Taotlejate juhised e-õppe tegevuste osas
MÄRKUS: käesolev juhend on kättesaadav INGLISE, BULGAARIA, HORVAATIA, TŠEHHI, TAANI, HOLLANDI, EESTI, SOOME, PRANTSUSE,
SAKSA, KREEKA, UNGARI, ITAALIA, LÄTI, LEEDU, MALTA, POOLA, PORTUGALI, RUMEENIA, SLOVAKI, SLOVEENIA, HISPAANIA JA ROOTSI
keelde.

Viimati ajakohastatud: 29/03/2019

Täname teid, et tunnete huvi algatuse „Parem koolitus ohutuma toidu nimel“ e-õppe tegevuste vastu.
Selle dokumendi eesmärk on juhendada võimalikke osalejaid BTSF AKADEEMIA raames pakutavate
teenuste tingimustes suhtes seoses programmi „BTSF veebis“ jaotises saadaolevate e-õppe kursustega.
Lugege juhised enne taotluse/taotluste esitamist tähelepanelikult läbi, et tagada registreerumisel ja e-õppe
tegevuste läbimisel parimad võimalikud tulemused.
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TAUST
Algatus „Parem koolitus ohutuma toidu nimel“
BTSF on tervise ja toiduohutuse peadirektoraadi (DG SANTE) algatus, mille eesmärk on korraldada Eli
koolitusi toidu- ja söödaalaste õigusnormide ning loomatervise, loomade heaolu ja taimetervise eeskirjade
valdkonnas. Kõnealuse algatuse õiguslik vahend on määruse (EÜ) nr 882/2004 artikkel 51; määrus käsitleb
ametlikke kontrolle, mida tehakse sööda- ja toidualaste õigusnormide ning loomatervist ja loomade
heaolu käsitlevate eeskirjade ning taimetervise eeskirjade täitmise kontrollimise tagamiseks.
Tarbija-, Tervise-, Põllumajandus- ja Toiduküsimuste Rakendusamet (edaspidi Chafea) vastutab
toiduohutuse koolitusmeetmete juhtimisel rakendusülesannete täitmise eest, mis kuulub määruse (EÜ) nr
882/2004 ja direktiivi 2000/29/EÜ kohaldamisalasse, nagu on sätestatud otsuse 2004/858/EÜ artiklis 4.
Programm BTSF on ette nähtud kõikide ametlikku kontrollitegevusse kaasatud liikmesriikide pädevate
asutuste töötajate koolitamiseks, et hoida neid kursis ELi õiguse kõigi aspektidega eespool nimetatud
valdkondades ning tagada, et kontrolle teostatakse kõikides liikmesriikides ühtselt ja piisavalt.
ELi liikmesriikidele korraldatud koolitused on kättesaadavad ka kolmandatest riikidest pärit osalejatele.
Alates 2006. aastast on algatus kasvanud seitsmest programmist koolituseks, mis hõlmab rohkem kui 40
erinevat toidu, veterinaaria ja taimetervise küsimustega seotud teemat.
Vahetult on koolitatud üle 68 000 ametlikku kontrolli tegevat töötajat, rääkimata nendest, kes on saanud
kaudselt kasu koolituse läbinute jagatud teadmistest.
BTSF on algatus, mida kõik osalejad ja pädevad asutused kõrgelt hindavad.
BTSF ja e-õpe
