Ghid pentru candidați privind activitățile de e-learning
NOTĂ: Acest ghid este disponibil în limba ENGLEZĂ, BULGARĂ, CROATĂ, CEHĂ, DANEZĂ, ESTONĂ, FINLANDEZĂ, FRANCEZĂ, GERMANĂ,
GREACĂ, ITALIANĂ, LETONĂ, LITUANIANĂ, MAGHIARĂ, MALTEZĂ, OLANDEZĂ, POLONĂ, PORTUGHEZĂ, ROMÂNĂ, SLOVACĂ, SLOVENĂ,
SPANIOLĂ ȘI SUEDEZĂ.
Ultima actualizare: 29/03/2019

Vă mulțumim pentru interesul acordat activităților de e-learning pentru O formare mai bună pentru o
hrană mai sigură.
Obiectivul acestui document este să ofere îndrumare posibililor participanți cu privire la condițiile serviciilor
furnizate în cadrul ACADEMIEI BTSF pentru cursurile de e-learning disponibile în secțiunea BTSF Online.
Vă rugăm să citiți cu atenție acest document înainte de a vă trimite candidatura (candidaturile) pentru a
asigura rezultate optime privind înregistrarea și efectuarea activităților de e-learning.
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CONTEXT
Inițiativa O formare mai bună pentru o hrană mai sigură
BTSF este o inițiativă a Direcției Generale Sănătate și Siguranță Alimentară (DG SANTE) care organizează
formare UE în sectorul legislației în domeniul alimentelor, legislației privind hrana pentru animale, normelor
de sănătate animală și de bunăstare a animalelor și a normelor de sănătate a plantelor. Articolul 51 din
Regulamentul (CE) nr. 882/2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea
conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare, și cu normele de
sănătate animală și de bunăstare a animalelor, precum și cu normele de sănătate a plantelor asigură
instrumentul juridic pentru această inițiativă.
Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimente (denumită în continuare
„Chafea”) este responsabilă cu derularea sarcinilor de implementare pentru gestionarea măsurilor de
formare privind siguranța alimentară acoperite de Regulamentul (CE) nr. 882/2004 și Directiva 2000/29/CE,
astfel cum se specifică la articolul 4 din Decizia 2004/858/CE.
Programul BTSF este conceput pentru a forma membrii personalului autorităților competente ale statelor
membre ale UE implicați în activități de control oficial cu scopul de a fi informați la zi cu privire la toate
aspectele legilor UE în toate domeniile indicate mai sus și de a asigura astfel că sunt derulate controale în
mod uniform și adecvat în toate statele membre ale UE.
Formarea organizată pentru statele membre ale UE este, de asemenea, disponibilă pentru participanți din
terțe țări.
Începând cu anul 2006, inițiativa s-a extins din șapte programe pentru formare în peste 40 de subiecte
diferite privind probleme din domeniul alimentar, veterinar și de sănătate a plantelor.
Peste 68 000 de membri ai personalului de control oficial au fost direct formați, fără a-i menționa pe cei
care au beneficiat indirect prin diseminarea expertizei acumulate de participanți pe parcursul formării.
BTSF este o inițiativă foarte apreciată de toți participanții și toate autoritățile competente.
BTSF și e-learning
Un factor-cheie pentru acoperirea acestui nivel înalt de cerere îl reprezintă amplificarea furnizării de servicii
de formare.
E-learning este recunoscut în general ca o extensie puternică și valoroasă a inițiativelor educaționale
tradiționale, iar sistemele de gestionare a învățării (LMS) sunt instrumente-cheie pentru a susține aceste
modele educaționale noi.
Dezvoltarea instrumentelor de e-learning înseamnă a ajunge la o audiență mai mare cu costuri mai mici;
permite pregătirea de diferite nivele bazate pe cunoștințe ale cursurilor și, în același timp, cursurile sunt
mai flexibile din punct de vedere al gestionării timpului funcționarilor statelor membre.
Pe baza acestor premise, BTSF a lansat realizarea de module de e-learning pentru sesiuni de formare de
bază care pot servi ca punct de plecare pentru sesiuni de formare cu obiective mai clare și mai practic
orientate.
