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Stratégiai partnerség a biotrágya
kompetencia alapú képzés
Bio-FIT

projekt weboldalon: www.bio-fit.eu

Bio-FIT projekt már finanszírozott támogatásával az
Európai Bizottság. Ez a kiadvány nézeteit tükrözi a szerző, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé semmilyen használata tartalmazott információk információt.

A Bio-FIT projekt koncepciója
Az „EU-s Stratégiai Együttműködési Hálózat az Oktatásban és Képzésben” kiemeli a VET
(Vocational Education and Training – Szakoktatás és Szakképzés) jelentős hozzájárulását a
versenyképesség, foglalkoztatás és szociális befogadás területén. Ennek fényében a
„Stratégiai partnerség a biotrágya kompetencia alapú képzés – Bio-FIT” (Erasmus+ program)
eco – innovációt valósít meg. A projekt az EU 2020-ig terjedő stratégiájának összehangolt
akciója, amely új termékeket és technológiákat támogat hozzájárulva a fenntartható
fejlődéshez és az új piaci alapú megoldások bevezetéséhez, amelyek környezetvédelmi
fejlesztésekhez vezethetnek. Az Európai Bizottság meghirdette a Közös Mezőgazdasági
Politikát is (CAP), mely figyelmet fordít a Bio-FIT projektre, a racionalitás szempontjából. A
Bizottság felhívja a figyelmet a szakoktatás és szakképzés (VET) fontosságára az érintett
munkavállalók/szakértők körében (a biotechnológiák fejlesztésének felhasználói), amely
lehetővé teszi a mezőgazdasági fejlesztések megvalósítását a magas foglalkoztatási ráták
mellett. Ennek megvalósítása jelentős gazdasági előnyöket idéz elő Bulgáriában, valamint a
partnerországokban egyaránt.
A Bio-FIT program által érintett célcsoportok (VET oktatók, előadok, tanárok és SMS kis-és
közepes mezőgazdasági vállalkozások menedzserei) részére elengedetlen a zöld
biotechnológia, valamint a biotrágya területén megszervezett specifikus képzéseken való
részvétel. Az e fajta képzések valóságos kapcsolatot teremtenek és hidak építenek a
technológia és mezőgazdálkodási tevékenység között, így elősegítve a bio innovációs
megoldások alkalmazását és a fenntartható fejlődést a mezőgazdasági szektorban.
Kulcsfontosságú kérdést jelent e témában a humán erőforrások fejlesztése, képzése az adott
szektorban. Létre kell hozni azon zöld munkahely szemléletet, valamint alkalmazni kell azon
VET eszközöket, amelyek biztosítják és támogatják az érintett dolgozók innovatív és
környezetkímélő megoldásainak és kompetenciáinak alkalmazását.
Munkavállalói oldalról megközelítve a zöld alkalmazások bevezetése a mezőgazdaságban,
valamint a megszerzett szakértelem felhasználása megerősítik az innovációt és a
tudástranszfert, mindez a VET oktatási programoknak köszönhetően, illetve a programban
rejlő lehetőségek kiaknázásával.
Így tehát a kitűzött célok és a felkínált innovatív képzések lehetősége jól tükrözik a
partnerország specifikus szükségleteit, melyek a következőkre fókuszálnak:
 bemutatni a biotrágya technológiák alkalmazásának környezetvédelmi innovatív jellegét
és jótékony hatását környezetünkre;
 a megfelelő biotrágya típusának kiválasztása környezetszennyezés megelőzése
szempontjából, valamint a biogazdálkodás támogatásának elősegítése;
 a bio technológiák alkalmazásának hatása a felhasznált anyag mennyiségének
csökkentésének érdekében, az energia felhasználás minimalizálása valamint a
hulladékképzésének megelőzése;



a bolgár és az Európai Unió gazdaság környezetbarát tétele a versenyképesség és
foglalkoztatás növelésének révén, valamint a technikai feltételek és kompetenciák
fejlesztése.

A „Képzés a Fenntartható Fejlődéshez (ESD)” koncepció alkalmazása, a Bio-FIT
létesítmények működtetése, valamint a kompetencia alapú képzés előremozdítja a
vállalkozási kedvet és a kilátásokat. Mindezen feltételek figyelembevételével a Bio-FIT
projekt fejlesztéseinek feltétele a nemzetközi erőfeszítések, valamint a stratégiai
partnerség megerősítését és kialakítását szükségeleti. Így tehát a nemzetközi
megközelítés szempontjából a legsikeresebb szakképzési projektek megvalósítása növeli
a foglalkoztatást a mezőgazdasági szektorban és csökkenti az EU gazdasági recesszió,
visszaesés hatásait. Összegzésként elmondható, hogy a Bio-FIT projekt úttörő szerepet
játszik a jövőbeli szakképzések és karrier területén nemzeti és európai szinteken
egyaránt.
Bio-FIT Innovációk
A projekt innovációt jelent a VET területén, elősegíti a biogazdálkodást a biotrágya
bevezetése által, ami alternatív megoldás a modern mezőgazdálkodásban. Ennek
köszönhetően csökkenteni lehet a jóval drágább agrokémiai anyagok használatát, így
megóvva környezetünket. A biotrágya egy életszerű megoldás a termék
profitabilitásának tételéhez, különös tekintettel a közepes– és kis mezőgazdasági
vállalkozások számára, melyek intenzív termési rendszereket alkalmaznak különös
tekintettel azokra, amelyek zöldségeket termelnek. Mivel a biotrágya a farmokon is
előállítható és ott helyben felhasználható, a Bio-FIT program kedvező hatásokat fejt ki a
kis – és középes mezőgazdasági vállalkozások tevékenységére, valamint növeli a
foglalkozási rátát az adott szektorban. Összegesképpen kijelenthető, hogy a
biogazdálkodási területeken a szakképzésbe és innovatív technológiákba történő
befektetések erőteljes pozitív környezetvédelmi hatásokat idéznek elő.
A fentiek figyelembevételével a Bio-FIT program célja előreláthatóan:


