Pretendentu vadlīnijas e-mācību pasākumiem
PAZIŅOJUMS: Šis ceļvedis ir pieejams ANGĻU, BULGĀRU, HORVĀTU, ČEHU, DĀŅU, NĪDERLANDIEŠU, IGAUŅU, SOMU, FRANČU, VĀCU,
GRIEĶU, UNGĀRU, ITĀĻU, LATVIEŠU, LIETUVIEŠU, MALTIEŠU, POĻU, PORTUGĀĻU, RUMĀŅU, SLOVĀKU, SLOVĒŅU, SPĀŅU UN ZVIEDRU
valodā.
Pēdējo reizi atjaunināts: 25/03/2019

Paldies, ka interesējaties par e-mācību pasākumiem saistībā ar iniciatīvu “Labāka apmācība nekaitīgai
pārtikai”.
Šā dokumenta mērķis ir informēt potenciālos dalībniekus par noteikumiem saistībā ar pakalpojumiem, ko
sniedz BTSF AKADĒMIJĀ attiecībā uz pieejamajiem e-mācību kursiem BTSF Tiešsaistes sadaļā.
Lūdzu, rūpīgi izlasiet, pirms iesniedzat savu(-us) pieteikumu(-us), lai nodrošinātu optimālus rezultātus
saistībā ar reģistrēšanos e-mācību pasākumiem un to pabeigšanu.
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PAMATINFORMĀCIJA
Iniciatīva “Labāka apmācība nekaitīgai pārtikai”
BTSF ir Veselības un pārtikas nekaitīguma ĢD (ĢD SANTE) iniciatīva, ar kuru organizē ES apmācības
pārtikas aprites tiesību aktu, barības tiesību aktu, dzīvnieku veselības, dzīvnieku labturības noteikumu un
augu veselības noteikumu jomā. Regulas (EK) Nr. 882/2004 par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu
atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas tiesību aktiem, dzīvnieku veselības,
dzīvnieku labturības noteikumiem, kā arī augu veselības noteikumiem, 51. pantā ir paredzēts šīs
iniciatīvas juridiskais instruments.
Patērētāju, veselības, lauksaimniecības un pārtikas izpildaģentūra (turpmāk tekstā — Chafea) ir
atbildīga par Regulā (EK) Nr. 882/2004 un Direktīvā 2000/29/EK paredzēto pārtikas nekaitīguma
apmācības pasākumu pārvaldības uzdevumu izpildi, kā noteikts Lēmuma 2004/858/EK 4. pantā.
BTSF programma ir paredzēta, lai apmācītu ES dalībvalstu kompetento iestāžu darbiniekus, kuri ir iesaistīti
oficiālās kontroles darbībās, lai viņi būtu informēti par jaunākajām tendencēm visos ES tiesību aktu
aspektos iepriekšminētajās jomās, tādējādi nodrošinot, ka šīs kontroles visās dalībvalstīs veic vienotā un
atbilstošā veidā.
Apmācības, ko organizē ES dalībvalstīm, ir pieejamas arī trešo valstu dalībniekiem.
Kopš 2006. gada iniciatīva ir paplašināta no septiņām programmām līdz apmācībām par aptuveni 40
dažādiem tematiem, kas saistīti ar pārtikas, veterinārās un augu veselības jautājumiem.
Vairāk nekā 68 000 oficiālo kontroles darbinieku ir tieši apmācīti, turklāt daudzi ir netieši guvuši labumu
no pieredzes, ko dalībnieki iegūst apmācību laikā.
BTSF ir iniciatīva, kuru augstu vērtē visi dalībnieki un kompetentās iestādes.
BTSF un e-mācības
Galvenais faktors, reaģējot uz šo augsta līmeņa pieprasījumu, ir apmācību piedāvājuma pieaugums.
E-mācības parasti atzīst kā spēcīgu un vērtīgu papildinājumu ierastajām izglītības iniciatīvām, un mācību
vadības sistēmas (LMS) ir galvenie rīki, kas atbalsta šos jaunos izglītības modeļus.
Izstrādājot e-mācību līdzekļus, ar zemākām izmaksām tiek sasniegta lielāka auditorija; ir iespējams
sagatavot dažādus kursus uz zināšanām balstītā līmenī, kā arī tajā pašā laikā kursi ir elastīgāki attiecībā
uz dalībvalstu amatpersonu laika pārvaldību.
Pamatojoties uz šo, BTSF uzsāka e-mācību moduļu izstrādi pamatlīmeņa apmācībām, kas varētu būt
sākumpunkts mērķtiecīgākām un praktiskākām apmācībām.
