
BIOTECH-GO Amaçlamaktadır

           İşle ilgili yeterliklerin yapısal tanımlaması
           için bir sistem kurmayı,
           Kişisel tercihleri ve iş gereksinimlerini 
           kullanarak eğitimciler ve kişiselleştirilmiş
           öğrenme yolları için yeni eğitim olanakları
           oluşturmayı, 
           Mesleki eğitim ve öğretim uzmanları için
           biyoenformatik alanında gelişmiş eğitimi
           Eğitici ve öğretmenler için yenilikçi ve
           proaktif olmayı,
     Avrupa Yeterlikler Çerçevesi (AYÇ) ve
          Mesleki Eğitim ve Öğretim için Avrupa Kredi
          Sistemi (MÖEKTS) temel alınarak mesleki
          eğitim ve öğretim uzmanları için yenilikçi bir
          yeterlik modelinin sunulmasını
          





























BIOTECH-GO projesinin Yenilikleri

Bütün bu �kirlerin gerçekleştirilmesi için aşağıdaki
proje önlemlerinin alınması öngörülmektedir:

       Biyoteknoloji sektöründe işyerinde eğitimin
       en iyi uygulamalarını ve araçlarını takip etmek;
      AB'de en iyi sektörel eğitim örneklerini seçmek
      için kriterler belirlemek;
      İşyerinde öğrenmeyi müfredatla
      bütünleştirmek için nitelikli araçları test etmek; 
      "İşbaşı eğitimi" ve yaşarken öğrenme
      konusunda en iyi uygulamalarını tanımlamak,
      analiz etmek ve uygulamak için proje ortakları
      arasında iletişim toplantıları yapmak;
      İlgili paydaşları ve (sessiz) ortakları kapsayan,
      işyeri ve eğitim kurumları arasındaki ortaklık
      bünyesinde yerel etkinlikler düzenlemek;
      Ortaklıkta öğrenme sürecinin iç / dış
      değerlendirmesini ve öz değerlendirmeyi
      yapmak.

      e-öğrenme platformunun kullanımını hakim
          kılmak, e-kurslar hazırlamak, internet
          sayfasını iyi uygulamaları paylaşmak için
          kullanmak, bilgi ve beceri alışverişinde
          bulunmak ve yetkinlikleri geliştirmek;

Biyoenformatikte yenilikçi bir eğitim
yaklaşımı uygulayan BIOTECH-GO MÖEKTS
ve AYÇ/UYÇ'leri kullanan harmanlanmış
b-öğrenme yollarının ve yenilikçi yeterliklerin
tasarımının farklı yapısal  modellerinin işleyişi
 için bir temel oluşturmak;

          
        Biyoteknoloji sektöründe cazip işlerin uzun
        yıllar boyunca yaratılabilmesi için uluslararası
        bir stratejik ortaklığın oluşturulmasıdır.



                                        

BIOTECH-GO Eğitim Modelleri, aşağıdaki 
 gruplara yönelik olarak hazırlanmıştır

öğretmenler, eğitmenler, öğrenme
kolaylaştırıcılar, rehberlik alanındaki uzmanlar
 
          Ekonomik  sektörler
Biyoteknoloji, 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
BIOTECH-GO ortaklığı, ulusal düzeyde ve Avrupa
düzeyinde yetkinliklerin düzenlenmesi, şeffaflığı ve
tanınması sürecine katkıda bulunmaktadır.

Hedef Gruplar





                                        

BIOTECH-GO, bilimsel bir alan olan
biyoenformatikte eğitim materyali sağlayarak,
mesleki eğitim ve öğretim çalışanlarının temel
mesleki becerilerini geliştirmeleri için yenilikçi
bir sistem geliştirmiştir.

BIOTECH-GO girişimi, sürdürülebilir Avrupa
ekonomisi için, iş arayanların, işverenlerin, kanun
ve politika yapıcıların AB işgücü piyasasının daha
akıllı ve daha yeşil işlere dönmesine katkıda
bulunacaktır.

BIOTECH-GO harmanlanmış öğrenme platformu,
o alandaki yenilikçi yeterlik tanımına uyan bilgi 
temelli bir matris olarak yapılandırılmıştır.

"Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim (ESD)"
kavramını uygulayan BIOTECH-GO, yetkinliğe
dayalı harmanlanmış öğrenmeyi kolaylaştıracak
ve girişimcilik için umutları artıracaktır.

Mesleki Eğitimin Akıllı
 İşlerle Buluştuğu Yer

BIOTECH-GO ortaklığı

BIOTECH-GO proje ortaklığı, hedef sektördeki 
“yeterlik şe�a�ığı” gereği ve bioenformatik
eğitimi kapsamında karşılıklı anlaşma ve
anlayışla oluşturulmuştur. Bulgaristan,
Yunanistan ve Türkiye’den 5 AB ortağını bir araya
getirmekte ve iki KOBİ, bir STK ve iki
üniversiteden oluşmaktadır.
Konsorsiyum, farklı AB girişimleri içinde benzer
projelerin yürütülmesinde tecrübeli Proje
Başvuru Sahibi öncülüğünde Yönetim Kurulu
(YK) tarafından yönetilen hiyerarşik bir yapı
olarak inşa edilmiştir.

Ortaklar
GST  Ltd  Şirketi (Bulgaristan) – başvuru sahibi
koordinatör

Sofya Üniversitesi Bilimsel Araştırma
Bölümü (Bulgaristan)

BULGAP Ltd (Bulgaristan)

Biognosis (Yunanistan)

Gazi University (Türkiye)
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