Oferirea de sesiuni de formare de bază prin e-learning ar ajuta la extinderea publicului vizat și creșterea
numărului de participanți și ar permite axarea, în atelierele de lucru, pe sesiuni de formare practice
avansate.
Proiectul-pilot BTSF de e-learning - lansat în 2010 - este compus din două etape principale al căror obiectiv
este de a elabora zece module.
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Metodologia cursului de formare
Computerele sunt folosite de mult în educație și, în prezent, folosirea lor are un impact și mai mare asupra
societății datorită succesului educațional în creștere al internetului și al accesului mai ușor la internet.
Acest domeniu amplu (care poate include orice tip de proces de învățare) se numește în general e-learning.
Cursanții au posibilitatea de a adapta parcursul de învățare la propriile nevoi personale și profesionale dacă
participă la inițiativele de e-learning, deoarece flexibilitatea este principala caracteristică a acestei
metodologii foarte adecvată pentru formarea adulților.
Mai mult decât în situațiile educaționale tradiționale, succesul proiectelor de educație de la distanță depinde
în mare măsură de procesul de învățare exprimat de persoane, de propria lor motivare și de capacitățile
personale de autogestionare.
Materialele de formare au fost selectate, concepute și realizate în mod adecvat pentru a facilita procesele
de autoînvățare, luând în considerare profilul grupului-țintă. Obiectivul acestei abordări este de a garanta
interacțiunea dinamică a cursanților cu obiectele de învățare prin intermediul instrumentelor multimedia.
Metodologia ia în considerare faptul că participantul este, în majoritatea cazurilor, deja bine informat cu
privire la subiectele tratate. Prin urmare, cursul nu se axează atât de mult pe cunoștințele academice, cât
pe dezvoltarea abilităților participanților de a identifica punctele critice și a găsi soluții practice pentru
problemele principale cu care se confruntă zilnic la locul de muncă.
Principalele instrumente pentru a implementa strategia de formare descrisă sunt texte pe ecrane
interactive, mascote 3D, exemple practice, jocuri serioase, conținut aprofundat etc.

BTSF Online
BTSF Online oferă 10 cursuri de e-learning în 5 limbi (engleză, germană, franceză, spaniolă și portugheză),
care pot fi urmate la ACADEMIA BTSF, permițând participanților să învețe despre:
 Bunăstarea animalelor
 Materiale destinate a veni în contact cu alimentele
 Sistemul de alertă rapidă pentru alimente și furaje
 analiza riscurilor și puncte critice de control
 Prevenirea, combaterea și eradicarea encefalopatiilor spongiforme transmisibile
 Igiena produselor alimentare și controlul produselor pescărești și al moluștelor bivalve vii (LBM)
 Alimentația animalelor
 Regimul de carantină al plantelor UE pentru importuri
 Bunăstarea animalelor la momentul sacrificării și uciderii păsărilor în scop de combatere a bolilor

Vă rugăm să vizitați https://btsfacademy.eu/training/course/index.php?categoryid=5 pentru a afla mai
multe despre fiecare curs de e-learning disponibil.
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ELIGIBILITATE ȘI CUM SĂ DEPUNEȚI O CANDIDATURĂ
Eligibilitate
Cursurile de e-learning furnizate în cadrul inițiativei O formare mai bună pentru o hrană mai sigură sunt
disponibile numai pentru personalul statelor UE și non-UE invitate, care lucrează în cadrul autorităților
naționale competente implicate în controale oficiale în domeniul reglementării alimentelor și hranei
pentru animale. Nu sunt eligibili pentru moment participanți din alte țări și sectoare (de exemplu, mediul
academic, industrie etc.).
Înainte de a depune o candidatură
 Verificați Lista de contact NCP dacă aveți nevoie de mai multe informații privind eligibilitatea dvs.
 Dacă sunteți un candidat eligibil dintr-o țară invitată, puteți candida pentru a vă înregistra la
cursurile BTSF online disponibile prin intermediul formularului de candidatură BTSF online.