Keskse tähtsusega tegur sellele kõrgele nõudlusele vastamisel on koolituste pakkumise suurendamine.
E-õpe on üldiselt tunnustatud kui tavapäraste haridusalgatuste võimas ja väärtuslik laiendus ning
õpihaldussüsteemid on keskse tähtsusega vahendid, mis neid uusi haridusmudeleid toetavad.
E-õppe vahendite arendamine tähendab väiksemate kulutustega rohkemate osalejateni jõudmist; see
võimaldab töötada välja teadmistepõhiseid eri tasemetel kursusi ja muuta samal ajal kursused
liikmesriikide ametnikele ajakasutuse seisukohast paindlikumaks.
Sellele tuginedes käivitas BTSF baaskoolituse e-õppe moodulite koostamise, mida võiks kasutada
lähtepunktina sihipärasemate ja praktilisemate koolituste korraldamiseks.
Baaskoolituste pakkumine e-õppe kaudu suurendaks sihtrühmadeni jõudmist ja osalejate arvu ning
võimaldaks õpikodades keskenduda edasijõudnutele suunatud praktilistele koolitustele.
BTSFi e-õppe katseprojekt, mis käivitati 2010. aastal, koosneb kahest põhietapist eesmärgiga töötada välja
kümme moodulit.
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Koolituskursuse metoodika
Hariduses on juba kaua arvuteid kasutatud. Tänapäeval avaldab nende kasutamine ühiskonnale üha
suuremat mõju tänu interneti kasvavale edule hariduses ja tänu lihtsamale juurdepääsule sellele.
Seda laia valdkonda (mis võib hõlmata mistahes liiki õppeprotsessi) nimetatakse tavaliselt e-õppeks.
E-õppe algatustes osaledes on õppuritel võimalus õpiteed oma isiklikele ja tööalastele vajadustele
vastavalt kohandada, kuna selle metoodika peamine tunnus on paindlikkus, mis on väga asjakohane
täiskasvanute koolitamisel.
Palju rohkem kui tavapärastes haridusolukordades sõltub kaugõppe edukus suuresti üksikisikute
õppimisprotsessist, nende endi motivatsioonist ja enesejuhtimise oskustest.
Koolitusmaterjalid on asjakohaselt valitud, kavandatud ja koostatud, et iseõppimist lihtsustada, võttes
arvesse sihtrühma profiili. Selle lähenemisviisi eesmärk on tagada õpilaste dünaamiline suhtlus
õpiobjektidega multimeedia vahendite kaudu.
Metoodika puhul võetakse arvesse asjaolu, et enamikul juhtudel on osaleja käsitletavatest probleemidest
juba võrdlemisi teadlik. Seetõttu ei keskenduta kursustel mitte akadeemilistele teadmistele pigem sellele,
et arendada osalejate võimet tuvastada kriitilisi punkte ja leida praktilisi lahendusi peamistele
probleemidele, millega nad tööl iga päev kokku puutuvad.
Kirjeldatud koolitusstrateegia rakendamise peamised vahendid on interaktiivsete ekraanide tekstid,
3Dmaskotid, praktilised näited, tõsised mängud, põhjalikud materjalid jne.

