E. mokymosi veiklos rekomendacijos pareiškėjams
PASTABA: Šios rekomendacijos yra prieinamos ANGLŲ, BULGARŲ, ČEKŲ, DANŲ, ESTŲ, GRAIKŲ, ISPPANŲ, ITALŲ, KROATŲ, LATVIŲ,
LENKŲ, LIETUVIŲ, MALTIEČIŲ, NYDERLANDŲ, PORTUGALŲ, PRANCŪZŲ, RUMUNŲ, SLOVAKŲ, SLOVĖNŲ, SUOMIŲ, ŠVEDŲ, VENGRŲ, IR
VOKIEČIŲ kalbas.
Paskutinis atnaujinimas: 29/03/2019

Dėkojame, kad domitės iniciatyvos „Geresnis mokymas rūpinantis maisto sauga“ e. mokymosi veikla.
Šiuo dokumentu siekiama teikti potencialiems dalyviams rekomendacijas dėl BTSF AKADEMIJOS
platformoje nurodytų paslaugų teikimo sąlygų, susijusių su BTSF e. kursų skiltyje prieinamais e. mokymosi
kursais BTSF Online.
Prieš pateikdami savo paraišką (-as) atidžiai perskaitykite pateiktą informaciją, kad užtikrintumėte
optimalius rezultatus, susijusius su registracija ir e. mokymosi veiklos užbaigimu.
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BENDRA INFORMACIJA
Geresnis mokymas rūpinantis maisto sauga
BTSF yra Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato (SANTE GD) iniciatyva, kuria remiantis
organizuojama ES mokymo maisto ir pašarų teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių, taip pat
augalų sveikatos taisyklių srityje veikla. Reglamento (EB) Nr. 884/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri
atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių
teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių, taip pat augalų sveikatos taisyklių, 51 straipsnyje
nustatyta šios iniciatyvos teisinė priemonė.
Vartotojų, sveikatos, žemės ūkio ir maisto programų vykdomoji įstaiga (toliau – Chafea) atsako už
maisto saugos srities mokymo priemonių, kurioms taikomas Reglamentas (EB) Nr. 882/2004 ir Direktyva
2000/29/EB, kaip nurodyta Direktyvos 2004/858/EB 4 straipsnyje, valdymo užduočių vykdymą.
BTSF programa skirta visiems ES valstybių narių kompetentingų institucijų darbuotojams, vykdantiems
oficialią kontrolės veiklą, mokyti siekiant juos nuolat informuoti apie visus minėtose srityse galiojančių ES
teisės aktų aspektus ir užtikrinti, kad kontrolės priemonės visose valstybėse narėse būtų vykdomos vienodai
ir tinkamai.
ES valstybių narių organizuojamoje mokymo veikloje taip pat gali dalyvauti dalyviai iš trečiųjų šalių.
Nuo 2006 m. iniciatyva buvo išplėsta nuo septynių programų iki daugiau nei 40 mokymo temų, susijusių
su maisto, veterinarijos ir augalų sveikatos klausimais.
Mokymo kursuose tiesiogiai dalyvavo daugiau nei 68 000 oficialią kontrolę vykdančių pareigūnų, kuriems
netiesioginę naudą davė per mokymo kursus žinių įgijusių dalyvių vykdoma šių žinių sklaida.
BTSF – tai visų dalyvių ir kompetentingų institucijų ypač palankiai vertinama iniciatyva..
BTSF ir e. mokymasis
Pagrindinis veiksnys, susijęs su šia didele paklausa, yra didėjanti mokymo pasiūla.