 Pentru candidații conformi din țările invitate care nu se bazează pe un punct de contact național,vă
rugăm să contactați DG SANTE la adresa de e-mail funcțională:
SANTE-TRAININGFORSAFERFOOD@ec.europa.eu
Cum să depuneți o candidatură
Vă rugăm să regăsiți o descriere detaliată a etapelor și a condițiilor de preînregistrare, validare și
înregistrare:
- Un Formular de preînregistrare (Formular de candidatură BTSF online) este trimis conținând detaliile
participantului (o candidatură pentru fiecare curs). Cursul de e-learning selectat și limba preferată pot fi
specificate în această etapă. După cum se menționează mai sus, cursurile de e-learning disponibile pot fi
urmate în limba engleză, germană, franceză, spaniolă și portugheză.
 Vă rugăm să verificați acuratețea adresei de e-mail furnizate când completați formularul de
preînregistrare. Trebuie să aveți în vedere că această adresă va fi folosită pentru comunicările
necesare, inclusiv trimiterea numelui de utilizator și a parolei și a informațiilor de acces. Dacă ați
trimis o candidatură pentru alte cursuri de e-learning, vă rugăm să folosiți aceeași adresă de e-mail
pentru toate candidaturile pentru a se asigura că profilul dvs. nu este dublat. Echipa BTSF vă
recomandă să folosiți o căsuță poștală electronică oficială dacă este posibil, fapt ce va ajuta punctele
de contact naționale relevante la momentul evaluării eligibilității candidaturilor.
 Vă rugăm să acordați o atenție specială când introduceți prenumele/numele de familie care vor fi
folosite în ultima etapă a cursului (cursurilor) de e-learning pentru a fi incluse în certificatul de
absolvire.
- Onc- După trimiterea formularului de preînregistrare, punctul de contact național relevant evaluează
candidatura. Dacă îndeplinește condițiile de eligibilitate, participantul va fi validat pentru înregistrare. Un
mesaj de notificare cu denumirea „BTSF ACADEMY - Pre-enrolment Validation” (ACADEMIA BTSF - Validare
preînregistrare) este trimis automat la adresa de e-mail folosită pentru trimiterea candidaturii
(candidaturilor).
- Înregistrarea candidaturilor validate de echipa BTSF. Vă rugăm să aveți în vedere că înregistrarea efectivă
a candidaturilor validate este gestionată săptămânal până la ora 12.00 CET a ultimei zile lucrătoare din
fiecare săptămână, inclusiv toate cele primite înainte de data înregistrării efective.
După ce această ultima etapă este finalizată, participanților înregistrați li se trimite un mesaj automat
cunumele de utilizator și parola și instrucțiunile de acces.
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 Please be so kind to wait until the next enrolment date after you receive an email with the subject Vă
rugăm să aveți bunăvoința să așteptați până la următoarea dată de înregistrare după primirea emailul denumit „BTSF ACADEMY - Pre-enrolment Validation” (ACADEMIA BTSF - Validare
preînregistrare) înainte de a solicita asistență pentru acces.
 În unele cazuri, mesajele pot fi filtrate la primire în fișierul corespondență nedorită. Asigurați-vă că
verificați acest fișier înainte de a solicita asistență.
 Opțional, participanții înregistrați care nu și-au primit numele de utilizator și parola pot accesa ușor
platforma
folosind
linkul
disponibil
în
ecranul
„Log
in”
(Conectare)
la:
https://btsfacademy.eu/training/login/index.php , introducând adresa de e-mail folosită pentru
trimiterea Formularului de preînregistrare..

Link recuperare parolă în ecranul „Log in” (Conectare)

Condiții de furnizare a serviciilor
Vă rugăm să citiți următoarele informații despre condițiile de furnizare a serviciilor pentru cursurile de
elearning din cadrul ACADEMIEI BTSF.
Accesibilitate
 Accesul participanților este acordat timp de 45 de zile calendaristice începând cu data înregistrării
efective.
 Timpul mediu de alocat fiecărui curs de e-learning este de aproximativ 8 ore.
