BIOTECH-GO
Μία συνδυασμένη μέθοδος εκπαίδευσης στη Βιοπληροφορική
Το μέσο των Μικρό Μεσαίων επιχειρήσεων
για τις βιοτεχνολογικές καινοτομίες

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Για Εκπαιδευτές
Σχεδιάστηκε για να προσφέρει στους εκπαιδευτές
ένα σημείο αναφοράς στην παροχή κατάρτισης
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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της δημοσίευσης δεν
αποτελεί έγκριση του περιεχομένου που αντικατοπτρίζει τις απόψεις των δημιουργών και η
Επιτροπή δεν θεωρείται υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που
περιέχονται στο παρόν.
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Ποιά είναι τα οφέλη της εκπαίδευσης BIOTECH-GO:
Το BIOTECH-GO παρέχει ένα πρόγραμμα κατάρτισης βασισμένο σε
ικανότητες, σχεδιασμένο για επαγγελματίες που εργάζονται στον τομέα
της συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης,(ΕΕΚ) όπως:
 Εκπαιδευτικοί / εκπαιδευτές της ΕΕΚ
 Συντονιστές της ΕΕΚ
 Θεσμικοί διαχειριστές
 Εκπαιδευτές εταιρειών
 Διευθυντές σχολείων επαγγελματικής εκπαίδευσης
 Yπεύθυνοι χάραξης πολιτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης
 Διευθυντές / επαγγελματίες βιοτεχνολογίας σε μικρομεσαίες
επιχειρήσεις
 Κοινωνικοί εταίροι
Το πρόγραμμα αυτό βελτιώνει την επαγγελματική απόδοση των ατόμων
που εργάζονται στον τομέα της βιοτεχνολογίας, αυξάνει τις γνώσεις, τις
δεξιότητες και τις ικανότητές τους και ενθαρρύνει την εφαρμογή
σχετικών προτύπων ποιότητας στον τομέα αυτό.
Με αυτόν τον τρόπο, το BIOTECH-GO συμβάλλει στην προώθηση της
βιολογικής έρευνας στις ΜΜΕ βιοτεχνολογίας μέσω της εφαρμογής
εργαλείων βιοπληροφορικής και βοηθά στη διάδοση πρωτοποριακών
τεχνολογιών στη βιομηχανία, καθώς συντονίζει την παροχή βιολογικών
δεδομένων σε ολόκληρη την Ευρώπη.
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Τι προσφέρει η BIOTECH-GO στους εκπαιδευτές:
 Νέες ευκαιρίες κατάρτισης για τους εκπαιδευτές και
εξατομικευμένες διαδρομές μάθησης (ΡΤΜ) ανάλογα με τις
προσωπικές προτιμήσεις και τις απαιτήσεις της εργασίας.
 Μια νέα προσέγγιση με επίκεντρο τον μαθητή.
 Βελτίωση της κατάρτισης στον τομέα της βιοπληροφορικής για τους
επαγγελματίες της ΕΕΚ και νέος, ενεργός ρόλος των εκπαιδευτών
και των επιμελητών.
 Ανάπτυξη κριτηρίων για την επιλογή των βέλτιστων πρακτικών και
παραδειγμάτων κατάρτισης στην ΕΕ, και τα εργαλεία που μπορούν
να ενσωματωθούν στην αγορά εργασίας στον τομέα της
βιοτεχνολογίας.
 Ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών με άλλους δασκάλους /
εκπαιδευτές της θεωρίας και της πρακτικής στον εκπαιδευτικό
τομέα BIOTECH-GO
 Ένα σύστημα για τη δομική περιγραφή των δεξιοτήτων που
σχετίζονται με την εργασία, και την εφαρμογή των βέλτιστων
πρακτικών για την «κατάρτιση στο χώρο εργασίας» και σε
πραγματικές καταστάσεις μάθησης.
 Εσωτερική / εξωτερική αξιολόγηση και αυτο-αξιολόγηση της
μαθησιακής προόδου, και εφαρμογή ποιοτικών μέσων για την
ολοκλήρωση της πρακτικής στο πρόγραμμα μαθημάτων.
 Εισαγωγή ενός καινοτόμου μοντέλου ικανοτήτων για επαγγελματίες
ΕΕΚ, με βάση το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF) και το
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Ευρωπαϊκό Πιστωτικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης (ECVET).