összegezni a legjobb gyakorlatokat és elért eredményeket a kompetencia alapú
projekteken, valamint beépíteni, megvalósítani az Európai Képesítési Keretrendszer
(EKKR) alapelveit;



az innovatív e-alapú oktatási tananyag és az összetett tanulási módszertan
bevezetése az Európai Szakoktatási és Szakképzési Kreditrendszer (ECVET)
eszközeinek segítségével;



a tanulási eredmények felhasználása és ezek standard beépítése a tantervekbe;

A Bio-FIT kihívásai
A Bio-FIT projekt filozófiája összhangban áll a befektetés az oktatásban és az innovációs irányítás
a tudás alapú gazdaság és társadalom kialakításának érdekében Európai irányelvvel.
Az oktatásba való befektetés valamennyi európai kormányzat prioritása. Elköteleztettek a VET
rendszerek alkalmazása iránt, ahol az európai referencia szintek, minőségbiztosítási gyakorlatok
prioritást élveznek a képzések során. A projekt teljesítménye, eredményessége reményt ad a
célok sikeres eléréséhez és megelőlegezi „az előre megtanult leckét, az elvégzett házi feladatot”.

A célok eléréséhez az alábbiakat kell tenni:


A szakoktatás és szakképzés struktúrájának és elért szintjeinek értékelése a projekt specifikus
szektorában.



A projekt tevékenységek dokumentációjának ellenőrzése, negyedéves jelentések és
stratégiák kidolgozása, jogi keretek áttekintése a VET képzések megerősítése céljából



Megvitatni és meghatározni a különböző célcsoportok részvételi szintjét a projektben; az
érdekelt felek csoportjait; döntéshozókat és a széleskörű közönséget.



Meghatározni a projekt szellemi teljesítmény, eredményesség és hatékonyság közti
összefüggéseit.



Ajánlások kidolgozása további tevékenységre, amelyek az eredmények értékelésén és ezek
alapján levont következtetéseken alapul.



a partner intézményekkel, valamint azok partnerivel közös oktatások megerősítése,
fejlesztése a munkahelyeken;



partneri hálózat létesítése, az elért eredmények terjesztése, valamint a partner
intézmények által kínált szolgáltatások (igénybevételének) megismertetése.

Mivel a VET szakemberei jelentős tudásforrást jelentenek, az Erasmus+ program lefektetni
az alapvető követelményeket az oktatók szerepkörváltásának tekintetében: a (szak)tárgyak
szakmai fejlesztése, az elmélet és gyakorlat közti kapcsolat megteremtése, a képzésen
résztvevő szempontjából történő megközelítés. A Bio-FIT célcsoportjai azok, akik a fenti
követelményeknek megfelelnek: tanárok, oktatók, oktatásszervezők, tanácsadó szakértők,
iskolák/intézmények vezetői, valamint a politikai döntéshozók.
A Bio-FIT újításait az EQF (EKKR) korszerű oktatási programjai támasztják alá és indokolják,
amelyek a fent említett célcsoportok biotrágya tananyag alapú képzését segítik elő a
biogazdálkodási területen. Az újítások a tanulási egységek eredményein alapulnak, melyek
az ISCO/ESCO (Készségek, Kompetenciák, Képesítések és Foglalkozások európai
osztályzása) szerinti képesítési leíró rendszer figyelembevételével fogalmaztak meg.