BTSF veebis
Programmi „BTSF veebis“ raames pakutakse 5 keeles (inglise, saksa, prantsuse, hispaania ja portugali)10
e-kursust, mida saab läbida BTSF AKADEEMIAS, mis võimaldab osalejatel õppida järgmist:










loomade heaolu
toiduga kokkupuutuvad materjalid
toidu- ja söödaalane kiirhoiatussüsteem
ohuanalüüs ja kriitilised kontrollpunktid
transmissiivsete spongioossete entsefalopaatiate ennetamine, tõrje ja likvideerimine,
kalastussaaduste ja eluskarpidega seotud toiduhügieen ja kontroll
loomasöödad
ELi taimekarantiini kord impordi osas
loomade heaolu tapmisel ja surmamisel lindude haigustõrje korraly

Külastage veebilehte https://btsfacademy.eu/training/course/index.php?categoryid=5, et saada lisateavet
kõigi saadaolevate e-õppe kursuste kohta.
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OSALEMISKÕLBLIKKUS JA TAOTLUSE ESITAMISE KORD
Osalemiskõlblikkus
Algatuse „Parem koolitus ohutuma toidu nimel“ raames pakutavad e-õppe kursused on avatud üksnes
kutsutud ELi ja kolmandate riikide töötajatele, kes töötavad riiklikes pädevates asutustes toidu ja sööda
määruse ametlike kontrollide valdkonnas. Muudest riikidest ja sektoritest (nt teadus, tööstus jne) pärit
osalejad ei ole hetkel osalemiskõlblikud.
Enne kandideerimist
 Tutvuge riiklike kontaktpunktide loeteluga, kui vajate lisateavet oma osalemiskõlblikkuse kohta.
 Kui olete osalemiskõlblik kandidaat, saate esitada taotluse programmi „BTSF veebis“ saadaolevale
kursusele registreerumiseks programmi „BTSF veebis“ registreerimise vormi kaudu.
 Kutsutud riikidest pärit nõuetele vastavad taotlejad, kellel riiklik kontaktpunkt puudub, peaksid
kirjutama tervise ja toiduohutuse peadirektoraadi e-posti aadressile:
SANTE-TRAININGFORSAFERFOOD@ec.europa.eu.
Kuidas kandideerida
Järgmisena on esitatud eelregistreerimise, kinnitamise ja registreerimise etappide ja tingimuste üksikasjalik
kirjeldus.:
- Osaleja andmed (iga kursuse kohta üks taotlus) esitatakse eelregistreerimise vormis (programmi „BTSF
veebis“ registreerumise vorm). Selles etapis saab määrata valitud e-õppe kursuse ja eelistatud keele. Nagu
eespool märgitud, võib saadaolevat e-õppe kursust läbida inglise, saksa, prantsuse, hispaania või
portugali keeles.
 Kui täidate eelregistreerimise vormi, kontrollige esitatud e-posti aadressi õigsust. Arvestage, et seda
aadressi kasutatakse vajaliku teabevahetuse jaoks, sealhulgas sisselogimisandmete ja
juurdepääsuteabe saatmiseks. Kui olete kandideerinud ka muudele e-õppe kursustele, kasutage kõigi
taotluste puhul sama e-posti aadressi, tagamaks, et teie profiili ei dubleerita. BTSFi meeskond
soovitab võimaluse korral kasutada ametlikku postkasti, sest see aitab asjaomaseid riiklikke
kontaktpunkte taotluste kõlblikkuse hindamisel.
 Pöörake erilist tähelepanu ees- ja perekonnanimele, mida kasutatakse e-õppe kursuse viimases
etapis kursuse/kursuste lõputunnistusele kandmiseks.
- Pärast eelregistreerimise vormi esitamist hindab taotlust asjaomane riiklik kontaktpunkt. Kui
osalemiskõlblikkuse tingimused on täidetud, kinnitatakse osaleja registreerimine. Taotluse/taotluste
esitamiseks kasutatud e-posti aadressile saadetakse automaatselt sõnum pealkirjaga „BTSF AKADEEMIA –
eelregistreerimise kinnitus“..
- BTSFi meeskond registreerib kinnitatud taotlused. Arvestage, et kinnitatud avalduste tegelik
registreerimine toimub iga nädala viimasel tööpäeval hiljemalt kell 12.00 Kesk-Euroopa aja järgi,
sealhulgas registreeritakse kõik need avaldused, mis laekusid enne tegeliku registreerimise kuupäeva.
Pärast seda viimast etappi saadetakse registreeritud
sisselogimisandmete ja juurdepääsu juhistega.

osalejatele

automaatne

sõnum

koos
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 Kui olete saanud e-kirja pealkirjaga „BTSF AKADEEMIA – eelregistreerimise kinnitus“, oodake järgmise
registreerimise kuupäevani, enne kui juurdepääsuks abi küsite.
 Mõnel juhul võidakse sõnumid kättesaamisel rämpsposti hulka filtreerida. Kontrollige enne abi
küsimist seda kausta
 Soovi korral võivad registreerinud osalejad, kes ei ole oma sisselogimisandmeid veel saanud, saada
lihtsalt
juurdepääsu
lingi
abil,
mis
on
sisselogimise
ekraanil
aadressil:
https://btsfacademy.eu/training/login/index.php. Selleks tuleb sisestada eelregistreerimise vormil
kasutatud e-posti aadress.