 Nu se aplică limitări privind numărul de cursuri de e-learning care ar putea fi solicitate de fiecare
participant. Cu toate acestea, echipa BTSF recomandă participanților să-și planifice programul în
conformitate cu disponibilitatea lor și să distribuie candidaturile pe parcursul unei perioade care
permite continuarea acestora în condiții adecvate. Candidaturi suplimentare pot fi trimise după ce
fiecare curs de e-learning este finalizat.
 Cursurile de e-learning vor fi disponibile fără întrerupere pe tot parcursul anului. Vă rugăm să aveți în
vedere că până la sfârșitul acestei perioade, va fi planificată o stopare pentru sarcini de întreținere și
manageriale în vederea arhivării informațiilor de participare și reîmprospătării resurselor de e-learning
din ACADEMIA BTSF.
 În cazul în care participanții nu dispun de un punct de acces la internet pentru finalizarea activităților,
o soluție offline poate fi furnizată la cerere. Cu toate acestea, Chestionarele de evaluare a cunoștințelor
și Chestionarul privind satisfacția participanților vor fi trimise Echipei BTSF pentru emiterea
certificatului corespondent..
Data de începere a activităților de e-learning
 La preînregistrarea candidaților se va stabili săptămâna de înregistrare, precum și data de începere a
activităților de e-learning. Prin urmare, DG SANTE și Chafea recomandă planificarea trimiterii
formularelor de preînregistrare în funcție de disponibilitatea programului candidatului.
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Prelungiri ale înregistrării
 TheExistă posibilitatea de a solicita o prelungire a înregistrării de 45 de zile calendaristice, în baza unei
justificări, în cazul în care durata inițială nu este suficientă pentru a finaliza activitățile.
 Cererile de prelungire a înregistrării trebuie adresate punctelor de contact naționale relevante. Acestea
vor fi depuse în ultima zi lucrătoare a fiecărei săptămâni (calendarul belgian)..
Încercări Post-test
 Condițiile pentru finalizarea Post-testului permit participanților să încerce de 3 ori pentru a trece Posttestul. În cazul în care întâmpinați dificultăți în a obține nota necesară pentru a finaliza cu succes
chestionarul, vă rugăm să revizuiți conținutul Modulului înainte de a încerca să dați din nou Post-testul.
Procentul minim de răspunsuri corecte necesar pentru a trece Post-testul este de 75%.
 Dacă participantul depășește numărul de încercări disponibile, poate contacta
general@btsfacademy.eu pentru instrucțiuni.
Certificate de finalizare
 BTSF este o inițiativă a Comisiei Europene, iar activitățile sale sunt coordonate de Direcția Generală
Sănătate și Siguranță Alimentară (DG SANTE) și puse în aplicare de Agenția Executivă pentru
Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimente (Chafea), acestea fiind organizațiile care susțin
certificatele obținute de participanții care finalizează cu rezultate satisfăcătoare cursurile de elearning. Cu toate acestea, inițiativa BTSF nu este un program de învățare de absolvire. Obiectivul său
este de a asigura dezvoltarea profesională permanentă a personalului autorităților competente
responsabile cu controale oficiale privind probleme de aplicare a dreptului Uniunii în domeniile SPS.
 Autoritățile competente din statele membre ale participanților vizați au responsabilitatea de a
recunoaște aceste certificate și a le acorda o valoare în credite dacă consideră acest lucru adecvat. Vă
rugăm să contactați punctele de contact naționale BTSF pentru informații suplimentare.
 Finalizarea activităților pentru fiecare Curs de e-learning permite participanților să descarce un
Certificat de finalizare [secțiunea „Diploma” (Diplomă) în „Courses” (Cursuri)] care dovedește obținerea
a minimum 75% de răspunsuri corecte în Post-test. Nicio notă nu este menționată pe certificatele
indicate.
Servicii de asistență ale ACADEMIEI BTSF
 Vă rugăm să contactați general@btsfacademy.eu pentru informații privind activitățile de elearning
furnizate în cadrul ACADEMIEI BTSF, inclusiv pentru întrebări despre înregistrare, cereri despre
gestionarea datelor personale sau orice întrebări privind furnizarea serviciilor. Echipa BTSF vă va ajuta
cu plăcere.
