Navodila o dejavnostih e-učenja za prijavitelje
OPOZORILO:Ta navodila so na voljo v ANGLEŠČINI, BOLGARŠČINO, HRVAŠČINO, ČEŠČINO, DANŠČINO, NIZOZEMŠČINO, ESTONŠČINO,
FINŠČINO, NEMŠČINO, GRŠČINO, MADŽARŠČINO, ITALIJANŠČINO, LATVIJŠČINO, LITOVŠČINO, MALTEŠČINO, POLJŠČINO,
PORTUGALŠČINO, ROMUNŠČINO, SLOVAŠČINO, SLOVENŠČINO, ŠPANŠČINO IN ŠVEDŠČINO.

Zadnja dopolnitev: 29. 03. 2019
Hvala za vaše zanimanje za dejavnosti e-učenja v okviru pobude Boljše usposabljanje za varnejšo hrano.
Namen tega dokumenta je posredovati navodila možnim udeležencem o pogojih storitev, ki se izvajajo v
okviru AKADEMIJE BTSF v zvezi z razpoložljivimi tečaji e-učenja v rubriki BTSF Splet.
Natančno preberite navodila pred pošiljanjem svoje/ih prijave/prijav, da bi zagotovili optimalne rezultate
glede vpisa in dokončanja dejavnosti e-učenja.
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OZADJE
Boljše usposabljanje za varnejšo hrano
Boljše usposabljanje za varnejšo hrano (BTSF) je pobuda Generalnega direktorata za zdravje in varnost
hrane (GD SANTE), v okviru katere se organizira usposabljanje na ravni EU na področjih, ki jih obravnavajo
zakonodaja o živilih, zakonodaja o krmi, pravila o zdravju in dobrobiti živali ter pravila o zdravju rastlin.
Pravni instrument za to pobudo je vsebovan v členu 51 Uredbe (ES) št. 882/2004 o izvajanju uradnega
nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem
varstvu živali in zaščiti živali in zdravju rastlin..
Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano (v nadaljnjem besedilu: Chafea), je
odgovorna za izvajanje izvedbenih nalog v zvezi z upravljanjem ukrepov na področju usposabljanja o
varnosti hrane, zajetih v Uredbi (ES) št. 882/2004 in Direktivi 2000/29/ES, kot je določeno v členu 4 Sklepa
2004/858/ES.
Namen programa BTSF je usposabljanje osebja pristojnih organov držav članic EU, ki izvajajo dejavnosti na
področju uradnega nadzora, da bi bili vedno seznanjeni z vsemi vidiki prava EU na zgoraj navedenih
področjih in da bi se zagotovilo enotnejše, bolj nepristransko in primernejše izvajanje nadzora v vseh
državah članicah.
Usposabljanje, organizirano za države članice EU, je na voljo tudi za udeležence iz tretjih držav.
Od leta 2006 se je pobuda razširila s sedmih programov na usposabljanje o več kot 40 različnih temah,
povezanih s hrano, veterinarstvom in zdravjem rastlin.
V neposredno usposabljanje je bilo vključenih več kot 68 000 članov osebja, ki izvajajo dejavnosti uradnega
nadzora, poleg njih pa še vsi tisti, ki jim program koristil posredno s širjenjem strokovnega znanja, ki so ga
udeleženci pridobili med usposabljanjem.
BTSF je pobuda, ki je med vsemi udeleženci in pristojnimi organi visoko cenjena.
BTSF in e-učenje
Ključni dejavnik pri odzivanju na to visoko raven povpraševanja je povečanje možnosti za usposabljanje.
E-učenje na splošno velja za učinkovito in koristno razširitev tradicionalnih oblik izobraževalnih pobud,
sistemi upravljanja učenja pa so ključno orodje, ki podpira te nove izobraževalne modele.
Razvoj orodij e-učenja pomeni, da je mogoče doseči večje število udeležencev z nižjimi stroški, možna je
priprava različnih ravni tečajev na podlagi obstoječega znanja, tečaji pa so obenem prožnejši v smislu
upravljanja časa uslužbencev v državah članicah.
