
Erasmus+ je program EÚ na 

podporu vzdelávania, od-

bornej prípravy, mládeže a 

špor tu  v  Európe .  S 

rozpočtom 14,7 miliardy EUR 

poskytuje vyše 4 miliónom 

Európanov príležitosti na 

štúdium, odbornú prípravu, 

získavanie skúseností a do-

brovoľnícku prácu v zah-

raničí. 

Program Erasmus+, ktorý má 

trvať do roku 2020, ponúka 

príležitosti nielen pre študen-

tov. Sústreďuje sedem priorit-

ných programov, v rámci 

ktorých ponúka možnosti pre 

širokú škálu jednotlivcov a 

organizácií. 

Cieľom programu Erasmus+ 

je prispieť k stratégii Európa 

2020 pre rast, zamestnanosť, 

sociálnu rovnosť a začlenenie, 

ako aj k cieľom strategického 

rámca EÚ pre spoluprácu vo 

vzdelávaní a odbornej 

príprave ET 2020. 

Cieľom programu Erasmus+ 

je takisto podporovať 

udržateľný rozvoj svojich 

p a r t n e r o v  v  o b l a s t i 

vysokoškolského vzdelávania 

a prispievať k dosiahnutiu 

cieľov stratégie EÚ pre 

mládež. 

 

h t t p : / / e c . e u r o p a . e u /

programmes/erasmus-plus  

 

Tento project je financovaný 

s podporou Európskej Komi-

sie. 

Tento newsletter reprezentuje 

výlučne názor autora a Komi-

s i a  n e z o d p o v e d á  z a 

akékoľvek použitie informácií 

obsiahnutých v tejto pub-

likácii.  

 

Program Erasmus+ 

Projekt Apihealth sa realizuje 

v rámci programu EÚ ERAS-

MUS +. Cieľom projektu je 

navrhnúť vzdelávacie osnovy 

v oblasti apiterapie, doplnené 

o aktualizované tréningové 

materiály s podporou IKT 

technológií, ktoré zodpoveda-

jú vzdelávacím potrebám v 

tejto oblasti, a nepriamo 

propagovať výhody apitera-

pie, ako prostriedku na 

zvýšenie príjmu včelárov, 

zdravotníckeho personálu a 

ďalších zainteresovaných od-

borníkov.  

Obdobie realizácie projektu 

bolo pôvodne naplánované na 

24 mesiacov, ale kvôli situácii 

ohľadne šírenia COVID-19 sa 

toto obdobie predĺžilo o dva 

mesiace. 

Projekt je zameraný na: vče-

lárov a ľudí zaujímajúcich sa 

o apiterapiu, lektorov centier 

vzdelávania dospelých, zdra-

votnícky personál, inštitúcie 

odborného vzdelávania 

(verejné, súkromné) a iné 

záujmové skupiny. 
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Projekt Apihealth  je 

realizovaný v rámci 

program Európskej 

komisie ERASMUS+  

 

Obdobie realizácie pro-

jektu bolo naplánova-

né na 24 mesiacov, so 

začiatkom 1. novem-

bra 2018 a ukončením 

31. októbra 2020, av-

šak kvôli situácii 

ohľadne šírenia COVID

-19 sa toto obdobie 

predĺžilo o dva mesia-

ce, do 31 decembra 

2020.  

2018-1-SK01-KA204-046285  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus
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Doteraz sa dokončila realizácia 

štyroch z piatich výstupov pro-

jektu. Všetky výstupy sú k dis-

pozícii na webovej stránke pro-

jektu www.apihealth.eu. Nižšie 

nájdete stručný popis každého z 

nich. 

 

Tréningová metodika  

Metodika je primárne určená 

pre školiteľov v oblasti vzdelá-

vania dospelých a poskytuje 

podrobný opis všetkých vzdelá-

vacích aktivít a metód uplatňo-

vaných v rámci APIHEALTH. 

 

ApiHealth Kurikulum  

Kurikulum môže slúžiť ako 

model pre vzdelávacie procesy 

v oblasti apiterapie, kde je e-

vzdelávanie účinnou alternatí-

vou štúdia, spolu s kombinova-

n ý m  v z d e l á v a n í m  a 

konvenčnými prezenčnými 

kurzami. Kurikulum zároveň 

slúžilo ako metodický návod na 

vývin vzdelávacích materiálov v 

projekte. 

 

Vzdelávací obsah z oblasti 

apiterapie  

Vzdelávacie materiály boli naj-

prv vyvinuté v angličtine a po 

krížovej kontrole a testovaní v 

rámci partnerstva boli prelože-

né do jazyka každého partnera. 

Vzdelávacie materiály sú určené 

na využívanie predovšetkým v 

elektronickej forme. 