Salasõna saamise link sisselogimise ekraanil

Teenustingimused
Lugege järgmist teavet e-õppe kursuste teenuste osutamise tingimuste kohta BTSF AKADEEMIA raames.
Kättesaadavus
 Osalejatele võimaldatakse juurdepääs 45 kalendripäevaks alates tegeliku registreerimise
kuupäevast.
 Keskmine e-kursusele pühendumiseks vajalik aeg on umbes 8 tundi.
 Puuduvad piirangud selle osas, mitmele e-kursusele võib iga osaleja kandideerida. Sellest hoolimata
soovitab programmi BTSF meeskond kavandada oma ajakava vastavalt osaleja vabale ajale ning
jaotada avaldused sellisele ajaperioodile, mis võimaldab neid mugavalt läbida. Pärast iga e-õppe
kursuse läbimist võib esitada lisataotlusi.
 E-õppe kursused on kogu aasta vältel pidevalt kättesaadavad. Arvestage, et selle perioodi lõpus
kavandatakse hooldus- ja haldusülesannete täitmiseks vajalik seisak, et arhiveerida
osalemisandmed ja värskendada BTSF AKADEEMIA e-õppe materjale.
 Kui taotluse esitajatel ei ole tegevuste läbimiseks internetiühendust, saab soovi korral kasutada
veebivälist lahendust. Sellest olenemata tuleks teadmiste hindamise küsimustikud ja rahulolu
küsimustik vastava tunnistuse saamiseks BTSFi meeskonnale edastada.
E-õppe tegevuste alguskuupäev
 Taotlejate eelregistreerimine määrab registreerimise nädala ja e-õppe tegevuste alguskuupäeva.
Seepärast soovitavad tervise ja toiduohutuse peadirektoraat ning Chafea planeerida
eelregistreerimise vormide esitamist vastavalt taotleja ajakavale.
Osalemise ajapikendus
 Mõjuvatel põhjustel on võimalik taotleda 45 kalendripäeva pikkust osalemise ajapikendust, juhul
kui esialgne kestus ei ole tegevuste läbimiseks piisav.
 Osalemise ajapikenduse taotlused tuleb saata asjaomastele riiklikele kontaktpunktidele. Neid
kohaldatakse iga nädala viimasel tööpäeval (Belgia kalendri järgi).).
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Lõputesti katsed
 Lõputesti läbimise tingimused võimaldavad osalejatel sooritada kolm katset. Kui teil on raskusi
küsimustiku läbimiseks vajaliku hinde saamisega, vaadake mooduli materjalid uuesti. läbi, enne kui
uuesti lõputesti sooritada üritate. Lõputesti läbimise minimaalne õigete vastuste osakaal on 75%.
 Kui osaleja ületab saadaolevate katsete arvu, kirjutage juhiste saamiseks e-posti aadressile
general@btsfacademy.eu.
Lõputunnistused
 BTSF on Euroopa Komisjoni algatus, mida koordineerib tervise ja toiduohutuse peadirektoraat (DG
SANTE) ning mida rakendab Tarbija-, Tervise-, Põllumajandus- ja Toiduküsimuste Rakendusamet
(Chafea). Need organisatsioonid väljastavad e-õppe kursused edukalt läbinud osalejatele tunnistusi.
Algatus BTSF ei ole siiski kõrgkooli õppeprogramm. Selle eesmärk on tagada ELi õiguskaitse
küsimustes ametliku kontrolli eest vastutavate pädevate asutuste töötajate jätkuv kutsealane areng
sanitaar- ja fütosanitaarmeetmete valdkonnas.
 Asjaomase osaleja liikmesriigi pädevatest asutustest sõltub, kas nad neid tunnistusi arvestavad ja
nende eest ainepunkte annavad, kui peavad seda asjakohaseks. Täiendava teabe saamiseks võtke
ühendust programmi BTSF asjaomase riikliku kontaktpunktiga.
 Iga e-õppe kursuse tegevuste lõpuleviimine võimaldab osalejatel alla laadida lõputunnistuse
(kursuste diplomi jaotises), mis tõendab, et lõputestis saadi vähemalt 75% õigeid vastuseid.
Nimetatud tunnistustele ei ole lisatud hindeid.
BTSF AKADEEMIA kasutajatoe teenused
 Et saada teavet programmi BTSF AKADEEMIA raames osutatavate e-õppe tegevuste kohta, võtke