Ez a megközelítés lehetővé teszi a jövőben a további fejlesztéseket, a Bio-FIT területén jól
képzett szakemberek széleskörű mobilitását az EU-n belül. A VET képesítési leírások
strukturális változtatásaiból adódóan az e fajta munkaerőpiaccal kapcsolatos képzés
jelentős előrelépéseket fog tenni Európa szerte. A Bio-FIT projekt egy vegyes mátrix-tudás
alapú oktatási platformra tesz ajánlatot, amely összetalálkozik a területre vonatkozó
innovatív kompetenciák leírásaival. Kulcsszerepet játszik a biotrágya tananyag
összeállításában és a célok megvalósításában, mindamellett, hogy figyelembe veszi az
ECVET, valamint az EQF technikai specifikációkat. Ez lehetővé teszi a ECVET kritériumoknak
megfelelően összeállított tanagyag bevezetését Európa szerte egy digitális platform
formájában, így megerősítve az oktatók szakértelmét. A program tesztelése szakmai
műhelyeken és szemináriumokon történik. E mellet a legjobb gyakorlatok összegzése és
gyűjtése történik. Ezek, valamint az oktatás minőségellenőrizésének eszközei megjelennek
egy EU-s weboldalon, további cél a munkaerőpiacra fókuszáló szakképzésben beépíteni a
fentieket, illetve a kapcsolódó oktatási segédanyagokat (életpálya interjú, PPT, portfolió). A
Bio-FIT megbeszélések egyik célja a legjobb „munkahelyen történő” szakképzés
gyakorlatainak összegyűjtése és bevezetése. Ennek köszönhetően létrejön a kapcsolat a
munkahelyi közösségek és az Európai VET képzési központok, programok között
(ügynökségi partnerség).

A Bio-FIT előnyei
A célcsoportok számára:


Feltérképezi a készségfejlesztő kompetenciákat nemzeti kereteken, valamint az EKK-n
belül, ezáltal biztosítva a tanulmányok elismerését a tanulói célcsoport részére.



Továbbfejlesztett oktatási technikák, valamint tananyagok és kompetenciák fejlesztése
azok számára, akik a VET és a NQF összehangolásáért felelnek.



Megnövelt hatékonyság, amely lehetővé teszi a tanulók elvárásainak teljesítését a
képzések során illetve a munkahelyen.



Jobban meg lehet érteni a munkaadó elvárásait, ami munkahelyi lehetőségeket biztosít
a tanulóknak.



Jobb szervezői képességeket eredményez egyes célcsoportok részére, például
megbeszélések és szociális rendezvények szervezése nagyobb létszámú csoportok
részére.



A tanuló-központú oktatási módszerek fejlesztése.



Új módszertanok megismerése a szakoktatás területén és számos gyakorlati újítás, amely
felhasználható a különböző európai országokban szervezett képzések során.

Az érdekelt csoportok számára:


A Bio-FIT mint ECVET-alapú projekt eredményeinek és felhasználási lehetőségének
átruházása (transzfeje).



A szakági képzés elvárásainak megfelelően adaptált adatbázis és forrás biztosítása.



Szakmai műhelyek, tesztelési megbeszélések és útmutatók, amelyek a szektorban
működő partnerek munkatársainak szakmai fejlődését segítik elő.



Kiterjeszteni a folyamatos oktatást és minőségjavítást az ágazati/nemzeti érdekek
figyelembevételével.



Az egymással összefüggésben lévő szektorok hosszú távú a Bio-FIT területen folytató
közös tevékenységek összekapcsolása azzal a céllal, hogy javíthassák a foglakoztatást és a
munkahelyen folyó szakképzéseket.



Közös képesítések leírása, valamint különböző területek és szektorok közötti
partnerségek.

A Bio-FIT projektek egy másik innovatív vonatkozása az átláthatóság a kialakítandó Zöld
Minőségi Útlevél rendszer kapcsán, mely kialakítás, az EQF és ECVET keretein belül történik.
Az elindított Stratégiai Partnerség a biotrágya terültén magában foglalja azon
dokumentumokat, melyek alapján létre lehet hozni a közös transz európai kompetenciákra
alapuló VET modelljét. A modell figyelembe veszi az NQF Országos Képesítési
Keretrendszert, valamint multiplikálja a tudástranszfer és a közös oktatási programok által
gyakorolt hatást a Bio-FIT partnerekre. A modellt meg lehet valósítani akár formális vagy
informális VET keretek között, valamint a modell létrehozása megerősíti a pozitív szakmai
gondolkodást és újabb lehetőségeket biztosít a jövőben az üzleti szféra számára.

A Bio-FIT Konzorcium
A konzorcium hierarchikus alapelven jön létre, felügyeletét, irányítását a Projekt
Igazgatósági Bizottság látja el, vezetését pedig a Projekt Koordinátor. A Bizottság tagjai az
összes partner képviselői, ők felelnek a projekt operatív feladatainak megvalósításáért. A
Nemzeti Felügyeleti Bizottság (NMDs) koordinálja a feladatok megvalósítását helyi szinten.
Az elért eredmények megismertetése a Projekt Megismertetés és Felhasználási Irodához
van rendelve, a projekt minőségének ismertetése a Minőségi Iroda hatáskörébe tartozik.
A konzorcium pillérei: a szektor főbb szereplők, valamint a támogató hálózatokat elősegítő
szervezetek. A projekt eredményességéért és széles körű megismertetéséért valamint
optimalizálásáért helyi és nemzetközi szinten egyaránt a főbb szereplők felelnek. A projekt
megvalósítását a döntéshozók, VET szakemberek, szociális partnerek és a támogató
hálózatok résztvevői segítik elő. A konzorciumi projekt főbb tagjai különböző szakmai
háttérrel és többéves tapasztalattal rendelkeznek, amit nemzeti és európai programok
megvalósításának köszönhetően szereztek, mint pl. LdV (Lenardo da Vinci), Socrates, 6FP
and 7FP, NATO, stb. Így tehát a partnerek rendelkeznek a megfelelő kompetenciákkal,
kapacitással és tapasztalattal, ezen kompetenciák alapján lehet a feladatokat szétosztani. A
konzorcium infrastruktúrája és a formális/informális oktatási szektorral való kapcsolatai
biztosítják a közvetlen kapcsolatot a célközönséggel. A kis- és közepes vállalkozásokkal való
kapcsolat a szektorban elősegíti a termék tesztelést, valamint a tapasztalatok szakmai
értékelést.
BIO-FIT konzorcium egységesíti:

