Slovenský
1.Projekt
1.1.O projekte
Platforma e-learningu pre Beetherapy
•

Apiterapia je odvetvie alternatívnej medicíny, ktoré využíva produkty včiel medonosných, vrátane medu, peľu, propolisu, materskej kašičky a
včelieho jedu. Zástancovia apiterapie propagujú ich zdravotné prínosy, ktoré však tradičná medicína založená na dôkazoch zatiaľ nepotvrdila.
Apiterapia môže byť jednou z najstarších terapeutických aplikácií v okolí; jej pôvod siaha až do antického Grécka, Egypta, Číny a vedecký výskum
ukazuje, že včelie produkty môžu pomôcť zvládať autoimunitné ochorenia, rakovinu, Alzheimerovu chorobu, HPV, lymskú chorobu, roztrúsenú
sklerózu, artritídu a dokonca baktérie v žalúdku včiel môžu pôsobiť ako alternatíva k antibiotikám.

•

V súčasnosti však žiadna z univerzít Európskej únie nemá učebné osnovy o apiterapii na magisterských a doktorandských stupňoch. Vrátane
lekárskych fakúlt, veterinárneho lekárstva, biológie, farmácie a poľnohospodárstva (entomológia). Be(e)therapy projekt sa zaoberá kľúčovými
inováciami zdôraznenými v oznámení, ktoré Európska komisia upravila v septembri 2013, a ktoré sú nevyhnutnými podmienkami pre modernizáciu
vysokoškolského vzdelávania, navrhovanie študijných osnov, otvorené vzdelávacie zdroje, vzdelávanie podporené technológiami, virtuálne a
zmiešané formy mobility.

•

Ciele projektu;

•Vypracovať inovatívneho sprievodcu a konkurencieschopné učebné osnovy
• E-learningový kurz pre vysokoškolských učiteľov a študentov magisterského štúdia
•

Ciele projektu poskytnuté zainteresovaným stranám;

• Zosúladenie ponúk vysokoškolského vzdelávania s existujúcimi miestnymi zdrojmi
• Tvorba učebných osnov o apiterapii v Turecku, Poľsku, Litve a Slovensku a výučba študentov o všetkých metódach potrebných na aplikáciu apiterapie s

dobrými výsledkami;
• Výučba pre študentov o zostavovaní vlastnej databázy o apiterapii a vlastnej knižnice o apiterapii;
• Pripraviť „zázemie“ pre budúce kliniky alebo úrady pre miestny (národný) kurz Apiterapie;
• Aplikované školenie počas magisterského programu;
• Plánovanie spoločných magisterských programov s partnerskými univerzitami EÚ;
• Podpora environmentálneho povedomia prostredníctvom vzdelávania a odbornej prípravy učiteľov a študentov;
• Šírenie výsledkov zainteresovaným stranám a verejnosti v regióne v Európe;
E-learningový kurz o Apiterapii obsahuje 10 modulov:
Modul 0. Úvod do Apiterapie
Modul 1. Propolis
Modul 2. Včelí jed
Modul 3. Materská kašička
Modul 4. Med
Modul 5. Včelí peľ a perga
Modul 6. Včelí plod
Modul 8. Včelí vosk
Modul 9. Legislatíva o Apiterapii v Európe
Modul 10. Prípadové štúdie o využití včelích produktov – 2 za každú partnerskú krajinu
Predmet