E. mokymasis visuotinai pripažįstamas kaip galingas ir vertingas įprastų ugdymo iniciatyvų papildinys, o
mokymosi valdymo sistemos (MVS) yra pagrindinės priemonės, padedančios taikyti šiuos naujus ugdymo
modelius.
E. mokymosi priemonių plėtra reiškia, kad mažesnėmis sąnaudomis pasiekiama platesnė auditorija; tai
sudaro sąlygas rengti skirtingu žinių lygiu pagrįstus kursus, tačiau kartu kursai yra lankstesni, turint
omenyje valstybių narių pareigūnų laiko valdymą.
Remiantis šia prielaida, BTSF pradėti kurti e. mokymosi moduliai, pagrįsti baziniais mokymo kursais, kurie
galėtų būti naudojami kaip atspirties taškas rengiant tikslingesnius ir į praktinius aspektus orientuotus
mokymo kursus.
Jeigu vykdant e. mokymosi veiklą būtų teikiamos bazinio lygio mokymo paslaugos, būtų galima užtikrinti
didesnę sklaidą ir dalyvių skaičių, be to, tai sudarytų sąlygas per praktinius užsiėmimus daugiau dėmesio
skirti išplėstiniam praktiniam mokymui.
BTSF bandomąjį e. mokymosi projektą, kuris pradėtas 2010 m., sudaro dvi pagrindinės strategijos, kuriomis
siekiama plėtoti dešimt modulių.
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Mokymo kurso metodika
Kompiuteriai jau ilgą laiką naudojami ugdymo srityje, o šiuo metu jie turi dar didesnį poveikį visuomenei
dėl vis sėkmingiau internete vykdomos ugdymo veiklos ir supaprastintų galimybių naudotis tokiu ugdymu.
Ši plati sritis (kuri gali apimti bet kokios rūšies mokymosi procesą) paprastai vadinama e. mokymusi.
Besimokantys asmenys turi galimybę pritaikyti mokymosi būdą prie savo asmeninių ir profesinių poreikių,
jeigu jie dalyvauja e. mokymosi iniciatyvose, nes lankstumas yra pagrindinis šios metodikos požymis, kuris
ypač tinkamas suaugusiųjų mokymui.
Nuotolinio ugdymo projektų sėkmė, kitaip nei mokymas įprastu būdu, labai priklauso nuo individualių
asmenų mokymosi proceso supratimo, jų motyvacijos ir asmeninių savikontrolės gebėjimų.
Mokymo medžiaga, atsižvelgiant į tikslinės grupės profilį, buvo tinkamai atrinkta, suprojektuota ir parengta,
siekiant palengvinti savarankiško mokymosi procesus. Šiuo požiūriu siekiama garantuoti dinamišką
besimokančių asmenų ir jų mokymosi tikslų sąveiką naudojant multimedijos priemones.
Metodikoje atsižvelgiama į tai, kad dalyviai dažniausiai jau turi pakankamai informacijos apie nagrinėjamus
klausimus. Todėl kursuose daugiausia dėmesio skiriama ne tiek akademinėms žinioms, kiek dalyvių
gebėjimui nustatyti esminius aspektus ir rasti praktinius pagrindinių problemų, su kuriomis jie susiduria
kasdieniame darbe, sprendimo būdus.
Pagrindinės priemonės, padedančios įgyvendinti aprašytą mokymo strategiją, – tai tekstai sąveikiuosiuose
ekranuose, 3D animaciniai veikėjai, praktiniai pavyzdžiai, sunkūs žaidimai, turinio turinys ir pan.

