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1.Projekt
1.1.O projekcie
Platforma e-learningowa Be(e)Therapy
•

•

Apiterapia jest gałęzią medycyny alternatywnej, która wykorzystuje produkty pszczół miodnych, w tym miód, pyłek, propolis, mleczko pszczele i
jad pszczeli. Zwolennicy apiterapii twierdzą, że korzyści zdrowotne wynikające z jej stosowania pozostają niewspierane przez medycynę oparta na
testach klinicznych. Apiterapia prawdopodobnie jest jedną z najstarszych terapii; jej początki sięgają starożytnej Grecji, Egiptu, Chin i pokazują, że
produkty pszczele mogą pomóc w zarządzaniu chorobami autoimmunologicznymi, rakiem, chorobą Alzheimera, HPV, boreliozą, stwardnieniem
rozsianym, i zapaleniem stawów, a bakterii bytujące żołądkach pszczół mogą nawet stanowić alternatywę dla antybiotyków.
Jednak dziś żaden z uniwersytetów w Unii Europejskiej nie posiada programu nauczania w zakresie apiterapii na studiach drugiego stopnia i
studiach doktoranckich, w tym również wydziały medycyny, medycyny weterynaryjnej, biologii, farmacji i rolnictwa (entomologia). Be (e) Therapy
projekt porusza kwestię kluczowych innowacji podkreślonych w komunikacie wystosowanym przez Komisję Europejską we wrześniu, 2013, które
są również niezbędnymi krokami modernizacji szkolnictwa wyższego, projektowania programów nauczania, otwartych technologii oraz form
mobilności wirtualnej i mieszanej.

Celem tego projektu jest;
• Opracowanie innowacyjnego przewodnika i konkurencyjnego programu nauczania
• Kurs E-learningowy dla nauczycieli uniwersyteckich i studentów studiów magisterskich
Cele projektu zapewniają zainteresowanym stronom;
• Harmonizowanie wyższych ofert edukacyjnych z istniejącymi zasobami lokalnymi
• Programy apiterapii rozwijane się w Turcji, Polsce, Litwie i Słowacji uczą swoich uczniów wszystkich metod niezbędnych do stosowania apiterapii z
dobrymi wynikami;

• Uczą swoich uczniów, w jaki sposób mogą budować własne bazy danych apiterapii oraz własne biblioteki apiterapii;
• Przygotuje grunt dla przyszłych klinik lub biur apiterapii oraz lokalnego (krajowego) kursu apiterapii
• Szkolenie stosowane podczas programu głównego
• Planowanie wspólnych programów studiów magisterskich z uczelniami partnerskimi UE
• Promowanie świadomości ekologicznej poprzez kształcenie nauczycieli i studentów
• Rozpowszechnianie wyników dla zainteresowanych stron i ogółu społeczeństwa w regionie w całej Europie.
Kurs e-learningowy BEETHERAPY składa się z 10 modułów:
Moduł 0. Wprowadzenie do apiterapii
Moduł 1. Propolis
Moduł 2. Jad pszczeli
Moduł 3. Mleczko pszczele
Moduł 4. Miód
Moduł 5. Pyłek pszczeli i pierzga
Moduł 6. Czerw pszczeli
Moduł 8. Wosk pszczeli
Moduł 9. Terapia pszczół prawodawstwo w Europie
Moduł 10. Studia przypadków wykorzystania produktów pszczelich – 2 na każdy kraj partnerski