Képzési gyakorlat: A gyakorlati képzés alapelve az, hogy szükség van naprakész információkon
alapuló oktatásra a mezőgazdasági ágazatban, amely különös hangsúlyt fektet az innovációra. Az
oktatás egy e-platformon használatával működik. A folyamat egy speciális képzési és képesítési
modell alapján működik, amelyet négy nyelven publikáltak. Szorgalmazza a nemzeti és
szakágazati képesítési rendszerek fejlesztését, az Europass, ECVET és EQF eszközeinek
alkalmazásával.
Jóváhagyás, visszacsatolás és összehangolás: Ezen folyamatokat a projekt célcsoportok
bevonásával és együttműködésével hajtják végre. A jóváhagyók a képzési eseményeket is
monitorálják, valamint felügyelik a visszacsatolandó információk gyűjtését. Áttekintik a
visszacsatolt információkat a projekt termékek relevanciájának és alkalmazásának
szempontjából és összehangolják, összegzik a projekt szellemi teljesítményeket.
A Bio-FIT céljai:
Célcsoportok
A Bio-FIT képesítési modelljének célcsoportjai: tanárok, szakoktatók/képzők, a képzést segítő
személyzet, tanácsadók, iskola/intézmények vezetői és a politikai döntéshozók. Ezen csoportok a
projekt közvetlen haszonélvezői.
Gazdasági szektorok
A mezőgazdasági és ökomérnökségi szektor, környezetvédelmi szektor, biotechnológiai szektor,
élelmiszeripari szektor, melyeknek szükségük van a kellőképpen felkészült szakemberekre, akik
rendelkeznek a Bio-FIT projekt által elismert releváns és naprakész képesítésekkel.
Intézményi együttműködés
A Bio-FIT partnerség különböző intézmények és nemzeti hatóságok együttműködésének
köszönhetően jön létre. A létrehozott partnerség elősegíti a szabályozási folyamatot, a
képesítések átláthatóságát és elismerését nemzeti és európai
szinteken egyaránt.

„BULGAP” Kft. Bulgária

A „BULGAP” Kft. (Bulgária) az élelmiszer és agrár ágazat területén tevékenykedik.
Segítséget nyújt cégeknek, mezőgazdasági termelőknek és szervezeteknek az
élelmiszerbiztonsági előírások bevezetéséthez, mint például: ISO 22000, FS 22000, IFS,
BRC, valamint a „Jó Mezőgazdasági Kódex” alkalmazásához. Stratégiai megoldásokat
kínál az irányítási rendszerek és szabványok fejlesztéséhez és megvalósításához,
valamint a termék tanúsítás szabványainak fejlesztéséhez és kivitelezéséhez.
Tevékenysége kiterjed a laboratóriumi akkreditációra és felügyeleti szervek
működésére, vegyészmérnöki területre, az üzleti folyamtok fejlesztésére. A tervezési
munkának, valamint az EU-s alapok és projektek irányításának köszönhetően a cég
támogatást nyújt más kis- és közepes vállalkozások, valamint egyéni vállalkozok
számára, önkormányzatoknak és önkéntes szervezeteknek, amelyek EU-s finanszírozási
projektekben szeretnének részt venni. Mindemellett a „Bulgap” Kft. megvalósíthatósági
vizsgálatokat is végez különböző operatív projektek és alapok kezelésével
kapcsolatosan, segítséget nyújt partnereinek teljes projekt dokumentáció
elkészítésében és a projekt irányítás területén. A cég továbbképzéseket és
szemináriumokat szervez a nemzetközi szabványozás területén (beleértve a Jó
Mezőgazdasági Gyakorlatok bevezetését) és egyéb aktuális társadalmi kérdések
témakörben. A színvonalas képzéseket szakmailag kiválóan felkészült szakoktatók
tartják, akik szakértelmüknek köszönhetően magas szinten ötvözni tudják az elméleti
tudást a gyakorlati tapasztalatokkal.



A projekt részvevői bevezetik a projektvezetési, irányítási eljárásokat, amely lehetővé teszik a
tanulási eredmények (formális vagy informális keretek között folytatott tanulmányi
eredmények) értékelését.