BTSF e. kursai
BTSF internetinėje platformoje siūloma 10 e. mokymosi kursų 5 kalbomis (anglų, vokiečių, prancūzų, ispanų
ir portugalų), kurie yra prieinami BTSF AKADEMIJOS platformoje ir sudaro sąlygas dalyviams įgyti žinių
apie:










gyvūnų gerovę;
su maistu besiliečiančias medžiagas;
skubių pranešimų apie nesaugų maistą ir pašarus sistemą;
rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo taškų sistemą;
užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų prevenciją, kontrolę ir likvidavimą;
maisto higieną ir žuvininkystės produktų bei gyvų dvigeldžių moliuskų kontrolę;
gyvūnų mitybą;
importui taikomą ES augalų karantino režimą;
gyvūnų gerovę juos skerdžiant ir žudant paukščių ligų kontrolės tikslais

Apsilankykite tinklalapyje https://btsfacademy.eu/training/course/index.php?categoryid=5, kad sužinotumėte
daugiau apie kiekvienus prieinamus e. mokymosi kursus.
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TINKAMUMAS IR KAIP DALYVAUTI
Tinkamumas
Pagal iniciatyvą „Geresnis mokymas rūpinantis maisto sauga“ rengiamuose e. mokymosi kursuose
gali dalyvauti tik pakviestų ES valstybių narių ir ne ES šalių darbuotojai, dirbantys nacionalinėse
kompetentingose institucijose, kurios vykdo oficialią kontrolę maisto ir pašarų reglamentavimo srityje.
Dalyviai iš kitų šalių ir sektorių (pvz., mokslininkų bendruomenė, pramonė ir pan.) šiuo metu negali dalyvauti
kursuose..
Prieš paduodant paraišką
 Jei jums reikia daugiau informacijos apie tinkamumo kriterijus, peržiūrėkite NKC kontaktų sąrašą.
 Jei esate tinkamas kandidatas iš pakviestos šalies, galite kreiptis dėl priėmimo į galimus BTSF e.
kursus naudodami BTSF e. kursų paraiškos formą.
 Reikalavimus atitinkantys pareiškėjai iš pakviestų šalių, kuriose neveikia nacionalinis informacijos
centras, gali kreiptis specialiu SANTE generalinio direktorato pašto dėžutės adresu:
SANTE-TRAININGFORSAFERFOOD@ec.europa.eu.
Kaip dalyvauti?
Toliau išsamiai aprašomi išankstinės registracijos, patvirtinimo ir registracijos etapai ir sąlygos:
- Išankstinės registracijos forma (BTSF e. kursų paraiškos forma) pateikiama joje nurodant duomenis apie
dalyvį (kiekvieniems kursams teikiama atskira paraiška). Šiame etape galima nurodyti pasirinktą e.
mokymosi kursą ir pageidaujamą kalbą. Kaip minėta, galimi e. mokymosi kursai gali būti rengiami anglų,
vokiečių, prancūzų, ispanų ir portugalų kalbomis..
 Pildydami išankstinės registracijos formą, patikrinkite, ar tiksliai nurodėte e. pašto adresą. Atkreipkite
dėmesį į tai, kad šis adresas bus naudojamas užtikrinant būtiną komunikaciją, įskaitant prisijungimo
duomenų ir informacijos apie prieigą suteikimą. Jeigu teikėte paraišką dėl kitų e. mokymosi kursų, tą
patį e. pašto adresą naudokite visose kitose paraiškose, taip užtikrinsite, kad jūsų profilis
nesidubliuotų. BTSF komanda rekomenduoja naudoti oficialią pašto dėžutę, jei tai įmanoma, nes tai
padeda atitinkamiems NIC vertinant paraiškų tinkamumą.
 Ypač atkreipkite dėmesį į vardą ir pavardę, kuri paskutiniame e. mokymosi kurso (-ų) etape bus
naudojama rengiant pažymėjimą.
- Pateikus išankstinės registracijos formą, atitinkamas nacionalinis informacijos centras įvertins paraišką.
Jeigu tinkamumo sąlygos bus įvykdytos, dalyvio registracija bus patvirtinta. Pranešimas pavadinimu
Išankstinės registracijos į BTSF AKADEMIJOS platformą patvirtinimas automatiškai nusiunčiamas e. paštu,
kuris buvo naudojamas teikiant paraišką (-as).
- Patvirtintas paraiškas registruoja BTSF komanda. Atkreipkite dėmesį į tai, kad faktinė patvirtintų paraiškų
registracija vykdoma kas savaitę iki kiekvienos savaitės paskutinės darbo dienos 12.00 val. (Vidurio
Europos laiku), įskaitant visas iki faktinės registracijos dienos gautas paraiškas.
Po to, kai atnaujinamas šis paskutinis etapas, užregistruotiems dalyviams nusiunčiamas automatinis
pranešimas, kuriame pateikiami prisijungimo duomenys ir prisijungimo instrukcijos.

4

 Prašytume gavus laišką pavadinimu „BTSF AKADEMIJOS platformos išankstinės registracijos į
patvirtinimas“, palaukti iki kitos registracijos datos ir tik tuomet prašyti pagalbos dėl prisijungimo.
 Tam tikrais atvejais pranešimams gali būti taikomas filtras ir jie gavimo metu gali patekti į brukalų
ir (arba) nepageidaujamo e. pašto aplanką. Prieš kreipdamiesi pagalbos, būtinai patikrinkite šį
aplanką.
 Kitu atveju dalyviai, kurie negavo savo prisijungimo duomenų, gali lengvai prisijungti spustelėdami
Prisijungimo ekrane esančią nuorodą https://btsfacademy.eu/training/login/index.php ir nurodydami
e. pašto adresą, kurį naudojo pateikdami išankstinės registracijos formą..