Pamatlīmeņa apmācību piedāvājums, izmantojot e-mācības, palielinātu dalībnieku informētību un skaitu,
tādējādi darbsemināru laikā varēs pievērsties padziļinātām praktiskām apmācībām.
BTSF e-mācību pilotprojekts, ko uzsāka 2010. gadā, sastāv no diviem galvenajiem posmiem, kuru mērķis
ir izstrādāt 10 moduļus.
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Apmācību kursu metodoloģija
Datorus jau sen izmanto izglītībā, un šobrīd to izmantošana arvien lielākā mērā ietekmē sabiedrību,
pateicoties arvien lielākiem interneta panākumiem izglītībā un vieglākai piekļuvei tam.
Šo plašo jomu (kas var ietvert jebkāda veida mācīšanās procesu) parasti dēvē par e-mācībām.
Studentiem ir iespēja pielāgot mācību procesu savām personīgajām un profesionālajām vajadzībām, ja viņi
piedalās e-mācību iniciatīvās, jo elastība ir šīs metodoloģijas galvenā iezīme un tā ir ļoti piemērota
pieaugušo apmācībām.
Daudz vairāk nekā ierastajās izglītības situācijās tālmācības projektu panākumi lielā mērā ir atkarīgi no
mācību procesa, ko nosaka indivīdi, viņu pašu motivācija un personīgās paškontroles spējas.
Apmācību materiālus atbilstoši atlasa, izstrādā un sagatavo, lai atvieglotu pašmācības procesus, ņemot
vērā mērķa grupas profilu. Šīs pieejas mērķis ir garantēt studentu dinamisko mijiedarbību ar mācību
tematiem, izmantojot multivides rīkus.
Metodoloģijā ir ņemts vērā, ka dalībnieks vairumā gadījumu jau ir pietiekami informēts par izskatāmajiem
jautājumiem. Tāpēc kursi ir koncentrēti ne tik daudz uz akadēmiskajām zināšanām, bet gan uz dalībnieku
spēju attīstīšanu kritisko punktu noteikšanā un praktisku risinājumu atrašanā galvenajām problēmām, ar
kurām viņi ikdienā saskaras darbā.
Aprakstītās apmācību stratēģijas ieviešanas galvenie līdzekļi ir teksti interaktīvos ekrānos, 3D talismani,
praktiskie piemēri, nopietnas spēles, padziļināts saturs utt..

BTSF Tiešsaiste
BTSF Tiešsaiste BTSF AKADĒMIJĀ piedāvā 10 e-mācību kursus 5 valodās (angļu, vācu, franču, spāņu un
portugāļu), ļaujot dalībniekiem apgūt šādus tematus:
 dzīvnieku labturība;
 materiāli, kas ir saskarē ar pārtiku;
 pārtikas un barības ātrās reaģēšanas sistēma;
 riska analīze un kritiskie kontroles punkti;
 transmisīvo sūkļveida encefalopātiju profilakse, kontrole un izskaušana;
 pārtikas higiēna un kontrole attiecībā uz zivsaimniecības produktiem un dzīvām gliemenēm (LBM);
 dzīvnieku barošana;
 ES augu karantīnas režīms importam;
 dzīvnieku labturība nokaušanas vai nonāvēšanas laikā slimību kontroles nolūkiem mājputniem

Lūdzu, apmeklējiet vietni https://btsfacademy.eu/training/course/index.php?categoryid=5, lai uzzinātu vairāk
par katru pieejamo e-mācību kursu.
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ATBILSTĪBA UN PIETEIKŠANĀS
Atbilstība
E-mācību kursi, kas iekļauti iniciatīvā, ir pieejami tikai uzaicināto ES valstu un trešo valstu darb“Labāka
apmācība nekaitīgai pārtikai”iniekiem, kuri strādā valsts kompetentajās iestādēs, kas iesaistītas
oficiālā kontrolē pārtikas un barības regulēšanas jomā. D alībnieki n o c itām v alstīm u n n ozarēm
(piemēram, akadēmiķi, rūpniecības nozares pārstāvji utt.) pagaidām nav tiesīgi piedalīties.
Pirms pieteikuma iesniegšanas
 Pārbaudiet VKP kontaktinformācijas sarakstu, ja jums nepieciešama plašāka informācija par jūsu
atbilstību.
 Ja esat piemērots kandidāts no uzaicinātās valsts, varat pieteikties, lai reģistrētos pieejamajiem
BTSF Tiešsaistes kursiem, izmantojot BTSF Tiešsaistes pieteikuma veidlapu.