E-Learningová platforma: 

E-learningová platforma je 

hlavným nástrojom APIHE-

ALTH na poskytovanie vzdelá-

vacieho obsahu potenciálnym 

používateľom. ´Vyvinuté vzde-

lávacie materiály tvoria obsah e

-learningovej platformy a vyu-

žijú sa na testovanie obsahu 

mimo partnerstva. Platforma 

slúži ako interaktívny nástroj, 

ktorý integruje vzdelávacie 

moduly do štruktúrovaného 

vzdelávacieho obsahu, spolu s 

ďalšími vzdelávacími nástrojmi 

a aktivitami. E-learningová 

platforma ApiHealth je k dis-

pozícii na stránke: https://

learn.apihealth.eu  

Po prijatí e-mailu s odkazom 

na potvrdenie svojej registrá-

cie sa používatelia budú môcť 

prihlásiť na platformu a zapí-

sať sa do kurzu zadaním pri-

hlasovacieho kľúča, ktorý 

poskytnú poskytovatelia kur-

zu.  

Spätná väzba od účastníkov 

pilotného testovania je pre nás 

veľmi dôležitá, pomôže nám 

Na prístup do kurzov na e-

learningovom portáli https://

learn.apihealth.eu je najskôr 

potrebné vytvoriť si konto. 

 Pri registrácii treba postupo-

vať podľa inštrukcií formulá-

ra, užívatelia by sa mali uistiť, 

že si zadané prihlasovacie 

údaje zapamätajú.  

zhodnotiťdoteraz vyvinutý 

obsah a vzdelávacie nástroje a 

následne ich upraviť na zákla-

de špecifických potrieb a oča-

kávaní užívateľov. 

Pokrok v projekte 

Ako sa prihlásiť do kurzu APIHEALTH  

podporuje chovateľov včiel 

pri spracovaní a predaji 

rôznych včelích produktov, 

určených na zlepšenie zdravia 

ľudí. Aby sme sa ubezpečili, 

že obsah a nástroje, ktoré sme 

vytvorili, sú užívateľsky 

prívetivé, kvalitné a relevantné 

pre dané potreby, máme v 

ú m y s l e  o t e s t o v ať  e -

learningovú platformu a 

vzdelávací obsah obsah pros-

tredníctvom konečných uží-

vateľov online, v priebehu 

augusta a začiatkom septem-

bra. 

Nasledujúce aktivity - testovanie e-learningovej platformy a 
obsahu  
Ako bolo spomenuté, cieľom 

APIHEALTH je navrhnúť 

vzdelávacie osnovy v oblasti 

apiterapie a vytvoriť vzde-

lávacie materiály, zamerané na 

využitie včelích produktov v 

alternatívnej medicíne. Týmto 

spôsobom nepriamo projekt 

Tréningová metodika  

ApiHealth Kurikulum  

Vzdelávací obsah z 

oblasti apiterapie  

E-Learningová 

platforma 

Pilotné testovanie 

Príručka ApiHealth 
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Apiterapia a autizmus 

Strategické partnerstvo    

Medový dom  

 

rusov. Počas ochutnávky jedi-

nečných prírodných produk-

tov si návštevníci môžu po-

zrieť dokumentárny film 

o živote včiel a fungovaní 

včelárstva a dozvedieť sa rôz-

ne zaujímavé informácie o 

včelách a ich jedinečnom ži-

votnom cykle. Majitelia vy-

svetľujú a prinášajú príklady 

liečivých charakteristík včelích 

produktov a ich význam pre 

ľudské telo. Demonštračný úľ 

so sklenenými stenami zobra-

zuje život včiel vo vnútri úľa. 

Ponúka príležitosť spoznať, 

ako včely prinášajú peľ 

a nektár a vytvárajú voskové 

bunky plástu. V úli je tiež 

možné spozorovať samce 

včiel (trúdy). 

http://www.medenakyshta.com/en/

honey-house-mihovi/  

Prípadová štúdia z Bulharska 

Medový dom je druh rodinné-

ho múzea, kde môžete ochut-

nať čarovné včelie produkty, 

ktoré produkujú včelári Miho-

vi a vychutnať si neuveriteľnú 

chuť ručne vyrábaných medo-

vých sladkostí,  vyskúšať me-

dovú tyčinku, medové brandy 

a vysoko energetický koktail 

z medu, peľu a čerstvých cit-

ktorá vznikla v roku 1967. 

Agroinštitút Nitra poskytuje 

širokú škálu služieb najmä v 

oblasti celoživotného vzdelá-

vania a poradenstva v pôdo-

hospodárstve. 

Hlavné strategické ciele Agro-

inštitútu: 

Koordinátor 
 
Agroinštitút Nitra, štátny 

podnik (Slovakia) 

Agroinštitút Nitra je vzdeláva-

cou inštitúciou Ministerstva 

pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka Slovenskej republiky, 

 Rozvoj ľudských zdrojov 

v poľnohospodárskom 

sektore 

 Vzdelávanie odborníkov 

agrosektoru 

 Vzdelávanie pôdohospo-

dárskych poradcov  

www.agroinstitut.sk  

Apiterapia je odvetvie 

alternatívnej medicíny, v 

rámci ktorej sa využíva 

med a včelie produkty 

pre ich zdravotné 

benefity ako efektívna, 

cenovo prístupná a 

prírodná liečba.  
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Prípadová štúdia zo Slovenska. 