Password retrieval link in Log in screen

Paslaugų teikimo sąlygos
Perskaitykite toliau pateiktą informaciją apie e. mokymosi kursų paslaugų teikimo BTSF AKADEMIJOS
platformoje sąlygas.
Prieinamumas
 Dalyviams prieiga suteikiama 45 kalendorines dienas, kurios pradedamos skaičiuoti nuo faktinės
registracijos dienos.
 Vidutinė kiekvienų e. mokymosi kursų trukmė – 8 valandos.
 E. mokymosi kursų, į kuriuos registruojamasi, skaičius konkrečiam dalyviui neribojamas. Vis dėlto
BTSF komanda rekomenduoja planuoti tvarkaraštį atsižvelgiant į dalyvių galimybę dalyvauti ir
pateikti paraiškas per tokį laikotarpį, kad kursus būtų galima neskubant atnaujinti. Baigus e.
mokymosi kursus, galima pateikti papildomas paraiškas.
 E. mokymosi kursuose bus galima nepertraukiamai dalyvauti ištisus metus. Atkreipkite dėmesį į tai,
kad, pasibaigus šiam terminui, bus numatyta sustabdyti kursų rengimą techninės priežiūros ir
valdymo užduotims atlikti, siekiant sudaryti dalyvių informacijos archyvą ir atnaujinti BTSF
AKADEMIJOS platformos e. mokymosi išteklius.
 Jeigu pareiškėjai neturi prieigos prie interneto taško, kad užbaigtų veiklą, esant poreikiui gali būti
parengiamas neinternetinis sprendimo būdas. Vis dėlto BTSF komandai reikėtų persiųsti žinių
įvertinimo klausimynus ir poreikių patenkinimo klausimyną, kad ji galėtų išduoti atitinkamą
pažymėjimą.
E. mokymosi veiklos pradžios data
 Remiantis išankstine pareiškėjų registracija, bus nustatoma registracijos savaitė, taip pat e.
mokymosi veiklos pradžios data. Todėl SANTE generalinis direktoratas ir Chafea rekomenduoja
suplanuoti išankstinės registracijos formų pateikimą atsižvelgiant į pareiškėjų galimybes dalyvauti
kursuose.
Registracijos terminų pratęsimas
 Taip pat yra galimybė prašyti pratęsti registracijos terminą 45 dienoms nurodant pagrindimą, jeigu
pradinio termino nepakanka veiklai užbaigti.
 Prašymus pratęsti registracijos terminą turi nagrinėti atitinkami nacionaliniai informacijos
centrai. Tokie terminai bus pradedami taikyti kiekvienos savaitės paskutinę darbo dieną (pagal
Belgijos kalendorių).
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Bandymai atlikti baigiamąjį testą
 Atsižvelgiant į baigiamojo testo atlikimui taikomas sąlygas, dalyviai šį testą gali laikyti 3 kartus.
Jeigu nepavyksta surinkti reikalaujamo balų skaičiaus, kad išlaikytumėte testą, prieš bandydami dar
kartą laikyti baigiamąjį testą peržiūrėkite modulio turinį. Norint išlaikyti baigiamąjį testą, teisingai
reikia atsakyti į ne mažiau kaip 75 proc. klausimų.
 Jeigu dalyvis viršija leistinų bandymų skaičių, reikėtų kreiptis e. paštu general@btsfacademy.eu r
prašyti pateikti instrukcijas.
Baigimo pažymėjimai
 BTSF – tai Europos Komisijos iniciatyva, kurios veiksmus koordinuoja Sveikatos ir maisto saugos
generalinis direktoratas (SANTE GD), o įgyvendina Vartotojų, sveikatos, žemės ūkio ir maisto
programų vykdomoji įstaiga (Chafea), būtent šios organizacijos patvirtina pažymėjimus, kurie
išduodami patenkinamai e. mokymosi kursus užbaigusiems dalyviams. Tačiau BTSF iniciatyva nėra
mokymosi programa, kurią baigus įgyjamas išsilavinimas. Ja siekiama užtikrinti kompetentingų
institucijų, atsakingų už oficialią ES teisės aktų vykdymo kontrolę SFS srityse, darbuotojų tęstinį
profesinį tobulėjimą.
 Atitinkamo dalyvio valstybės narės kompetentingos institucijos savo nuožiūra pripažįsta šiuos
pažymėjimus ir įvertina juos kreditais, jei, jų manymu, tai yra tinkama. Susisiekite su atitinkamu BTSF
NIC, kuris pateiks daugiau informacijos.
 Užbaigus kiekvienų e. mokymosi kursų veiklą dalyviai gali parsisiųsti baigimo pažymėjimą (kursų
skiltis Diplomas), kuriuo įrodoma, kad teisingai atsakyta ne mažiau kaip į 75 proc. baigiamojo testo
klausimų. Į minėtus pažymėjimus nėra įrašomi jokie balai.
BTSF akademijos pagalbos tarnybos
 Norėdami gauti informacijos apie BTSF AKADEMIJOS platformoje rengiamą e. mokymosi veiklą,
įskaitant užklausas dėl registracijos, prašymus dėl asmens duomenų valdymo arba kilus bet kokiems
