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oluşturacaktır. BIOTECH-GO 
projesinin yenilikçi girişimi, biyote-
knoloji sektöründe cazip işlerin 
uzun yıllar boyunca yaratılabilmesi 
için uluslararası bir stratejik ortak-
lığın oluşturulmasıdır.
      Biyoenformatik konusunda 
eğitimin uygulaması biyoteknolojiyi 
ve ilgili dallarını yenilemeyi ve bu 
yolla ekonomik, sosyal ve çevresel 
yönlerini geliştirmeyi ve toplumsal 
açıdan ilerlemeyi amaçlamaktadır. 
Sonuçların kullanılması için

geliştirilen yenilikçi ve akılcı 
yaklaşım, yeni MEÖ eğitim 
programının proje sonrası geçerlil-
iğine/akreditasyonuna ve gelecekte-
ki ticaretleşme ihtimaline katkıda 
bulunacaktır. Eğitim alanlar biyote-
knoloji alanında biyoenformatik 
yenilikler ve uygulamalarında yeni 
beceriler kazanma kapasitesine 
sahip olacaklardır. Mevcut işgücüne 
farklı biyoteknoloji dallarında 
beceri kazandırmak, meslek seçimi 
için iş kalitesini artıracaktır.

BIOTECH-GO 
Projesindeki Yenilikler
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      BIOTECH-GO'nun temel 
aldığı yenilikler; e-öğrenme 
platformunun kullanımını hakim 
kılmak, e-kurslar hazırlamak, 
internet sayfasını iyi uygulama-
ları paylaşmak için kullanmak, 
bilgi ve beceri alışverişinde 
bulunmak ve yetkinlikleri 
geliştirmektir.
      Biyoenformatikte yenilikçi 
bir eğitim yaklaşımı uygulayan 
BIOTECH-GO projesi MÖEKTS 
ve AYÇ/UYÇ'leri kullanan 
harmanlanmış öğrenme yollarının 
ve yenilikçi yeterliklerin 
tasarımının farklı yapısal mod-
ellerinin işleyişi için bir temel 



    

     BIOTECH-GO proje felsefesi, 
bilgiye dayalı ekonomiye ve toplu-
muna başarılı bir geçiş için eğitime 
yatırım ve yenilikçilik yönetimine 
ilişkin Avrupa politikaları ile uyum-
ludur.
     Eğitime yapılan yatırım, Avrupa 
referans seviyelerinin ve eğitimdeki 
kalite uygulamalarının öncelik 
taşıdığı MEÖ sisteminin çalışması 
için gereken şartları sağlamayı 
taahhüt eden tüm Avrupa 
hükümetlerin ulusal öncelikleri 
arasındadır.

Avrupa ve Ulusal Yeterlikler 
Çerçeveleri  
     Avrupa Yeterlikler Çerçevesi 
(AYÇ), ulusal yeterlik sistemleri, 
çerçeveleri ve düzeyleri arasındaki 
karşılaştırmada yardımcı olan bir 
referans çerçevesi sunmaktadır. 
     AYÇ yeterlikleri, Avrupa'daki 
farklı ülkeler ve sistemler arasında 
daha anlaşılır hale getirerek tercüme 
etmektedir. AYÇ, yurtdışında eğitim 
görmek ya da yurtdışında çalışmak 
için hayat boyu öğrenmeyi ve 
Avrupa vatandaşlarının hareketlil-
iğini teşvik etmektedir. 
     AYÇ, ülkeleri ulusal yeterlik 
sistemleri ile AYÇ arasında ilişki 
kurmaya ve böylelikle 2012 yılın-
dan itibaren çıkarılan tüm yeni 
yeterliklerin uygun bir AYÇ düzey-
ine getirmesini teşvik etmektedir.

Mesleki Eğitim ve Öğretimde 
Kredi Transfer Sistemi 
(MEÖKTS)
     
     Mesleki Eğitim ve Öğretimde 
Kredi Transfer Sistemi (MEÖKTS), 
bireysel öğrenme deneyimini 

Bilgi temelli ekonomi için eğitim transferi

kontrol etmeyi amaçlamakta ve 
farklı ülkelere ve işlere geçişi daha 
çekici kılmaktadır. Başka bir ülkede 
kalış süresince ve farklı alanlarda 
deneyim kazanarak işle ilgili 
edinilen bilgi ve becerilerin doğru-
lanmasını, tanınmasını ve birikimini 
kolaylaştırılmaktadır. MEÖKTS, 
Avrupa'daki farklı MEÖ sistemleri 
ile sundukları yetkinlikler arasında-
ki uyumun artmasını sağlamaktadır.
     MEÖKTS, yetkinlikleri, değer-
lendirme, aktarma, biriktirme ve 
tanıma prosedürlerine tabi olan 
öğrenme çıktıları birimleri açısın-
dan tanımlamak için teknik bir 
çerçeve oluşturmaktadır. Her birim, 
ortak standartlarla geliştirilmiş belli 
sayıda MEÖKTS puanıyla 
ilişkilendirilmektedir: 60 MEÖKTS 
puanı tam zamanlı MEÖ için bir yıl 
boyunca öğrenim çıktılarına tahsis 
edilmiştir.
     Bireyin öğrenme çıktıları, kredil-
eri bir yetkinlik sisteminden diğer-
ine aktarmak üzere değerlendirilme-
kte ve doğrulanmaktadır. Sistem 
MEÖ yetkinlikleri için ortak refer-
ansların geliştirilmesine izin verme-
ktedir ve Avrupa Kredi Transfer 
Sistemi (AKTS) ile tam uyum 
içindedir.