Πως να ξεκινήσετε:
Αρχικά επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: https://www.biotechgo.org/
χρησιμοποιώντας την πρόσφατη έκδοση οποιουδήποτε προγράμματος
περιήγησης με ενεργοποιημένο JavaScript.
Για εργασία εκτός σύνδεσης υπάρχει διαθέσιμο CD / DVD κατόπιν
αιτήματος, το οποίο εκκινεί αυτόματα το παράθυρο BIOTECH-GO ΗΟΜΕ
από το αρχείο αυτόματης εκτέλεσης.
Μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα μεταξύ αγγλικής,
ελληνικής, βουλγαρικής και τουρκικής.

Η Εκπαίδευση BIOTECH-GO ξεκινά από την αρχική σελίδα του έργου
όπου οι τρόποι κατάρτισης του προγράμματος παρουσιάζονται σε
ξεχωριστό πίνακα. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσφέρει
υποστηρικτικά έγγραφα καθοδήγησης που βοηθούν τους τελικούς
χρήστες να επιλέγουν το καταλληλότερο εξατομικευμένο σχέδιο για τη
μάθησή τους. Μπορείτε να φτάσετε σε αυτά τα έγγραφα από το κουμπί
Εκπαιδευτικά προγράμματα για on-line εκπαίδευση
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Πώς να οργανώσετε τη διαδικασία κατάρτισης:
Το εκπαιδευτικό σύστημα προσφέρει δύο επιλογές κατάρτισης:
A. JSEP
Β. Κατάρτιση

A.

JSEP

Αρχικά, σύντομες πληροφορίες σχετικά με το JSEP που είναι
προσβάσιμες σε μορφή pdf είναι διαθέσιμες κάνοντας κλικ στο εικονίδιο
JSEP.

Κατόπιν για την εκπαίδευση, υπάρχουν και πάλι δύο επιλογές:
α) Μία γενική ενότητα είτε για το βασικό είτε για το προχωρημένο
επίπεδο.
β) Μία συγκεκριμένη ενότητα που επιλέγεται από 4 ειδικές ενότητες.
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Επιλέγοντας το αντίστοιχο εικονίδιο, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο
σχετικό εκπαιδευτικό υλικό.
α) Για τη Γενική Ενότητα

β) Για τις Ειδικές Ενότητες

B. Κατάρτιση
Οι διαφορετικοί τρόποι εκπαίδευσης είναι προσβάσιμοι με σύντομες
πληροφορίες για αυτούς κάνοντας κλικ στο εικονίδιο Τρόποι Κατάρτισης.
Η εκπαίδευση οργανώνεται με συστηματικό τρόπο βασισμένη σε
επιλογές σχετικά με:
 Επίπεδο εκπαίδευσης,
 Επίπεδο εγγραφής,
 Εξατομικευμένες διαδρομές μάθησης (PTM).
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Το επιθυμητό επίπεδο εκπαίδευσης επιλέγεται πατώντας είτε στα
εικονίδια EQF 6 ή EQF 7 (ΕΠΕΠ) στην στήλη ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙΣ ΕΠΙΠΕΔΩΝ στην
αριστερή πλευρά του πίνακα.

Επιλέγοντας το επιθυμητό επίπεδο ΕΠΕΠ, θα ανοίξει ένας πίνακας με
τους περιγραφείς που καθορίζουν τα επίπεδα σύμφωνα με το
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF).
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Το επιθυμητό επίπεδο εγγραφής μπορεί να επιλεγεί κάνοντας κλικ είτε
στα εικονίδια EL1-Βασικό Επίπεδο είτε EL2-Προχωρημένο Επίπεδο στην
στήλη ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ στη δεξιά πλευρά του πίνακα.

Αφού επιλέξετε το Βασικό Επίπεδο, θα εμφανιστεί μια οθόνη με τις
βασικές Γνώσεις, Δεξιότητες & Επάρκεια που απαιτούνται για την
εγγραφή στο βασικό επίπεδο της εκπαίδευσης.
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Οι Εξατομικευμένες Διαδρομές Μάθησης (PTM) μπορούν να επιλεγούν
μέσω του εικονιδίου ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ στην μεσαία στήλη. Οι
δύο επιλογές: Βασικό Επίπεδο ή Προχωρημένο Επίπεδο είναι
προσβάσιμες μέσω των αντίστοιχων εικονιδίων.