 Atbilstīgajiem pretendentiem no uzaicinātajām valstīm, kuri nepaļaujas uz valstu kontaktpunktu
informāciju, lūdzam sūtīt e-pastu uz ĢD SANTE funkcionālo pastkastes adresi:
SANTE-TRAININGFORSAFERFOOD@ec.europa.eu.
Kā pieteikties
Lūdzu, iepazīstieties ar detalizētu pirmsreģistrācijas, apstiprināšanas un reģistrācijas soļu un nosacījumu
aprakstu:
- Pirmsreģistrācijas veidlapu (BTSF Tiešsaistes pieteikuma veidlapu) iesniedz kopā ar dalībnieka informāciju
(viens pieteikums katram kursam). Šajā posmā var norādīt izvēlēto e-mācību kursu un vēlamo valodu. Kā
minēts iepriekš, pieejamajiem e-mācību kursiem var sekot līdzi angļu, vācu, franču, spāņu un portugāļu
valodā.
 Aizpildot pirmsreģistrācijas veidlapu, lūdzu, pārbaudiet norādītās e-pasta adreses precizitāti. Lūdzu,
ņemiet vērā, ka šo adresi izmantos nepieciešamajai saziņai, tostarp akreditācijas datu un piekļuves
informācijas nosūtīšanai. Ja esat iesniedzis(-gusi) pieteikumu citiem e-mācību kursiem, lūdzu,
izmantojiet to pašu e-pasta adresi visos pieteikumos, lai nodrošinātu, ka jūsu profils nedublējas. BTSF
komanda iesaka, ja iespējams, izmantot oficiālu pastkasti, kas palīdzēs attiecīgajiem VKP, novērtējot
pieteikumu atbilstību.
 Īpašu uzmanību pievērsiet vārdam/uzvārdam, kuru izgūs e-mācību kursa(-u) pēdējā posmā, lai
iekļautu kursa apguves sertifikātā..
- Once Kad pirmsreģistrācijas veidlapa ir iesniegta, attiecīgais valsts kontaktpunkts novērtēs pieteikumu. Ja
atbilstības nosacījumi būs izpildīti, dalībnieku apstiprinās reģistrācijai. Paziņojuma ziņojumu ar nosaukumu
“BTSF ACADEMY - Pre-enrolment Validation” (BTSF AKADĒMIJA — pirmsreģistrācijas apstiprināšana)
automātiski nosūtīs uz e-pasta adresi, kas izmantota pieteikuma(-u) iesniegšanai.
- Apstiprināto pieteikumu reģistrācija, ko veic BTSF komanda. Lūdzu, ņemiet vērā, ka apstiprināto
pieteikumu, tostarp visu pieteikumu, kuri saņemti pirms faktiskās reģistrācijas datuma, faktiskā reģistrācija
notiek katru nedēļu līdz plkst. 12.00 pēc Centrāleiropas laika katras nedēļas pēdējā darba dienā.
Kad šis pēdējais solis ir veikts, reģistrētajiem dalībniekiem pārsūta automātisko ziņojumu, kurā iekļauti
akreditācijas dati un piekļuves norādījumi.
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 Lūdzu, pirms pieprasāt palīdzību piekļuvei, pagaidiet līdz nākamajam reģistrācijas datumam, ja esat
saņēmis(-usi) e-pasta ziņojumu, kura tematā norādīts “BTSF ACADEMY - Pre-enrolment Validation”
(BTSF AKADĒMIJA — pirmsreģistrācijas apstiprināšana).
 Dažos gadījumos ziņojumus to saņemšanas laikā var filtrēt uz surogātpasta / nevēlama e-pasta
mapi. Lūdzu, pārbaudiet šo mapi, pirms pieprasāt atbalstu.
 Apstiprinātie dalībnieki, kuri nav saņēmuši savus akreditācijas datus, var viegli piekļūt sistēmai,
izmantojot saiti, kas pieejama Log in ekrānā šeit: https://btsfacademy.eu/training/login/index.php, un
ievadot e-pasta adresi, ko izmantoja pirmsreģistrācijas veidlapas iesniegšanai..

Password retrieval link in Log in screen

Pakalpojuma nosacījumi
Lūdzu, izlasiet turpmāk sniegto informāciju par e-mācību kursu pakalpojumu sniegšanas nosacījumiem
BTSF AKADĒMIJĀ.
Pieejamība
 Pieeju dalībniekiem piešķir uz 45 kalendārajām dienām, skaitot no faktiskās reģistrācijas dienas.
