
 

 

 

N          PROIECTUL BEEPRO 

1 Noiembrie 2021 – 1 Noiembrie, 2023 

Proiectul BeePro ERASMUS+ are ca obiectiv final să contribuie 

asupra luptei împotriva pierderii progresive a albinelor, prin 

dezvoltarea unor conținuturi de formare inovatoare și metode 

educaționale interactive. În ultimii ani, procentul albinelor suferă 

un declin progresiv la nivel mondial. Există o mare îngrijorare cu 

privire la consecințele ecologice și economice ale acestei 

pierderi, deoarece albinele, alături de alți polenizatori, sunt 

esențiale pentru echilibrul și menținerea ecosistemelor și pentru 

producția alimentară mondială. Pentru a găsi un echilibru între 

natură și utilizarea de substanțe chimice pentru creșterea 

culturilor, trebuie să învățăm cum să folosim produsele de 

protecție a plantelor în mod corect și eficient, pentru a minimiza 

impactul negativ asupra mediului. 

Acesta este motivul pentru care proiectul BeePro intenționează să 

creeze un curriculum și un conținut de formare interactiv, precum 

și instrumente utile pentru organizațiile de formare profesională, 

pentru profesorii din învățământul profesional, pentru fermieri și 

apicultori, precum și pentru consilierii agricoli, cu scopul de a le 

actualiza cunoștințele privind apicultura ecologică și utilizarea 

corectă a produselor de protecție a plantelor și a îngrășămintelor 

în producția agricolă. 

 

Sursa fotografiei: www.maoa.gob.es 
Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi 

Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosită informaţia. 

 

Obiective: 

Creșterea conștientizării 

publicului larg asupra problemei 

pierderilor de albine cauzate de 

utilizarea necorespunzătoare a 

pesticidelor agricole. 

Actualizarea și îmbunătățirea 

cunoștințelor în domeniul 

apiculturii ecologice și utilizarea 

corespunzătoare a produselor 

chimice de protecție a plantelor 

și a îngrășămintelor. 

Dezvoltarea unui Curriculum și a 
unui conținut de instruire 

interactiv axat pe apicultura 
ecologică și dezvoltarea de 

formare interactivă. 

 

     Februarie        Februarie   



 

 

 

REZULTATELE  ÎN  CURS DE DEZVOLTARE 
 

Primele două rezultate ale proiectului (R1, R2) sunt 

aproape finalizate.  

 

R1: Curriculum BeePro descrie în detaliu 

competențele, nivelul, cunoștințele și abilitățile 

obținute de către cursant. Acesta include, de 

asemenea, Stadiul actual în fiecare țară parteneră 

precum și la nivel European, cuprinde informații 

esențiale despre riscurile actuale și necesitățile din 

domeniul agriculturii în ceea ce privește albinele. 

Raportul a constat într-o cercetare documentară și un 

sondaj realizat în rândul grupului relevant de 

beneficiari din cele cinci țări. 

 

 

 

 

 

 

R2: Mediu virtual de învățare cu 

conținut de formare. Acesta este 

principalul instrument de 

furnizare a instruirii. Este o 

platformă de învățare electronică, 

bazată pe sistemul de gestionare 

a învățării (LMS) Moodle, gratuit. 

Conținutul de formare dezvoltat 

include nouă module:  

 

M1-Introducere 

 

M2 - Albinele în natură 

 

M3-Pesticide (insecticide, 

fungicide, acaricide, erbicide, 

rodenticide și alte pesticide) 

 

M4-Fertilizatori  

 

M5-Practici ecologice în 

producția agricolă 

 

M6-Apicultura ecologică 

 

M7 - Îngrijirea stupilor de albine 

 

M8-Sănătatea albinelor 

 

M9 - Studii de caz. 



 

 

 

      

În săptămânile următoare, va fi realizată 

traducerea conținutului de formare în toate limbile 

partenerilor de proiect. Apoi, în aprilie, va începe 

validarea finală a acestuia printr-o activitate de 

testare pilot online la care vor participa 

aproximativ 100 de persoane din cele 5 țări 

partenere. 

 Cea de-a treia întâlnire transnațională va fi 

organizată în Polonia, între 23 și 24 martie 2023 și 

găzduită de Asociația ARID. Partenerii vor evalua 

primul an de implementare al proiectului. 

 

 

 

 

 

 

În cele din urmă, va fi creat 

manualul BeePro (al treilea rezultat 

al proiectului), cu conținutul de 

formare dezvoltat anterior, adaptat 

după faza de testare, ca parte 

principală a manualului, dar 

conținând și elemente 

suplimentare. Manualul va avea o 

formă atractivă, în versiune tipărită 

și electronică, disponibilă online și 

offline. 

 

 

 

      PAȘII URMĂTORI 

Urmăriți activitatea 

noastră: 
 Website:  www.beepro.sk 

Facebook: project.beepro 

 

Viitoarele activități : 

 Traducerea 
conținutului de formare 

în toate limbile 
proiectului 

 
 Întâlnire în Polonia  

 
 Activitate de testare 

pilot  
 

 Elaborarea manualului 
BeePro 

     Februarie   