Na tej podlagi so se v okviru pobude začeli pripravljati moduli e-učenja za osnovno usposabljanje, ki bi
lahko bili izhodišče za bolj usmerjeno in praktično usposabljanje.
S ponudbo osnovnih usposabljanj prek e-učenja bi se povečala njihov doseg in število udeležencev, na
delavnicah pa bi se lahko osredotočili na nadaljnja praktična usposabljanja.
Pilotni projekt e-učenja v okviru pobude BTSF, ki se je začel leta 2010, obsega dve glavni ravni, katerih cilj
je razviti deset modulov.
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Metodologija tečajev usposabljanja
Računalniki se že dolgo uporabljajo pri izobraževanju, danes pa ima njihova uporaba še večji vpliv na družbo
zaradi čedalje večjega uspeha interneta pri izobraževanju in lažjega dostopa do interneta.
To široko področje (ki lahko vključuje katero koli obliko učnega procesa) se običajno imenuje e-učenje.
Udeleženci usposabljanj imajo priložnost, da z vključitvijo v pobude e-učenja prilagodijo učno pot osebnim
in strokovnim potrebam, saj je prožnost glavna značilnost te metodologije, ki je zelo ustrezna za
usposabljanje odraslih.
Uspeh projektov izobraževanja na daljavo je v primerjavi s tradicionalnimi oblikami izobraževanja precej
bolj odvisen od učnega procesa posameznikov, njihove motivacije in osebnih sposobnosti za samostojno
delovanje.
Gradiva za usposabljanje so bila primerno izbrana, oblikovana in pripravljena, da bi olajšala procese
samostojnega učenja, pri čemer se je upošteval profil ciljne skupine. Cilj tega pristopa je zagotoviti
dinamično interakcijo med udeleženci usposabljanj in učnimi cilji z multimedijskimi orodji.
Metodologija upošteva dejstvo, da udeleženec v večini primerov že kar dobro pozna obravnavane teme.
Zato tečaji niso toliko osredotočeni na akademsko znanje, temveč so bolj usmerjeni v razvijanje sposobnosti
udeležencev, da prepoznajo kritične točke in poiščejo praktične rešitve za glavne težave, s katerimi se vsak
dan srečujejo pri delu.
Glavna orodja za izvajanje opisane strategije za usposabljanje so besedila na interaktivnih zaslonih,
tridimenzionalne maskote, praktični primeri, resne igre, temeljite vsebine itd.

BTSF Splet
Program BTSF Splet nudi 10 tečajev e-učenja v petih jezikih (angleščini, nemščini, francoščini, španščini
in portugalščini), ki jih je mogoče opravljati v okviru AKADEMIJE BTSF, in na katerih se udeleženci lahko
učijo o:










dobrobiti živali
materialih, namenjenih za stik z živili
sistemu hitrega obveščanja za živila in krmo
analizi tveganja in kritičnih kontrolnih točkah
preprečevanju, nadzoru in izkoreninjenju transmisivnih spongiformnih encefalopatij
higieni živil in nadzoru ribiških proizvodov ter živih školjk
prehrani živali
režimu EU za karanteno rastlin za uvoz
dobrobiti živali ob zakolu in usmrtitvi živali zaradi obvladovanja bolezni za perutnino

Obiščite https://btsfacademy.eu/training/course/index.php?categoryid=5, da bi izvedeli več o razpoložljivih
tečajih e-učenja.
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IZPOLNJEVANJE POGOJEV IN KAKO SE PRIJAVITI
Izpolnjevanje pogojev
Tečaji e-učenja, ki se izvajajo v okviru pobude Boljše usposabljanje za varnejšo hrano, so na voljo
samo za osebje iz izbranih držav EU ter držav zunaj EU, ki so zaposleni pri nacionalnih pristojnih organih,
ki izvajajo dejavnosti uradnega nadzora na področjih, zajetih v uredbi o živilih in krmi. Udeleženci iz
drugih držav in sektorjev (npr. akademije, industrije itd.) trenutno ne izpolnjujejo pogojev za udeležbo.
Pred prijavo
 Če potrebujete več informacij o izpolnjevanju pogojev, preverite kontaktni seznam NKT.