Biztosítja a Bio-FIT Zöld Kompetenciák Dossziéját/ Képesítési Útlevél, amely azon
dokumentumok gyűjtését és tárolását szolgálja, amelyek igazolják a mezőgazdasági területre
vonatkozó képzéseken való részvételt, valamint a megszerzett kompetenciákat és képesítéseket.

Ezen lépések a következő eszközök bevonásával történnek:


Egy széles körű többnyelvű b-learning portál, amely tárhelyet biztosít a BIo-FIT képesítési erendszernek, a Zöld Kompetenciák Dossziénak, egyéb útmutatóknak, valamint a felmérési és
disszeminációs anyagoknak.



Partnerségek a szakágazatban tevékenykedő szervezetekkel, a ECVET EKKR rendszer nemzeti és
Európai szintű integrációjának érdekében.



A Bio-FIT eredményeinek disszeminálása szabad hozzáférési információként és egyéb támogató
források felhasználása.



Projekt után tett intézkedések a Bio-FIT eredményeinek hatékony felhasználása érdekében (BioFIT képesítési leírások e-rendszer eredményei).



Kapcsolat létrehozása a tervezett képesítések és a VET konform nemzeti szakképzési programok
által követelt képesítések között.

A Bio-FIT Oktatási módszertana
„Biointech” Kutatási és Fejlesztési Központ Bulgaria
A „Biointech” Kutatási és Fejlesztési Központ Kft. Bulgaria (R&D „Biointech”)
elnevezésű céget az európai stratégiái célokkal összhangban hozták létre azzal a céllal,
hogy új tudást vezessen be a szakképzés, valamint az innovációs technológia területén.
A cég támogatja a kutatást, a környezetvédelmet fogyasztói szempontból, a
környezetvédelmi technológiák alkalmazását, az információ áramlását valamint az
informatikai technológiákat. Ezen témákban összehozza a bolgár és európai egyetemek
oktatóit és szakértőit, a kutatókat, valamint a döntéshozó intézmények szakembereit.
Az R&D „Biointech” szakértelemmel rendelkezik a Zöld Biotechnológia gyártás és az
üzleti tervezés területén, különös tekintettel a Zöld Energia és a Biogazdálkodás
szektorra. A Biointech csapata fiatal pedagógusokból és szakoktatókból áll, valamennyi
oktatási szinteket lefedve. Tapasztalattal rendelkeznek szaktananyag írásban,
minőségbiztosítási kérdésekben, tananyag fejlesztésben, új képzési technikák
alkalmazásában. A cég VET képzéseket szervez felnőttek és fiatalok számára egyaránt.

Didaktika: Beilleszteni a képzési elemekbe egy bizonyos területre vonatkozóan az oda illő
képesítéseket. A képzési tananyag struktúráját, szerkezetét oly módon alakították ki, hogy a
tananyag egységenként legyen beazonosítható. A tananyag összeállítása figyelembe veszi az
oktatók és oktatást segítők esetleges szerepkör változásait.
Módszertan: A Bio-FIT módszertana egy formális egység tartalmának definiálásán alapul, ami a
tananyagban szereplő egyik tárgyra vonatkozik. A tanulási eredmények kontextusában a tanagyag
egység néhány olyan kompetenciát tartalmaz, melyet a kurzus elvégzése esetén a résztvevőnek el
kell sajátítania. A tananyag egység kiterjed azon tudásra és szakértelemre, melyek a mindennapok
részei a munkahelyen és a gyakorlati kompetenciák megszerzéséhez vezetnek.

Az oktatás az egyik elsődleges szempontunk, a célcsoport a munkanélküli aktív felnőttek
köre, a programok célja elősegíteni a beilleszkedésüket a bonyolult, változó és
kompetenciák alapú munkaerőpiacon. Fontos fejleszteni a felnőttek és fiatalok
alkalmazkodó képességét a változó oktatási, technológiai és fizikai környezetben, továbbá
fejleszteni a kommunikációs és szociális késségeket, ennek egyik útja a jó gyakorlatok
megismerése nemzeti és nemzetközi szinten, valamint a folyamatos eszmecserék. A cég az
alkalmazottjai révén szakértelmet és kompetenciát tud biztosítani vállalkozóként,
koordinátorként vagy szakértőként a projektek számára. Olyan multinacionális projektben
jártasok, mint például a Tempus, INCO-Copernicus, SFP, NATO, Socrates/Erasmus, LdV I, LdV
II, Erasmus+.

Európa 21, Bulgária
Az Európa 21 (Bulgária) egy non-profit szervezet, amely az oktatás, továbbképzés és
kulturális területen fejti ki tevékenységét. Alapvetően oktatással foglalkozik kis- és közepes
vállalkozások részére a civil társadalom kialakításának céljából. Az Európa 21 csapata
tapasztalt pedagógusokból és oktatókból áll. A non-profit szervezet tagjai, valamennyi
oktatási szintet képviselik. Tapasztalattal rendelkeznek szaktananyag írásban,
minőségbiztosítási kérdésekben, tananyagfejlesztésben, új
képzési
technikák
alkalmazásában a fiatalok és felnőttek képzésének során. Fontos fejleszteni a felnőttek és
fiatalok alkalmazkodó képességét a változó oktatási, technológiai és fizikai környezetben,
továbbá fejleszteni a kommunikációs és szociális késségeket, ennek egyik útja a jó
gyakorlatok megismerése nemzeti és nemzetközi szinten, valamint a folyamatos
eszmecserék.