Po apiterapii ľudia siahajú v 

prípade, že im konvenčná liečba 

nezaberá, alebo trpia chro-

nickými problémami a hľadajú 

aj alternatívne riešenie.  

Podľa apiterapeutov, apiterapia 

rieši celé spektrum zdravotných 

problémov, nielen prechlad-

nutie či problémy s dýchacími 

cestami.   

A p i t e r a p e u t k a  I v e t a 

Krajňáková pomáha deťom s 

problémami autistického 

spektra. „Všetky včelie 

produkty sú silné antioxi-

danty plné vitamínov a 

enzýmov. Zo skúsenosti vie-

me, že pri dodržiavaní diéty 

bez mliečnej bielkoviny a bez 

cukru a dopĺňaní stravy o 

včelie produkty sa stav týchto 

det í  výrazne zlepšuje . 

Upokoja sa, zlepší sa ich 

pozornosť, trávenie, up-

raví sa spánok. Netrvá 

dlho a rozšíri sa pestrosť 

stravy, ktorú prijímajú. Po 

psychickej aj motorickej 

stránke vďaka apiterapii 

deti s autistickou poru-

chou neustále napredujú a 

lepšie sa socializujú v 

kolektíve,“ uvádza expert-

ka na včelie produkty a 

api te rapeutka  Ive ta 

K r a j ň á k o v á  z 

www.apipraktik.sk . 

http://www.medenakyshta.com/en/honey-house-mihovi/
http://www.medenakyshta.com/en/honey-house-mihovi/
http://www.agroinstitut.sk
http://www.apipraktik.sk


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

Infocenter je licencovaným poskytovateľom odborného vzdelávania a prípravy (VET) Národnou 

agentúrou odborného vzdelávania a prípravy Bulharska. Organizácia poskytuje licencované škole-

nia pre viac ako 40 kvalifikácií z národného zoznamu profesií, ktoré boli vybrané podľa ekonomic-

kého profilu regiónu. Členovia tímu Infocentra sú spoluzakladatelia Lokálnej akčnej skupiny 

(program LEADER) a podporujú rozvoj cestovného ruchu pre zamestnanosť a udržateľnosť.  

 

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

Çanakkale Onsekiz Mart University (ÇOMU) bola založená v roku 1992. Univerzita má viac ako 

45 000 študentov, ktorí participujú na širokej škále programov, ktoré vyučuje 1600 akademických 

pracovníkov na 10 fakultách, 2 polytechnických vysokých školách a 11 odborných školách.  

 

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

Asociácia ARID je súkromná nezisková organizácia, ktorá pôsobí v rôznych oblastiach, najmä v 

oblasti odborného vzdelávania. Hlavným cieľom Asociácie je podporovať moderné vedomosti, 

inovácie a podnikanie prostredníctvom celoživotného vzdelávania.  

 

Slovenská poľnohospodárska univerzita (Slovensko), www.uniag.sk  

Hlavnou úlohou Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (SPU), ako jedinej vzdelávacej a ve-

deckej inštitúcie tohto druhu na Slovensku, je poskytovať vysokoškolské vzdelanie v súlade s bolon-

skou stratégiou na základe vedeckých poznatkov v oblasti poľnohospodárstva a príbuzných vedných 

oblastí. Poslaním SUA je poskytovať vzdelávanie, výskum a poradenstvo tak, aby sa vytvorili, preniesli a 

prepojili vedomosti potrebné pre rozvoj poľnohospodárstva a príbuzných odvetví s rozvojom vidieka 

na Slovensku .  

 

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

Táto miestna akčná skupina je súkromná nezisková organizácia s rozsiahlymi skúsenosťami a refe-

renčným záberom v regióne. Cieľom MAS je prispieť k dosiahnutiu trvalo udržateľného rozvoja 

vidieckych obcí v Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa Maria a Puerto Real a podporiť rozvoj 

vidieckych regiónov v kontexte regionálneho centra „Jerez y Bahía de Cadiz ". 

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

CPIP-COMUNITATEA PENTRU INVATAREA PERMANENTA je rumunská mimovládna organi-

zácia, ktorá pracuje v oblasti celoživotného vzdelávania od roku 2010. CPIP je súkromná inštitúcia, 

ktorá pôsobí v oblasti vzdelávania a sociálnych vecí. Inštitúcia si kladie za cieľ podporovať kultúru celo-

životného vzdelávania prostredníctvom aktívneho zapojenia všetkých členov komunity do tvorby kohe-

rentnej stratégie na realizáciu koncepcie a praxe „učenia sa počas celého života“. 

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