klausimams, susijusiems su paslaugų teikimu, kreipkitės e. paštu general@btsfacademy.eu BTSF
komanda mielai jums padės.
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KURSO STRUKTŪRA
Kiekvienų BTSF AKADEMIJOS platformoje rengiamų e. mokymosi kursų struktūra yra tokia:
 E. aplankas. Skiltis su PDF dokumentais, kuriuose pateikiama informacija apie BTSF iniciatyvą,
mokymosi planas ir kiekvienų e. mokymosi kursų vadovas besimokantiems asmenims.
 Išankstinis testas. Šio žinių įvertinimo klausimyno paskirtis – įvertinti, dalyvių žinių tam tikra tema
lygį prieš jiems pradedant dalyvauti e. mokymosi kursuose.
 Modulis. Pateikiamas įvadas į temą (-as), paskui interaktyviuose skyriuose, kurie yra prieinami BTSF
akademijos registruotiems dalyviams, pateikiamas pagrindinis turinys.
 Baigiamasis testas. Šiuo žinių įvertinimo klausimynu įvertinama, kaip dalyviai supranta temą (-as)
po to, kai užbaigė internetinį mokymą. Norint gauti baigimo pažymėjimą, reikia teisingai atsakyti į ne
mažiau kaip 75 proc. klausimų.
 Apklausa. BTSF dalyvių poreikių patenkinimo klausimyne renkama dalyvių grįžtamoji informacija
siekiant nustatyti pagrindinius klausimus, kuriems SANTE GD BTSF komanda ir Chafea turi skirti
dėmesį, kad suplanuotų ir įgyvendintų sprendimo būdus, susijusius su geresniu paslaugų teikimu.
 Diplomas. Užbaigę visą ankstesnę veiklą, dalyviai gali tiesiogiai atsisiųsti baigimo pažymėjimą.
 PDF dokumentai. Skyrių turinį galima atsisiųsti PDF formatu.
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TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Norėdami susipažinti su visu BTSF AKADEMIJOS platformoje pateikiamu e. mokymosi kursų veiklos
turiniu, peržiūrėkite toliau pateiktą reikalavimų sąrašą.
 Kompiuteris ir interneto ryšys. Dalyvaujant BTSF AKADEMIJOS platformos e. mokymosi kursuose
rekomenduojama naudotis kompiuteriu, o ne mobiliuoju prietaisu. Nors BTSF AKADEMIJOS platformos
išdėstymas yra pritaikomas, dėl ekranų dydžio ir naudojamų technologijų skaitant e. mokymosi kursų
turinį mobiliuosiuose telefonuose arba planšetiniuose kompiuteriuose gali kilti sunkumų.
 Ausinės arba garsiakalbiai. BTSF AKADEMIJOS platformoje rengiamuose e. mokymosi kursuose
pateikiama animuota garso medžiaga; užtikrinkite tinkamą garso prietaiso išėjimo signalą, kuris leistų
pasinaudoti atkūrimo funkcija mokantis pagal modulį.
 Interneto naršyklė. SANTE GD BTSF komanda ir Chafea išbandė e. mokymosi kursus naudodami
populiariausias naršykles. Iš šių bandymų rezultatų matyti, kad „Microsoft Internet Explorer“ ir „Edge“
naršyklės veikia lėčiau, nepaisant to, kad interneto ryšys yra vienodas. Dėl šios priežasties animuota
medžiaga gali neatsisiųsti dėl pasibaigusio skirto laiko ir spartos ribojimo problemų. Todėl siekiant
geresnių rezultatų, rekomenduojame naudoti „Google Chrome“, „Mozilla Firefox“, „Opera“ arba „Safari“
naršykles. Atkreipkite dėmesį į tai, kad dalyviams gali prireikti NIC IT darbuotojų pagalbos, kad jie savo
kompiuteriuose galėtų įdiegti papildomą programinę įrangą.
 Papildoma programinė įranga. Siekiant užtikrinti e. mokymosi modulių atgaminimą, naršyklėje būtina
turėti įdiegtą ir įjungtą Adobe Flash Player programinę įrangą. Šis papildinys – tai naršymo taikomųjų
programų plėtinys, kuris leidžia rodyti multimedijos turinį..
Tiesioginė atsisiuntimo nuoroda:
https://get.adobe.com/flashplayer/
Jeigu jūsų naršyklėje nėra anksčiau įdiegtos Flash Player kopijos, kurso metu bus rodomas pilkas
ekranas su žinute:

Sorry, you need at least Flash Player version 10 to view this content. Get Flash Player
(liet. Kad galėtumėte matyti šį turinį, jums reikalinga ne žemesnė nei 10 Flash Player versija.
Atsisiųskite Flash Player)
Visą informaciją apie diegimą ir įjungimą visose pagrindinėse naršyklėse galima rasti spustelėjus šią
nuorodą: https://helpx.adobe.com/flash-player.html
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