A portfolió a következő öt dokumentumokból áll, amelyek átláthatóvá, érthetővé és
értelmezhetővé teszik a megszerzett kompetenciákat és képesítéseket:
 Curriculum Vitae (önéletrajz) egy könnyen elérhető CV formátum, amely lehetőséget biztosít
az EU állampolgárok számára, hogy a lehető legjobban bemutathassák kompetenciáikat és
képesítéseiket.


Language Passport (a Nyelvtudás Útlevele), ami egy önértékelő nyelvtudást és
kompetenciákat felmérő eszköz.



Europass Mobility Certificate (Mobilitási Tanúsítvány/igazolás) az Európai országokban
megszerzett tudást, szakértelmet és kompetenciákat rögzíti.



Certificate Supplement (Bizonyítvány Melléklet) leírja az összes tudást, szakértelmet, amit a
dokumentum tulajdonosa szerzett.



Szakoktatásban és szakképzések során szerzett tudás és igazolások.



Diploma Supplement (Diploma Melléklet) leírja az összes tudást, szakértelmet, amit a
dokumentum tulajdonosa szerzett a felsőoktatásban folytatott tanulmányai során.

Új zöld munkahelyek lehetőségei
Az EU átszámítási/beszámítási és elismerési politikájának köszönhetően a környezetvédelem
területén újabb és újabb zöld munkahelyek jönnek létre főleg az üzemeltetés, projektirányítás és
gazdasági szektorban, amelyek szoros összefüggésben állnak a Készségek, Kompetenciák,
Képesítések, és Foglalkozások Európai osztályzási rendszerrel (ESCO). Ezen lehetőségek főleg azon
képzett munkavállalók számára kínálkoznak, akik külföldön folytatták tanulmányaikat és vissza
szeretnének térni a saját országuk gazdasági körforgásába. Ezek a lehetőségek a határokon átívelő
tanulmányi vagy munkahelyi mobilitási programoknak köszönhetően jelennek meg. A képesítések
átláthatósságát elősegítő programjain keresztül a Bio-FIT modell is hozzájárul a munkavállalás
szempontjából a határok átjárhatóságához.
A Bio-FIT program eszközei

A Bio-FIT projekt a következő lépéseket teszi a képesítések elismerésének érdekében:

A Közegészségügyi Nemzetközi Intézet, Görögország
A Közegészségügyi Nemzetközi Intézet jelenleg különböző posztgraduális kurzusokat szervez
az alábbi közegészségügyi témákban: Köz- és Környezeti Egészség, Köz- és Környezeti
Egészségirányítás, Foglalkoztatási Egészségügy, Egészségügyi és Környezetvédelmi
Mérnökség.



A Bio-FIT csapata létrehozza az vezetési struktúrát és kiosztja ez elvégzendő feladatokat a partnerek és a
támogató szervezetek között. Kidolgozza a tematikus és az osztályzási egységeket, valamint a képzések
tematikáját.



Kidolgozza az ECVET-EKKR alapú ágazatra vonatkozó képesítési rendszert, amely a mezőgazdasági szektorra
vonatkozó összetett tanulási program, amelynek kurzusai a tanulási útvonalaknak (LPs) elvárásainak
megfelelően biztosítanak tudásszerzési lehetőségest a résztvevők számára, valamint megfelelnek az EKKR 5, 6
és 7-ik szintjén, továbbá mérhetőek az ECVET rendszer által.

A személyzet magas szintű képzettségének és tapasztaltságának köszönhetően az oktatás és az
oktatásszervezés területén, a cég hozzájárul a kompetenciák alapú szakoktatási modell
bevezetéséhez, a transzfer folyamatok megerősítéséhez, termék/projekt kidolgozásához, valamint
az elért eredmények értékelési módszereinek kidolgozásához. Meghatározó intézmények
tevékenységét segíti elő a projekt feladatok struktúrájának kialakításában és az alapelvek
megfogalmazásában a projektek kivitelezésének érdekében.

Greenforce Kft., Cyprus
A Greenforce Kft. (Cyprus) a kis- és közepes vállalkozások körébe tartozik. Tevékenységét a zöld
technológiák és szolgáltatások területén folytatja nemzeti és nemzetközi szinten egyaránt. A cég
küldetése, a vállalatok üzleti tevékenyégének megerősítése, amihez élenjáró megoldásokat kínál.
A cég a leginkább innovatív technológiákat kínálja, szakértelemmel és információkkal szolgál
partnerei számára, magas szintű koordinálási tapasztalattal rendelkezik, jártas a globális támogató
hálózati rendszerek területén és kiemelt figyelmet fordít a fenntartható értékek
megteremtéséhez. Greenforce Kft. kiváló kapcsolatokat ápol partnereivel, költséghatékony és
élvonalbeli technológiát, valamint környezetbarát termékeket és szolgáltatásokat biztosít az üzleti
partnerek részére. Mindemellett irányítási és üzletvezetési megoldásokat is kínál.