 Katra e-mācību kursa vidējais apguves laiks ir aptuveni 8 stundas.
 E-mācību kursu skaits, kurus var pieprasīt katrs dalībnieks, nav ierobežots. Tomēr BTSF komanda
iesaka plānot grafiku atbilstoši dalībnieka pieejamībai un sadalīt pieteikumus kursiem tādā
laikposmā, kas ļauj ērti kursus atsākt. Papildu pieteikumus var iesniegt pēc katra e-mācību kursa
pabeigšanas.
 E-mācību kursi būs pieejami bez pārtraukuma visa gada garumā. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šī perioda
beigās ieplānos apturēt uzturēšanas un vadības uzdevumus, lai arhivētu līdzdalības informāciju un
atsvaidzinātu e-mācību resursus BTSF AKADĒMIJĀ.
 Gadījumā, ja pretendentiem nav interneta piekļuves punkta darbību izpildei, pēc pieprasījuma var
nodrošināt bezsaistes risinājumu. Tomēr, lai BTSF komanda izsniegtu atbilstošo sertifikātu, tai ir
jānosūta zināšanu pārbaudes anketas un apmierinātības aptauja.
E-mācību pasākumu sākuma datums
 Pretendentu pirmsreģistrācija nosaka reģistrācijas nedēļu, kā arī e-mācību darbību sākuma datumu.
Tāpēc Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts un Chafea iesaka plānot
pirmsreģistrācijas veidlapu iesniegšanu saskaņā ar pretendenta grafika pieejamību.
Reģistrācijas pagarinājumi
 Var pieprasīt reģistrācijas pagarinājumu par 45 kalendārajām dienām, pamatojot to, ja
sākotnējais ilgums ir nepietiekams, lai pabeigtu darbības.
 Reģistrācijas pagarinājuma pieprasījumi jānosūta attiecīgajiem valstu kontaktpunktiem. Tos
piemēros katras nedēļas pēdējā darba dienā (pēc Beļģijas kalendāra).
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Pēcpārbaudes mēģinājumi
 Pēcpārbaudes pabeigšanas nosacījumi paredz, ka dalībniekam ir trīs mēģinājumi. Ja jums ir grūti
iegūt novērtējumu, kas nepieciešams anketas sekmīgai izpildei, lūdzu, pārskatiet moduļa saturu,
pirms atkārtoti mēģināt pēcpārbaudi. Pareizo atbilžu minimālais procentuālais daudzums, lai
nokārtotu pēcpārbaudi, ir 75 %.
 Ja dalībnieks ir pārsniedzis pieļaujamo mēģinājumu skaitu, lūdzu, turpmākiem norādījumiem rakstiet
uz e-pasta adresi general@btsfacademy.eu.
Kursu apguves sertifikāti
 BTSF ir Eiropas Komisijas iniciatīva, kuras darbības koordinē Veselības un pārtikas nekaitīguma
ģenerāldirektorāts (ĢD SANTE) un ko īsteno Patērētāju, veselības, lauksaimniecības un pārtikas
izpildaģentūra (Chafea), jo šīs organizācijas atbalsta sertifikātus, ko ieguvuši dalībnieki, kuri
veiksmīgi pabeidz e-mācību kursus. Tomēr BTSF iniciatīva nav diploma līmeņa mācību programma.
Tās mērķis ir nodrošināt to kompetento iestāžu darbinieku pastāvīgu profesionālo attīstību, kuri ir
atbildīgi par ES tiesībaizsardzības jautājumu oficiālu kontroli sanitāro un fitosanitāro jautājumu
jomā.
 Attiecīgā dalībnieka dalībvalstu kompetentās iestādes lemj par šo sertifikātu atzīšanu un piešķir
kredītvērtējumu, ja uzskata to par vajadzīgu. Lūdzu, sazinieties ar attiecīgo BTSF VKP, lai iegūtu
sīkāku informāciju.
 Pabeidzot katra e-mācību kursa darbību, dalībnieki var lejupielādēt kursa apguves sertifikātu (sadaļa
“Diploma” (Diploms) iedaļā “Courses” (Kursi)), kas apliecina, ka pēcpārbaudē ir iegūti vismaz 75 %
pareizu atbilžu. Minētajos sertifikātos nav iekļauts neviens novērtējums.
BTSF AKADĒMIJAS palīdzības dienesta pakalpojumi
 Lūdzu, rakstiet uz e-pasta adresi general@btsfacademy.eu, lai iegūtu informāciju par BTSF
AKADĒMIJAS sniegtajiem e-mācību pasākumiem, ieskaitot reģistrācijas pieprasījumus,
pieprasījumus par personas datu pārvaldību vai jebkādus jautājumus, kas saistīti ar pakalpojumu
sniegšanu. BTSF komanda ar prieku jums palīdzēs.