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STRUCTURA CURSULUI
Fiecare curs de e-learning din ACADEMIA BTSF este structurat după cum urmează:
 Fișier electronic O secțiune care include documente PDF cu informații despre inițiativa BTSF, un plan
de învățare și un Ghid al cursanților pentru fiecare curs de e-learning.
 Pre-test. Obiectivul acestui Chestionar de evaluare a cunoștințelor este de a evalua nivelul de
familiaritate al participantului cu subiectul înainte de a urma cursul de e-learning.
 Modul. O introducere privind subiectul (subiectele), urmată de conținutul principal organizat în Unități
multimedia care sunt accesibile participanților înregistrați în cadrul ACADEMIEI BTSF.
 Post-test. Acest Chestionar de evaluare a cunoștințelor evaluează înțelegerea subiectului
(subiectelor) de către participant după ce a urmat formarea online. Un procent de minimum 75% de
răspunsuri corecte este necesar pentru a obține Certificatul de finalizare.
 Sondaj. Un Chestionar privind satisfacția participanților la BTSF colectează feedbackul participantului
pentru a identifica problemele-cheie care necesită atenția Echipei BTSF din cadrul DG SANTE și
Chafea pentru a planifica și a implementa soluții în vederea îmbunătățirii furnizării serviciilor.
 Diplomă. După finalizarea tuturor activităților anterioare, un Certificat de finalizare poate fi direct
descărcat de către participanți.
 PDF-uri. Conținutul Unităților este disponibil pentru a fi descărcat în format PDF.
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CERINȚE TEHNICE
Pentru a accesa întregul conținut disponibil al activităților de e-learning din ACADEMIA BTSF, vă rugăm
să parcurgeți următoarea listă de cerințe:
 Computer cu acces la internet. Se recomandă a se folosi mai degrabă un computer decât un dispozitiv
mobil pentru a urma cursurile de e-learning furnizate în cadrul ACADEMIEI BTSF. Deși formatul
ACADEMIEI BTSF este adaptabil, dimensiunea ecranelor și tehnologiile implicate pot cauza dificultăți
când se urmărește conținutul cursurilor de e-learning pe telefoane mobile și tablete.
 Căști sau boxe. Cursurile de e-learning furnizate în cadrul ACADEMIEI BTSF includ animații audio; vă
rugăm să vă asigurați că dispozitivul audio este corect setat cu o ieșire corespunzătoare care permite
redarea când se urmăresc Modulele.
 Browser internet. Echipa BTSF Team din cadrul DG SANTE și Chafea a testat cursurile de e-learning
cu browserele cele mai comune. Rezultatele acestor teste indică faptul că Internet Explorer și Edge ale
Microsoft oferă o performanță mai scăzută cu aceeași conexiune la internet. Acest lucru poate
împiedica încărcarea animațiilor din cauza problemelor de timp de conectare expirat și de sufocare
acces. Prin urmare, se recomandă să folosiți Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera sau Safari pentru
o mai bună performanță. De reținut că participanții pot cere asistență de la echipa IT a autorității lor
naționale competente pentru a solicita instalarea de software suplimentar pe computerele acestora.
 Software suplimentar. Pentru a asigura afișarea modulelor de e-learning, browserul trebuie să aibă
Adobe Flash Player instalat și activat. Acest plugin este o extensie pentru aplicațiile de navigare care
permite afișarea conținutului multimedia.
Link descărcare directă:
https://get.adobe.com/flashplayer/
Dacă browserul dvs. nu are instalată anterior o copie a Flash Player, meniul cursului va afișa un ecran
gri cu mesajul:

Ne pare rău, aveți nevoie de minimum versiunea 10 a Flash Player pentru a vizualiza acest
conținut. Accesați Flash Player
Informațiile pentru instalare și activare pentru toate browserele importante sunt disponibile la
următorul link: https://helpx.adobe.com/flash-player.html
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