Az ENKK rendszer lefordítja a képesítéseket és egyértelművé teszi a fogalmakat, ezáltal
megkönnyíti a különböző Európai rendszerek értelmezését. Az ENKK életen át tartó és széles
körű tanulási lehetőséget biztosít az európai polgárok számára, valamint elősegíti ezen
polgárok szabad mozgását, mobilitását akár a tanulmányaik során vagy amikor munkát
vállalnak egy másik országban. Az ENKK felbátorítja a tagországokat, hogy hozzák
összhangban saját keretrendszerüket az ENKK rendszerével, így például a 2012 év után
megszerzett képesítések besorolása már megegyezne az ENKK által használt szintekkel és
szabványaival.
Európai Kreditrendszer a Szakoktatásban és Szakképzésben (ECVET-EKKR)
Az ECVET-EKKR célja, hogy egyéni önkontrollt biztosítson az oktatásban, tanulási
folyamatban részvevők számára, valamint az, hogy vonzóbbá tegye az országok
átjárhatóságát, akár tanulmányok folytatása, vagy akár munkavállalás szempontjából. A
rendszer elősegíti az egyik országban szerzett munkahelyi kompetenciák és tudás
átszámítását/beszámítását és elismerését egy másik országban. Az ECVET-EKKER
kompatibilitássá szeretné tenni a különböző VET rendszereket és képesítési besorolásokat
Európa szerte.

Business Network tagja) előkészítő oktatási programokat szervez a felsőoktatásba jelentkező

ECVET-EKKR egy technikai keretet biztosít a képesítési leírásoknak, továbbá meghatározza a
tanulási eredmények egységeit, melyeket a későbbikben értékelni, transzferálni, elfogadni és
átszámítani/beszámítani kell. Mindegyik egységhez egy meghatározott ECVET pontszám van
hozzárendelve, amit egy közösen kialakított szabványos módszer alapján számítanak ki. Egy
teljes tanév során (szakoktatás és szakképzés területén) a tárgyak sikeres teljesítése estén 60
ECVET pontot lehet szerezni. Az egyéni tanulmányi eredményeket értékelik és átszámítják
annak érdekében, hogy a megszerzett tudást át lehessen vinni egy képesítési rendszerből
egy másikba. Ez a rendszer lehetővé teszi a közös VET referenciák kidolgozását és
kifejlesztését és teljes összhangban van Európai Kredit Átszámítási Rendszerrel (ECTS).

tanulók számára. A Kék Tenger Kollégium nemzetközileg híres felsőoktatási intézményekkel

EUROPASS

Kék Tenger Business Network Kft. Hungary
A Kék Tenger Business Network Kft. (Hungary) széles körű tevékenységet fejt ki az oktatás, a
vezetési tanácsadás valamint a kutatással kapcsolatos területeken. A Kék Tenger Kollégium (a

alakított ki partneri kapcsolatokat. Partnerei közül felsorolható az ELTE Eötvös József Collégium. A
Kék Tenger tanulói közös diplomát valamint nyelvvizsga bizonyítványt szerezhetek. A hallgatók
átjelentkezhetnek egy négy éves főiskolai vagy egyetemi képzésre, amely keretében BA egyetemi
fokozatot szerezhetnek egy másik európai egyetemen, mint például a Közép Európai Egyetem
(CEU) - amely a Kék Tenger Kollégium egyik kulcsfontosságú partnere. A CEU továbbá MA,
valamint doktori képzésben részvevő hallgatók számára kínál ösztöndíjakat. A képzési program
kiemelt figyelmet fordít a hallgatókra.

Az Europass egy EU-s kezdeményezés, amely azzal a céllal jött létre, hogy biztosítsa a
képesítések és képzések átláthatóságát, valamint elősegítse a mobilitási programokat
Európa szerte. Gyakorlatilag egy életen át tartó tanulási portfolió (dokumentáció), amely
nyilvántartja az összes tanulmányi eredményt és szerzett képesítést a tanulmányok során, a
munkahelyen szerzett tapasztaltságot, az idők során megszerzett kompetenciákat,
mindezeket megfelelően dokumentálva.

A Kék Tenger képzéseinek egyik kiemelten fontos területe az informatikai és kommunikációs

Bolgár, angol, görög, magyar nyelven.

rendszereke épülő oktatás, az Európai Képesítési és Kreditrendszer/NKK alapelveinek

Wlérhető: a partner országokban.

figyelembevételével. A cég a fenntarthatóságra, a humán ökológiára és szociális innovációra
fokuszál és ezért részt vesz a képzési modellek fejlesztésében. Ezen tevékenységek
hozzájárulnak a fenntartható fejlődéshez. A tudás alkalmazása a kereskedelemben az
életminőség javításához vezet. Széleskörű társadalmi és kulturális fejlődést eredményez.