Η πρόσβαση του εκπαιδευόμενου στο εκπαιδευτικό υλικό ξεκινά με την
επιλογή μιας εξατομικευμένης διαδρομής μάθησης PTM. Έτσι, για την
βασική εκπαίδευση από το άνω οριζόντιο μενού, μπορεί κανείς να
επιλέξει μία PTM στη Γενική Βιοπληροφορική και ανάμεσα σε 4
συγκεκριμένες Εξατομικευμένες Εκπαιδευτικές Ενότητες (PTM) για την
ΕΕΚ σε ανάλογους τομείς:
 Φροντίδα υγείας
 Επιστήμη τροφίμων
 Γεωργία
 Περιβάλλον
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Η άμεση πρόσβαση στις PTM είναι επίσης διαθέσιμη μέσω του
οριζόντιου κύριου μενού 'ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ' όταν κάνετε κλικ στην αντίστοιχη
PTM.
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Από το ίδιο μενού 'ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ' υπάρχει πρόσβαση σε πληροφορίες για το
ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ.

Για κάθε ΡΤΜ, π.χ. PTM για την ΕΕΚ στην υγεία εμφανίζονται οι
ακόλουθες ενότητες πληροφοριών:
 Περίληψη & Στόχοι - μια επισκόπηση του συγκεκριμένου
εκπαιδευτικού υλικού.

 Μονάδες Κατάρτισης: πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό, στις
αναφορές του και στους συγγραφείς.
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 Εργασίες και περιπτωσιολογικές μελέτες - για την ολοκληρωμένη
παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού. Η πρόσβαση στις
περιπτωσιολογικές μελέτες γίνεται μέσω των αντίστοιχων
εικονιδίων.

Πώς να αξιολογήσετε και να πιστοποιήσετε τις
γνώσεις του εκπαιδευόμενου:
Κάθε PTM τελειώνει με τη δοκιμή (αυτο)αξιολόγησης που δημιουργείται
με τυχαία επιλογή ερωτήσεων από μια προκαθορισμένη ομάδα.
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Υπάρχουν δύο τύποι ερωτήσεων: ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (MCQ)
και ερωτήσεις Σωστού/Λάθους (TFQ). Η διάρκεια εξέτασης εξαρτάται
από τον τύπο και τις μονάδες κατάρτισης που έχουν απονεμηθεί.

Με την ολοκλήρωση της δοκιμής παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του
εκπαιδευόμενου. Εάν αποτύχει, υπάρχει πρόσβαση στα εκπαιδευτικά
υλικά και η ευκαιρία να επαναληφθεί η εξέταση.
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Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της δοκιμής, ο εκπαιδευόμενος μπορεί
να λάβει πιστοποιητικό.

Αφού επιλέξετε το πιστοποιητικό, εμφανίζεται ο ακόλουθος πίνακας με
πληροφορίες σχετικά με τις νέες γνώσεις τις δεξιότητες και την επάρκεια
που αποκτήθηκαν, καθώς και τις μονάδες κατάρτισης που
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απονεμήθηκαν.

Τί επιπρόσθετοι εκπαιδευτικοί πόροι μπορούν να
προσφερθούν στους εκπαιδευόμενους:
Πρόσθετοι πόροι προσφέρονται μέσω τριών υπομενού: πόροι
κατάρτισης, χρήσιμοι σύνδεσμοι και επιστημονικά περιοδικά.
Επιλέγοντας κάθε υπομενού - εμφανίζεται λίστα σχετικών συνδέσμων.

Πόροι κατάρτισης
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Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Επιστημονικά περιοδικά

Επιπλέον συμβολή στην επαγγελματική απόδοση
των εκπαιδευομένων:
Ως χρήσιμο εργαλείο για την επαγγελματική υλοποίηση του
εκπαιδευόμενου, προσφέρεται μια META-βάση δεδομένων.
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Το τελευταίο είναι επίσης προσβάσιμο μέσω της META-βάσης
δεδομένων του BIOTECH-GO, στην αρχική σελίδα του έργου.
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Συμπεράσματα
Το BIOTECH-GO υποστηρίζει τη συνεχή Επαγγελματική Εκπαίδευση και
Κατάρτιση (ΕΕΚ), παρέχοντας προηγμένη κατάρτιση σε βασικές
εφαρμογές της βιοπληροφορικής σε επαγγελματίες και προσωπικό της
ΜΜΕ της Βιοτεχνολογίας σε όλα τα επίπεδα.
Το έργο συμβάλλει στην ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού τομέα δεξιοτήτων
και προσόντων και βελτιώνει την εφαρμογή των εργαλείων της ΕΕ για την
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, προσφέροντας στους χρήστες
της ευκαιρίες μάθησης υψηλής ποιότητας.
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