. Efec-

tul produselor apicole, cum ar fi mierea, polenul, 

lăptișorul de matcă, ceara, propolisul și altele este ben-

efic asupra sănătății umane, datorită compoziției lor 

valoroase și conținutului de substanțe biologic active. 

Albinele au jucat un rol important în biodiversitate, con-

servarea naturii, economiile regionale și cultura rurală în 

aproape toate țările europene. Dar, având în vedere 

diferitele situații din fiecare țară și scăderea numărului 

de apicultori, proiectul va contribui la sustenabilitate în 

întreaga Europă. 

Rezultatele așteptate   

 
 Metodologia de instruire 

 Curriculum ApiHealth 

 Conținutul formării în domeniul apiterapiei 

 Platforma e-Learning 

 Curs de testare pilot 

 Manualul ApiHealth  

 