Temat

Związek między przemysłem farmaceutycznym a lekarzami jest kontrowersyjny. To dlatego, że za każdym razem, gdy pieniądze i etyka się zderzają,
istnieją sprzeczne interesy. Firmy farmaceutyczne działają w świecie wysokich stawek z potencjalnie wysokimi zwrotami swoich inwestycji.
Odzyskanie pieniędzy zainwestowanych w badania i rozwój przemysłu farmaceutycznego oznacza użycie technik marketingowych, które zapewnią
zwiększoną sprzedaż. Ponadto istnieją leki mające swój początek w zagranicznych lokalizacjach, konferencje sponsoring i finansowanie prywatnych
funkcji. Wiele firm robi to pod pozorem działalności akademickiej.
Jednak tradycyjne praktyki, które były znane na całym świecie od tysięcy lat i zatwierdzone w nauce mogą stać się głównym obszarem opieki
zdrowotnej. Medycyna komplementarna i alternatywna jest najlepszym tego przykładem, ale wielu producentów farmaceutyków, które nie wykazują
leczniczego działania dziś są jedna z większych przeszkód dla nich. największą przeszkodą przed nimi. Ponieważ sprzedaż tych farmaceutyków jest
ujemnie skorelowana z popularnością tego typu medycyny i bezpośrednio negatywnie odbije się na osiąganych z ich sprzedaży zyskach.
Z drugiej strony, medycyna alternatywna różni się od medycyny komplementarnej, która ma towarzyszyć, a nie zastępować, standardowych praktyk
medycznych. Medycyna komplementarna jest popularna ponieważ jest często pomocne i opłacalna. Zabiegi takie jak apiterapia, akupunktura, masaż,
osteopatii, i terapii odżywczej może zaoferować znaczące pozytywne wyniki. Postawy i praktyka w zakresie medycyny komplementarnej i
alternatywnej (CAM) są obecnie obszarem o istotnym znaczeniu. Jednak niewiele wiadomo o ogólnym znaczeniu CAM w grupach pracowników
służby zdrowia i nie ma żadnego programu nauczania na uczelniach wyższych w UE na poziomie studiów magisterskich i podyplomowych z zakresu
apiterapii, która jest dobrze znany od tysięcy lat. Jest zalecany jako kurs fakultatywny tylko na niektórych uniwersytetach w Polsce.
Ale wiemy bardzo dobrze, że rozwój programu nauczania jest zdefiniowany jako planowane, celowe, progresywne, i systematyczne działanie w celu
stworzenia pozytywnych ulepszeń w systemie edukacyjnym i za każdym razem konieczne są zmiany wynikające ze zmian zachodzących wokół na
świecie. Konieczne jest ich zaktualizowanie w celu zaspokojenia potrzeb społeczeństwa. Jeśli uczelnie mają programy nauczania, które są innowacyjne
i popyt na rynkach lokalnych lub globalnych, wielu studentów, nawet z obcych krajów będzie zainteresowanych ukończeniem takich studiów. Większa
liczba przyjętych oznacza większy dochód dla uniwersytetów i skuteczny program nauczania zapewniający nauczycielom, studentom, administratorom
i interesariuszom społeczności wymierny plan i strukturę dostarczania wysokiej jakości edukacji.
Aby zapewnić pomyślne wdrożenie nowych inicjatyw, należy wspierać i ulepszać znaczącą rolę kadry nauczycielskiej w instytucjach szkolnictwa
wyższego (starsi naukowcy i młodsi naukowcy). Naukowcy i ich uzdolnienia w nauczaniu są istotnym czynnikiem owocnego stosowania reform
szkolnictwa wyższego, takich jak te, które koncentrują się na stosowaniu efektów uczenia się, uznawaniu wcześniejszego uczenia się, możliwości
zatrudnienia i projektowaniu programów nauczania, wprowadzeniu nowych technologii informatycznych.

Partnerzy
kursy
biblioteka
Rozpowszechnianie
Notka prawna
Warunki użytkowania
Strona internetowa projektu BEETHERAPY współfinansowana w ramach programu Erasmus+ jest internetowym serwisem informacyjnym na temat
działań projektowych i własności rezultatów pracy intelektualnej dostarczanych przez partnerstwo projektowe BEETHERAPY. Uzyskując dostęp do tej
strony internetowej, oświadczasz, że rozumiesz i akceptujesz wszystkie warunki i postanowienia wymienione poniżej. Jeśli nie rozumiesz lub nie
akceptujesz tych warunków, prosimy nie korzystać ze strony internetowej ani pobierać z niego żadnych materiałów.
Partnerstwo BEETHERAPY zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości strony internetowej i notatek prawnych w dowolnym momencie bez
uprzedniego powiadomienia.
Ograniczenia w użyciu
Projekt ten został zrealizowany przy wsparciu ze środków Komisji Europejskiej. Niniejsza strona internetowa odzwierciedla jedynie pogląd autora, a
Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w nich zawartych.

Cała zawartość, w tym otwarte zasoby edukacyjne (OER), know-how, tekst, grafika, pliki, tabele, obrazy i informacje zawarte na tej stronie mogą być
używane w dowolnym medium, które znajduje się w domenie publicznej lub zostały wydane na licencji otwartej, która pozwala na ich darmowe, a nie
komercyjne wykorzystanie. Treści na tej stronie podlegają wyłączeniu odpowiedzialności, powiadomieniu o prawach autorskich i zasadom ochrony
danych osobowych, a także użyciu logo BEETHERAPY przez osoby trzecie.
Zastrzeżenie
Celem konsorcjum BEETHERAPY jest zapewnienie wiarygodności informacji na stronie internetowej projektu BEETHERAPY. Konsorcjum
projektowe będzie dążyć do skorygowania błędów na stronie internetowej, jeśli zostaną o nich poinformowane. Konsorcjum nie ponosi
odpowiedzialności za dokładność, kompletność lub ważność danych zawartych na stronie oraz za linki do stron zewnętrznych i ich treści. Informacje na
tej stronie mają charakter ogólny. Nie mogą one być rozumiane jako ekspertyza lub doradztwo prawne odnoszące się do szczególnych okoliczności
danej osoby lub podmiotu.
Prawa autorskie
© BEETHERAPY 2017 numer projektu: 2017-1-TR01-KA203-045990 Powielanie treści strony jest autoryzowane, pod warunkiem podania źródła,
chyba że zaznaczono inaczej. W przypadku gdy wymagane jest uprzednie zezwolenie na powielanie treści wszelkiego rodzaju, pozwolenie to nie jest
ważne.
Prawo i jurysdykcja
Stosowanie warunków użytkowania regulowane jest tureckim prawem materialnym i proceduralnym.

