Прес съобщение, 28.08.18

Завърши проектът “Total Business Plants”!
След двугодишна интензивна работа, множество дейности и плодотворно
сътрудничество, завърши проектът "Иновативно интегрирано обучение по
бизнес с лечебни растения", финансиран по програма ЕРАЗЪМ+ КД 2:
Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики. Проектът изпълни в
срок всички поети ангажименти.
Транснационалният консорциум на партньорите, които осъществиха проекта, се
състои от Университета в Тесалия (Гърция) –
координатор, СУ "Св. Климент Охридски"
(България)
и
следните
компании,
специализирани в специфични научни
сектори Biognosis (Гърция), FyG Consultores
(Испания) и Danmar Computers (Полша).
Проектът създаде оригинални и иновативни електронни образователни
инструменти, които осигуряват интегриран метод за дистанционно обучение по
управление и култивиране на ароматни и лечебни растения. Методът обхваща
широк спектър от дейности: биологично земеделие, производство, преработка,
сертификация, стандартизация, маркетинг, бизнес ориентация, фармацевтични
употреби и др., и е насочен към голям брой целеви групи: фермери,
селскостопански асоциации, малки бизнес структури на местна основа, търговци,
предприемачи, професионалисти от сектор здравеопазване, алтернативни
терапевти, учители, студенти, а също така и към всеки, който се интересува от
професионални умения, или просто от ново познание.
Обучението по проекта се основава на съвременни технологии и се предоставя
безплатно за най-малко 5 години. Благодарение на иновативните инструменти
на образователната система, обучаемите могат да избират своето учебно
съдържание и начина на учене, в зависимост от своите интереси, ниво на
обучение и наличие на своето време. Всеки образователен цикъл носи 8-10
кредитни точки, съгласно Европейската система за трансфер на кредити в ПОО
(EКПОО) и след успешно завършване на курсовете обучаваният получава
съответния сертификат.

"Подкрепата на Европейската комисия за представянето на тази публикация не представлява
одобрение на съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не може да
бъде държана отговорна за каквото и да е използване на съдържащата се в нея информация."
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“Иновативно интегрирано обучение по бизнес с лечебни растения”

Всеки може да се възползва от тези обучителни възможности чрез сайта на
проекта: http://businessplants.eu. За ежедневна информация и комуникация,
може
да
посети
фейсбук
страницата
на
проекта:
https://www.facebook.com/HealingPlantsErasmusPlus/.

КД 2: СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ИНОВАЦИИ И ОБМЕН НА ДОБРИ ПРАКТИКИ
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