 Če kot kandidat izpolnjujete pogoje in ste iz izbrane države, lahko pošljete prijavo za vpis v
razpoložljive tečaje programa BTSF Splet prek prijavnega obrazca BTSF Splet.
 Prijavitelji iz izbranih držav, ki izpolnjujejo pogoje, vendar se ne obrnejo na nacionalno kontaktno
točko, lahko pišejo v namenski poštni nabiralnik GD SANTE:
SANTE-TRAININGFORSAFERFOOD@ec.europa.eu
Kako se prijaviti
Podroben opis korakov in pogojev za predvpis, potrjevanje in vpis:
- predvpisni obrazec (prijavni obrazec BTSF Splet) se pošlje skupaj s podatki o udeležencu (ena prijava za
vsak posamezen tečaj). Na tej točki se določi izbrani tečaj e-učenja in preferenčni jezik. Kot je navedeno
zgoraj, se izbrani tečaji e-učenja izvajajo v angleščini, nemščini, francoščini, španščini in portugalščini.
 Pri izpolnjevanju predvpisnega obrazca preverite točnost navedenega naslova elektronske pošte. Ta
naslov se bo uporabljal za pošiljanje sporočil, vključno s prijavnimi podatki in informacijami o dostopu.
Če ste se prijavili tudi na druge tečaje e-učenja, uporabite isti naslov elektronske pošte za vse
prijave, da ne bi prišlo do podvajanja vašega profila. Ekipa BTSF svetuje, da po možnosti uporabite
uradni poštni predal, kar bo v pomoč NKT pri ocenjevanju izpolnjevanja pogojev prijav.
 Posebej pozorni bodite pri imenu/priimku, ki bosta v zadnji fazi tečaja/ev e-učenja zapisana na
spričevalu o zaključku tečaja.
- Po oddaji predvpisnega obrazca bo ustrezna nacionalna kontaktna točka ocenila prijavo. Če so pogoji
izpolnjeni, bo prijava udeleženca potrjena za vpis. Sporočilo z zadevo „BTSF ACADEMY – Pre-enrolment
validation“ (AKADEMIJA BTSF – Potrditev predvpisa) bo samodejno posredovano na elektronski naslov, ki je
bil uporabljen pri pošiljanju prijave/prijav.
- Vpis potrjenih prijav s strani ekipe BTSF. Ne pozabite, da se vpis potrjenih prijav, vključno z vsemi
prijavami, prejetimi pred datumom dejanskega vpisa, izvaja enkrat tedensko na zadnji delovni dan v tednu
do 12. ure po srednjeevropskem času.
Ko je opravljen ta zadnji korak, vpisani udeleženci prejmejo samodejno sporočilo s prijavnimi podatki in
navodili za dostop.
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 Vljudno vas prosimo, da po prejemu elektronske pošte z zadevo „BTSF ACADEMY – Pre-enrolment
Validation“ (Akademija BTSF – Potrditev predvpisa) počakate do naslednjega datuma za vpis, preden
zaprosite za pomoč pri dostopu.
 V nekaterih primerih se sporočila lahko filtrirajo v predal za neželeno pošto. Preden zaprosite za
pomoč, preverite ta predal.
 Vpisani udeleženci, ki niso prejeli prijavnih podatkov, lahko za dostop uporabijo tudi povezavo, ki je
na voljo na zaslonu Prijava na: https://btsfacademy.eu/training/login/index.php. Tukaj vpišejo naslov
elektronske pošte, ki so ga uporabili za pošiljanje predvpisnega obrazca.

Povezava za pridobitev gesla na zaslonu Prijava

Pogoji opravljanja storitve
Preberite naslednje informacije o pogojih opravljanja storitve izvajanja tečajev e-učenja v okviru
AKADEMIJE BTSF.
Razpoložljivost
 Udeležencem se odobri dostop za 45 koledarskih dni vključno od dneva vpisa.
 Povprečen čas trajanja vsakega tečaja e-učenja je približno 8 ur.