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KURSU STRUKTŪRA
Katrs BTSF AKADĒMIJAS e-mācību kurss ir strukturēts saskaņā ar turpmāk norādīto:
 E-mape. Sadaļa, kurā ir PDF dokumenti ar informāciju par BTSF iniciatīvu, mācību plānu un studentu
ceļvedi katram e-mācību kursam.
 Pirmspārbaude. Šīs zināšanu novērtēšanas anketas mērķis ir novērtēt dalībnieka zināšanas par
tematu pirms e-mācību kursa.
 Modulis. Ievads par tematu(-iem), kam seko galvenais saturs, kas ir organizēts multivides vienībās,
kuras ir pieejamas BTSF AKADĒMIJĀ reģistrētajiem dalībniekiem.
 Pēcpārbaude. Ar šo zināšanu novērtēšanas anketu novērtē dalībnieka izpratni par tematu(-iem) pēc
tiešsaistes apmācībām. Nepieciešams vismaz 75 % pareizu atbilžu, lai iegūtu kursa apguves
sertifikātu.
 Aptauja. Ar BTSF dalībnieku apmierinātības aptauju apkopo dalībnieka atsauksmes, lai identificētu
galvenos jautājumus, kuriem ĢD SANTE un Chafea BTSF komandai jāpievērš uzmanība, lai plānotu
un īstenotu risinājumus pakalpojumu sniegšanas uzlabošanai.
 Diploms. Pēc visu iepriekšējo darbību pabeigšanas dalībnieki var tieši lejupielādēt kursa apguves
sertifikātu.
 PDF. Satura vienības ir pieejamas lejupielādei PDF formātā.
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TEHNISKĀS PRASĪBAS
Lai piekļūtu visam pieejamajam BTSF AKADĒMIJAS e-mācību kursa darbību saturam, lūdzu, izskatiet
turpmāk norādīto prasību sarakstu:
 Dators ar piekļuvi internetam. Lai apgūtu BTSF AKADĒMIJĀ pieejamos e-mācību kursus, ir ieteicams
izmantot datoru, nevis mobilo ierīci. Lai gan BTSF AKADĒMIJAS izkārtojums ir atsaucīgs, ekrāna izmērs
un iesaistītās tehnoloģijas var radīt grūtības, ja e-mācību kursu saturu apgūst, izmantojot mobilos
tālruņus un planšetdatorus.
 Austiņas vai skaļruņi. BTSF AKADĒMIJĀ sniegtie e-mācību kursi satur animācijas ar audio;
pārliecinieties, ka audio ierīce ir pareizi iestatīta ar atbilstošu izvadi, kas ļauj atskaņot moduļus.
 Interneta pārlūks. ĢD SANTE un Chafea BTSF komanda ir pārbaudījusi e-mācību kursus ar visbiežāk
sastopamajām pārlūkprogrammām. Šo pārbaužu rezultāti liecina, ka Microsoft Internet Explorer un Edge
ar vienādu interneta pieslēgumu nodrošina lēnāku veiktspēju. Tas var neļaut ielādēt animācijas, ja ir
pieslēguma pārtraukumi un sastrēgumi. Tāpēc labākai veiktspējai ieteicams izmantot Google Chrome,
Mozilla Firefox, Opera vai Safari. Lūdzu, ņemiet vērā, ka dalībniekiem, iespējams, savos VKP ir
nepieciešams IT komandas atbalsts, lai viņu datoros pieprasītu papildu programmatūras instalēšanu.
 Papildu programmatūra. Lai nodrošinātu e-mācību moduļu reproducēšanu, pārlūkā ir jābūt instalētam
un aktivizētam Adobe Flash Player. Šis spraudnis ir pārlūkošanas lietojumprogrammu paplašinājums,
kas ļauj parādīt multivides saturud.
Tiešā lejupielādes saite:
https://get.adobe.com/flashplayer/
Ja jūsu pārlūkprogrammā nav iepriekš instalētas Flash Player kopijas, kursā parādīsies pelēks ekrāns
ar šādu ziņojumu:

Diemžēl jums ir nepieciešama vismaz Flash Player 10 versija, lai skatītu šo saturu. Iegūt
Flash Player
Visa informācija par instalēšanu un aktivizēšanu visām galvenajām pārlūkprogrammām ir pieejama
šajā saitē: https://helpx.adobe.com/flash-player.html
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