Vzťah farmaceutického priemyslu a lekárov je kontroverzný. Je to tak pretože vždy, keď dôjde ku konfliktu peňazí a etiky, existuje konflikt záujmov.
Farmaceutické spoločnosti pôsobia vo svete vysokých vkladov s potenciálne vysokou návratnosťou svojich investícií. Výmena peňazí, ktoré investovali do
výskumu a vývoja liekov vedie k využívaniu marketingových techník, ktoré zaistia zvýšenie predaja. Okrem toho dochádza k uvádzaniu liečiv na
zahraničné miesta, sponzorovaniu konferencií a financovaniu súkromných funkcií. Mnoho spoločností to robí pod zámienkou „akademických“ aktivít.
Tradičné postupy, ktoré sú známe po celom svete už tisíce rokov a sú schválené vo vede, však môžu predstavovať hlavnú oblasť zdravotnej starostlivosti.
Najlepším príkladom je doplnková a alternatívna medicína, avšak mnohí výrobcovia liekov, ktoré v súčasnosti nemajú žiadny liečebný účinok, predstavujú
najväčšiu prekážku, nakoľko je predaj liekov priamo a negatívne ovplyvnený a ich zisky sa tým znižujú
Na druhej strane, alternatívna medicína sa líši od doplnkovej medicíny, ktorá slúži na dopĺňanie a nie nahrádzanie štandardnych lekárskych postupov, a je
populárna, pretože je často užitočná a nákladovo efektívna. Liečby ako apiterapia, akupunktúra, masáž, osteopatia a nutričná terapia, môžu rýchlo priniesť
významné pozitívne výsledky. Postoje a prax v oblasti doplnkovej a alternatívnej medicíny (CAM) sú v súčasnosti oblasťou značného významu. O
celkovom význame CAM v skupinách zdravotníckych pracovníkov sa však vie len málo a na univerzitách v EÚ neexistuje žiadny učebný plán na
vysokoškolskej a absolventskej úrovni v oblasti praktizovania apiterapie, ktorá je známa už tisíce rokov. Odporúča sa ako voliteľný predmet iba na
niektorých poľských univerzitách.
Veľmi dobre však vieme, že vývoj učebných plánov je definovaný ako plánovaný, cieľavedomý, progresívny a systematický proces aby sa dosiahlo
pozitívne zlepšenie vo vzdelávacom systéme a vždy keď vo svete dôjde k zmenám alebo vývoju, sú ovplyvnené aj školské učebné osnovy. Je potrebné ich
aktualizovať, aby zodpovedali potrebám spoločnosti. Ak univerzity majú študijné programy, ktoré sú inovatívne a žiadajú sa na miestnych alebo svetových
trhoch, tak prejavia záujem študovať aj zahraniční študenti. Vyšší počet študentov by znamenal príjem zo strany univerzít a efektívny učebný plán
poskytuje učiteľom, študentom, administrátorom a zainteresovaným stranám v komunite merateľný plán a štruktúru na poskytovanie kvalitného
vzdelávania.
Aby sa zabezpečila úspešná implementácia nových iniciatív, je potrebné podporovať a zvyšovať významnú úlohu učiteľov v inštitúciách vyššieho
vzdelávania (vyšší akademici a juniori). Akademici a ich schopnosti vo výučbe sú nevyhnutným faktorom pre plodné uplatňovanie reforiem vo
vysokoškolskom vzdelávaní, ako sú reformy zamerané na využívanie výsledkov vzdelávania, uznávanie predchádzajúceho vzdelania, zamestnateľnosť a
tvorbu učebných osnov, zavádzanie nových technológií IT.
Partneri
Kurzy
Knižnica
Diseminácia
Právne oznámenie
Podmienky používania

Internetová stránka projektu BEETHERAPY je spolufinancovaná programom Erasmus + a predstavuje online informačnú službu o projektových
aktivitách a intelektuálnych výstupoch poskytovaných projektovým partnerstvom BEETHERAPY. Vstupom na túto webovú stránku vyhlasujete, že
rozumiete a prijímate všetky nižšie uvedené zmluvné podmienky. Ak týmto zmluvným podmienkam nerozumiete alebo ich neakceptujete, webovú stránku
nepoužívajte ani z nej nepreberajte žiadny materiál.
Partnerstvo BEETHERAPY si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť obsah webových stránok a právne poznámky bez predchádzajúceho upozornenia.
Obmedzenia použitia
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie. Táto webová stránka odráža iba názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie
informácií v nej obsiahnutých.
Všetok obsah vrátane otvorených vzdelávacích zdrojov (OER), know-how, text, grafika, súbory, tabuľky, obrázky a informácie obsiahnuté na tejto
webovej stránke môžu byť použité na akomkoľvek médiu, ktoré má bydlisko vo verejnej sfére alebo bolo vydané na základe otvorenej licencie. ktorý
umožňuje ich bezplatné, nie komerčné použitie. Na obsah tejto webovej stránky sa vzťahuje vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti, oznámenie o
autorských právach a pravidlá o ochrane osobných údajov, ako aj používanie loga BEETHERAPY tretími stranami.
Zrieknutie
Cieľom konzorcia BEETHERAPY je zabezpečiť spoľahlivosť informácií na webovej stránke projektu BEETHERAPY. Konzorcium projektu sa bude
snažiť opraviť chyby na webovej stránke, ak sú o nich informovaní. Konzorcium nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť, úplnosť alebo platnosť
údajov obsiahnutých na stránke a za odkazy na externé stránky a ich obsah. Informácie na tejto stránke majú všeobecný charakter. Nemožno ich chápať
ako odborné alebo právne poradenstvo týkajúce sa konkrétnych okolností danej osoby alebo subjektu.
Copyright
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Reprodukcia obsahu webovej stránky je povolená pod podmienkou uvedenia zdroja, pokiaľ nie je uvedené inak. Ak je potrebné získať predchádzajúci
súhlas na rozmnožovanie obsahu akéhokoľvek druhu, takéto povolenie zruší všeobecné povolenie.
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