 Število tečajev e-učenja, ki jih lahko vsak udeleženec izbere, ni omejeno. Vendar ekipa BTSF
priporoča, da načrtujete urnik v skladu z razpoložljivostjo udeleženca in porazdelite prijave v
določenem obdobju tako, da jih bodo lahko nemoteno opravljali. Po zaključku vsakega posameznega
tečaja e-učenja lahko pošljete dodatne prijave.
 Tečaji e-učenja bodo na voljo vse leto brez prekinitev. Ob koncu tega obdobja se načrtuje premor za
izvajanje vzdrževanja in upravljanja, arhiviranje podatkov o udeležbi in osvežitev virov za program
e-učenje v AKADEMIJI BTSF.
 Če prijavitelji nimajo dostopa do interneta, da bi dokončali dejavnosti, se na zahtevo lahko zagotovi
tudi možnost za dokončanje v načinu brez povezave. Kljub temu je treba ekipi BTSF posredovati
vprašalnike o oceni znanja in vprašalnik o zadovoljstvu, da se lahko izda ustrezno spričevalo.
Datum začetka izvajanja dejavnosti e-učenja
 Na podlagi predvpisa prijaviteljev se določita teden vpisa in datum začetka izvajanja dejavnosti eučenja. GD SANTE in agencija Chafea zato priporočata, da se pošiljanje predvpisnih obrazcev načrtuje
v skladu s časovnim razporedom prijavitelja.
Podaljšanje vpisa
 Na podlagi utemeljenih razlogov je možno zaprositi za podaljšanje vpisa za 45 koledarskih dni, če
začetno trajanje ne zadostuje za dokončanje dejavnosti.
 Zahtevek za podaljšanje vpisa je treba nasloviti na ustrezne nacionalne kontaktne točke.
Obravnavajo se zadnji delovni dan vsakega tedna (po belgijskem koledarju).
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Opravljanje končnega preizkusa
 V skladu s pogoji za opravljanje končnega preizkusa lahko udeleženci ta preizkus opravljajo trikrat.
Če naletite na težave pri pridobivanju zahtevane ocene za uspešno opravljanje preizkusa, pred
ponovnim opravljanjem končnega preizkusa še enkrat predelajte vsebino modula. Da bi uspešno
opravili končni preizkus, je treba zbrati najmanj 75 % pravilnih odgovorov.
 Če udeleženec preseže število razpoložljivih poskusov, se obrnite na general@btsfacademy.eu za
navodila.
Spričevala o zaključku tečaja
 Boljše usposabljanje za varnejšo hrano (BTSF) je pobuda Evropske komisije, katere dejavnosti
koordinira Generalni direktorat za zdravje in varnost hrane (GD SANTE), izvaja pa jih Izvajalska
agencija za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano (Chafea); obe organizaciji priznavata
spričevala, ki jih pridobijo udeleženci po uspešnem zaključku tečajev e-učenja. Vendar pa pobuda
BTSF ni diplomski učni program. Cilj pobude je zagotavljanje nadaljnjega poklicnega razvoja članov
osebja pristojnih organov, ki so zadolženi za izvajanje dejavnosti uradnega nadzora pri vprašanjih,
povezanih z izvrševanjem prava EU na sanitarnem in fitosanitarnem področju.
 Zato morajo spričevala priznati pristojni organi v državah članicah, iz katerih prihajajo zadevni
udeleženci, in jih tudi kreditno ovrednotiti, če menijo, da je to ustrezno. Za dodatne informacije se
obrnite na ustrezno NKT za pobudo BTSF.
 Udeleženci lahko po zaključku vsakega tečaja e-učenja prenesejo spričevalo o zaključku (Diploma v
rubriki Tečaji), ki služi kot dokazilo o doseženih najmanj 75 % pravilnih odgovorov v končnem
preizkusu. V spričevalih niso navedene ocene.
AKADEMIJA BTSF: službe za pomoč uporabnikom
 Za informacije o dejavnostih e-učenja, ki se izvajajo v okviru AKADEMIJE BTSF, vključno s
poizvedbami glede vpisa, zahtevami v zvezi z upravljanjem osebnih podatkov ali drugimi vprašanji
o izvajanju storitev, se obrnite na general@btsfacademy.eu. Ekipa BTSF vam bo z veseljem
pomagala.