ühendust e-posti aadressil general@btsfacademy.eu. Ühtlasi tuleb sellele aadressile saata
registreerimispäringud, isikuandmete haldamise taotlused või mistahes teenuste osutamisega
seotud küsimused. BTSFi meeskond aitab teid meeleldi
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KURSUSE ÜLESEHITUS
Kõik BTSF AKADEEMIA e-õppe kursused on järgmise ülesehitusega:
 E-kaust. Jaotis, milles sisalduvad algatuse BTSF teave, õppeplaan ja iga e-õppe kursuse õppuri
juhiste PDF-dokumendid.
 Eeltest. Selle teadmiste hindamise küsimustiku eesmärk on hinnata osaleja teemat puudutavaid
teadmisi enne e-õppe kursuse läbimist.
 Moodul. Teema(de) sissejuhatus, millele järgneb põhisisu, mis on jaotatud multimeedia üksustesse,
mis on kättesaadavad BTSF AKADEEMIAS registreeritud osalejatele.
 Lõputest. Selles teadmiste hindamise küsimustikus hinnatakse osaleja arusaamist teemast
(teemadest) pärast seda, kui ta on veebikoolituse läbinud. Lõputunnistuse saamiseks on vaja
vähemalt 75% õigeid vastuseid.
 Küsitlus. BTSFis osaleja rahulolu küsimustik kogub osalejate tagasisidet, et tuvastada
põhiprobleemid, mis vajavad tervise ja toiduohutuse peadirektoraadi ja Chafea BTSFi meeskonna
tähelepanu, et kavandada ja rakendada teenuste osutamise parandamise lahendusi.
 Diplom. Pärast kõigi eelnevate tegevuste läbimist saavad osalejad lõputunnistuse otse alla laadida.
 PDFid Sisu üksusi saab PDF-vormingus alla laadida.
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TEHNILISED NÕUDED
Selleks, et saada juurdepääs kõigile BTSF AKADEEMIA e-õppe kursuse materjalidele, vaadake läbi
järgmine nõuete loetelu:
 Internetiühendusega arvuti. BTSF AKADEEMIA e-õppe kursuste läbimiseks on eelistatav kasutada
arvutit, mitte mobiiliseadet. Ehkki BTSF AKADEEMIA kasutatav küljendus on kohanduv, võivad
ekraanide suurused ja tehnoloogiad tekitada probleeme mobiilis või tahvelarvutis e-õppe kursuste sisu
jälgimisel.
 Kõrvaklapid või kõlarid. BTSF AKADEEMIAS pakutavad e-õppe kursused sisaldavad heliga
animatsioone; veenduge, et moodulite läbimisel on teie heliseade korralikult ühendatud väljundiga,
mis võimaldab heli esitamist.
 Veebilehitseja. BTSFi meeskond tervise ja toiduohutuse peadirektoraadis ning Chafea on testinud
eõppe kursuseid enamiku kõige levinumate veebilehitsejatega. Nende testide tulemused näitavad, et
Microsofti Internet Explorer ja Edge toimivad sama internetiühenduse puhul aeglasemalt. See võib
sessiooni aegumiste ja kitsaskohtade tõttu takistada animatsioonide laadimist. Seepärast
soovitatakse parema jõudluse huvides kasutada Google Chrome’i, Mozilla Firefoxi, Operat või Safarit.
Arvestage, et oma arvutisse täiendava tarkvara paigaldamiseks võib osaleja vajada oma riikliku
kontaktpunkti IT meeskonna abi.
 Täiendav tarkvara. E-õppe moodulite taasesitamise võimaldamiseks peab veebilehitsejas olema
paigaldatud ja aktiveeritud Adobe Flash Player. See pistikprogramm on veebilehitsemise rakenduste
laiendus, mis võimaldab multimeedia sisu kuvada
Otseallalaadimise link: https://get.adobe.com/flashplayer/
Kui teie veebilehitsejasse ei ole eelnevalt Flash Playerit paigaldatud, kuvatakse kursuses hall ekraan
järgmise sõnumiga:

„Vabandage, vajate selle sisu vaatamiseks vähemalt Flash Playeri versiooni 10.
Hankige Flash Player“
Kõigi peamiste veebilehitsejatega seotud paigaldamise ja aktiveerimise teave on saadaval järgneval
aadressil: https://helpx.adobe.com/flash-player.html
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