BIOTECH-GO bu konuları
aşağıdaki yollarla
bütünleştirmektedir:
1. BIOTECH-GO yeterliklerini
 e-sistemine (uzaktan, yarı zamanlı, 
modüler öğrenme) ev sahipliği yapan 
geniş, çok dilli h-öğrenme portalı, 
artı rehberlik, değerlendirme ve 
yaygınlaştırma materyalleri.
2. Ulusal ve Avrupa düzeyinde
 MEÖKTS sisteminin entegrasyonu 
için kurulan sektörel organizasyonlar 
ile ortaklık.
3. BIOTECH-GO, açık bilgi 
sağlayan ve destekleyici kaynaklar 
yoluyla yaygınlaştırma ve kullanım 
çıktıları.
4. Öğrenim Çıktılarına dayalı 
yetkinlik tanımı BIOTECH-GO 
e-sisteminin proje sonrası kullanım 
yolları.
5. MEÖKTS kullanılan ulusal 
eğitim programlarında istenen
 yetkinlikler ve yeterlikler arasındaki 
ilişki.



     

BIOTECH-GO Eğitim Mod-
elleri, aşağıdaki gruplara 
yönelik olarak hazırlan-
mıştır:
        
        Hedef gruplar

BIOTECH-GO yeterlik modeli, 
bu gereksinimleri karşılamak 
üzere seçilmiş olan öğretmen-
leri, eğitmenleri, öğrenme 

 

kolaylaştırıcılarını, rehberlik 
alanındaki uzmanları, okul / 
kurum yöneticilerini ve politik 
karar vericileri hedef almaktadır.
  
          Ekonomi sektörleri

BBiyoteknoloji, kimya ve 
eko-mühendislik, sağlık ve gıda 
endüstrisi, BIOTECH-GO 
eğitim yollarını takip ederek 
ilgili ve güncel yetkinliklere 
sahip profesyonellere ihtiyaç 

duymaktadır.
 
          Kurumsal işbirliği

Çeşitli kuruluşlar ve ulusal 
kurumlar arasındaki BIO-
TECH-GO ortaklığı, ulusal 
düzeyde ve Avrupa düzeyinde 
yetkinliklerin düzenlenmesi, 
şeffaflığı ve tanınması sürecine 
katkıda bulunmaktadır.

BIOTECH-GO b-Öğrenme 
Modeli: Adım Adım
1. Adım: İçinde, yeşil beceril-
er ve AYÇ seviyeleri ile ilgili 
meslekler / Yeterlik Sonuçlarına 
uyacak şekilde konular / alt konu-
lar yer almaktadır. 
2. Adım: Öğrenme Çıktıları / 
Yeterlik Birimleri şeması 
oluşturulmaktadır.
3. Adım: Öğrenme Çıktıları 
(2. Adım'daki yapısal öğrenme 
içeriğini kullanarak) 5, 6 ve 7 AYÇ 
seviyelerine göre tasarlanmaktadır.
4. Adım: AYÇ seviyeleri 

bakımından Yeterlik Birimleri (2. 
Adım'daki yapısal öğrenme içeriği 
kullanılarak) düzenlenmektedir.
5. Adım: MEÖKTS dere-
celendirme cetveli (MEÖKTS 
kredi puanları) oluşturulmaktadır.
AB İş Pazarı BIOTECH-GO ile 
Nasıl Karşılaşıyor: Sektör Deney-
imini Zenginleştiriyor

MEÖ uzmanlarına BIO-
TECH-GO ile nasıl yardımcı 
olmaktayız? 

     MEÖ uzmanlarına harmanlan-
mış modül tabanlı öğrenme 
programı sunmaktayız. Onların 
ihtiyaç duydukları bilgiyi ana 
dillerinde veya anladıkları bir 
dilde (Bulgarca, İngilizce, Yunan-
ca ve Türkçe) sunmak için çalış-
maktayız.
     Yeterliklerini BIOTECH-GO 
öğrenci merkezli yaklaşımı ile 
artırmaya odaklanmaktayız.
BIOTECH-GO sonuçlarını değer-
lendirmek için birim, boyut, 
birleştirme, değerlendirme ve 
doğrulama süreçlerini tanımlayan 
MEÖ yeterliklerinin şeffaf bir 
tasarımını yapmaktayız.

     Hedefler dahilinde 
BIOTECH-GO yapısal 
modelinin test ve 
geribildirimlerini 
gerçekleştirmekteyiz.