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STRUKTURA TEČAJEV
Elementi, ki jih vsebuje vsak tečaj e-učenja v AKADEMIJI BTSF so:
 E-mapa. Razdelek z dokumenti v formatu PDF, ki vsebujejo informacije o pobudi BTSF, učni načrt in
navodila za udeležence usposabljanj za vsak posamezen tečaj e-učenja.
 Predhodni preizkus. Namen tega vprašalnika za oceno znanja je ugotoviti, v kolikšni meri je
udeleženec seznanjen s temo preden udeležbo na tečaju e-učenja.
 Modul. Uvod v temo/e, ki mu sledi glavna vsebina, organizirana v multimedijskih enotah, ki so
dostopne za prijavljene udeležence v okviru AKADEMIJE BTSF.
 Končni preizkus. S tem vprašalnikom za oceno znanja se ugotavlja, kako dobro je udeleženec
seznanjen s temo/ami po zaključku spletnega usposabljanja. Za pridobitev spričevala o zaključku
tečaja je treba zbrati najmanj 75 % pravilnih odgovorov.
 Anketa. Vprašalnik BTSF o zadovoljstvu udeležencev zbira povratne informacije od udeležencev, da
bi se opredelile ključne težave, ki jih mora obravnavati ekipa BTSF pri GD SANTE in agenciji Chafea in
načrtovati ter izvajati rešitve za izboljšanje storitev.
 Diploma. Po zaključku vseh predhodnih dejavnosti udeleženci lahko neposredno prenesejo spričevalo
o zaključku tečaja.
 PDF. Vsebina v rubriki Enote je na voljo za prenos v formatu PDF.
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TEHNIČNE ZAHTEVE
Za dostop do vse razpoložljive vsebine dejavnosti tečajev e-učenja v okviru AKADEMIJE BTSF si oglejte
naslednji seznam zahtev:
 Računalnik z dostopom do interneta. Za sodelovanje na tečajih e-učenja v okviru AKADEMIJE BTSF
je priporočena uporaba računalnika namesto mobilne naprave. Kljub ustrezni razporeditvi vsebine v
okviru AKADEMIJE BTSF, bi lahko velikost zaslonov in s tem povezana tehnologija povzročali težave pri
spremljanju tečajev e-učenja z mobilnimi telefoni ali tablicami.
 Slušalke ali zvočniki. Tečaji e-učenja v okviru AKADEMIJE BTSF vsebujejo zvočne animacije; zagotovite
pravilno nastavitev naprave za predvajanje zvoka z ustreznimi izhodi, ki omogočajo predvajanje med
spremljanjem modulov.
 Spletni brskalnik. Ekipa BTSF pri GD SANTE in agenciji Chafea je preizkusila tečaje e-učenja z
najpogosteje uporabljenimi brskalniki. Rezultati teh preizkusov kažejo, da izvajanje na Microsoftovih
brskalnikih Internet Explorer in Edge pri enaki spletni povezavi poteka počasneje. To bi lahko
onemogočilo nalaganje animacij zaradi časovnih prekinitev in ozkih grl. Zato priporočamo uporabo
brskalnikov Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera ali Safari, ki zagotavljajo boljše delovanje.
Udeleženci se lahko za pomoč obrnejo na ekipo IT v svoji NKT in zaprosijo za namestitev dodatne
programske opreme na svojem računalniku.
 Dodatna programska oprema. Za zagotovitev predvajanja modulov e-učenje je treba v brskalniku
namestiti in aktivirati Adobe Flash Player. Ta vtičnik je podaljšek aplikacij za brskanje, ki omogoča
prikazovanje multimedijske vsebine.
Povezava za neposredni prenos: https://get.adobe.com/flashplayer/
Če na vašem brskalniku še ni nameščena kopija vtičnika Flash Player, se bo prikazal sivi zaslon z
naslednjim sporočilom:

Sorry, you need at least Flash Player version 10 to view this content.Get Flash Player
(Za prikaz te vsebine je potreben najmanj Flash Player 10. Namesti Flash Player).
Vse informacije v zvezi z namestitvijo in aktivacijo za vse glavne brskalnike so na voljo na naslednji
povezavi: https://helpx.adobe.com/flash-player.html
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