Ezen tevékenységhez kapcsolódva a Kék Tenger Business Network saját oktatási programokat
valósít meg különös tekintettel a környezetvédelemre, fenntarthatóságra és a „zöld”
agrárképzésekre. A célok elérésének érdekében a cég együttműködik szakértőkkel,
tanácsadókkal, akik a zöld biotechnológia, valamint a fenntartható mezőgazdálkodási
gyakorlatok alkalmazása területén dolgoznak. A KéK Tenger Business School Network
környezetvédelmi tudatossága az oktatás és képzés területein a leendő hallgatók
környezetbarát tudatosságát és kompetenciák szerzését hivatott elősegíteni.

A Bio-FIT program minőségellenőrzése, minőségbiztosítása
A megfelelő és legjobb minőségellenőrző és minőségbiztosítási módszerek alkalmazásának
és bevezetésének köszönhetően lehet ellenőrizni a projekt különböző fázisait, szakaszait. Az
alkalmazott módszerek többek között a következőek: a dokumentációk ellenőrzése, a
folyamatok követhetősége, visszatekintések, felülvizsgálatok, auditok.
A minőségbiztosítási és ellenőrzési eszközök a projekt teljességét, rugalmasságát és
hatékonyságát, valamint a projekt elemeit ellenőrzik, felhasználva a Bio-FIT ellenőrzési és
értékelési szabványait, valamint az eredményeiből leszűrt és ellenőrzésre alkalmas tényszerű
következtetéseket.
A minőségbiztosítási/ellenőrzési mutatók az alábbi folyamatok értékelését segítik elő és
figyelik:


Belső és külső projekt kommunikáció.



A projekt átfogó irányítása.

projekt célkitűzéseinek elérésében és aktívan részt vesz a projekt elméleti és gyakorlati



Az érdekelt felek bevonása a projekt fejlesztésébe.

(képzési) elemeinek kidolgozásában. Felelősséget vállalnak az operatív feladatok



A szellemi teljesítmények figyelése, kinyerése.

szervezésében, képesek hatékony információáramlását biztosítani a partneri hálózaton belül,



Projektvezetés.



Disszemináció és használt intézkedésék.

A stratégiai partnerség kialakítása a fenti partnerekre vonatkozó releváns és kiegészítő
kompetenciák figyelembe vételével történik. Valamennyi partner elkötelezett a Bio-FIT

valamint információkkal látja el a nemzeti tanácsadói csoportokat és/vagy kültagokat. A
partnerek kiválóan képzett szakember gárdával rendelkeznek az adott területeken beleértve

a Bio-FIT projektben érintett képzési területet is és képesek új összekötő kapcsolatokat
kiépíteni az ágazati képesítések megszerzésének céljából, valamint a szektorban történő

A Bio-FIT hatásai

képzések érdekében. A partnerség kialakításának főbb kritériumai: az intézményen belül

Az Európai és a Nemzeti Képesítési Keretrendszer (ENKK)

felmerülő problémák és gyengeségek kezelésének képessége, erős szakmai háttér a
tematikus projektre vonatkozóan, a Bio-FIT projekt oktatási/szakképzési politikájának
megvalósító képessége valamennyi partner részére.

Az ENKK egy referenciális keretrendszert biztosít, amely elősegíti a nemzetek képesítési
keretrendszerének összehasonlítását, a különböző kereteket és azoknak szintjeit.

Bio-FIT innovatív eredményekkel szolgál
IO 1 Nemzeti esettanulmány „A biogazdálkodás elősegítése a biotrágya képzés útján”
Röviden: Nemzeti esettanulmányok azzal a céllal, hogy felmérjék a jelenlegi állapotokat ezen a
területen valamennyi partnerországokban, azaz felmérni és elemezni a meglévő képzési
tananyagokat a biotrágya témakörében, megvizsgálni a környezetbarát elemek létezését, a
kompetenciák és értékelési rendszerek alkalmazását és besorolásait. A tanulmányok többek között
információkat gyűjtenek kérdőívek alapján; a válaszadók a specifikusan célzott csoportok. Az
esettanulmányok felmérik a biotrágya területén folyó képzés jelenlegi helyzetét valamennyi
partnerországban, továbbá fényt derítenek az alapvetően használt képzési struktúrákra,
megvilágítják az országokban érvényes nemzeti/európai jogi kereteket és szabályozásokat, továbbá
felmérik a képzési programok szükségleteit, fényt derítenek a hiányosságokra, valamint kiderítik,
hogy a partnerországok alkalmazzák-e a nemzeti/EU VET által aláírt prioritásokat (az EKKR és a
ECVET bevezetését). A remélt eredmény a nemzeti sajátosságokra és különlegességekre való
fényderítés, különös tekintettel a fenntartható nemzeti mezőgazdálkodási gyakorlatokra és szakági
képzési lehetőségre. Az eredmények felhasználhatóak az alábbi folyamatokban:

A Projekt Igazgatósági Bizottsága áttekinti a disszemináció folyamatát és levonja a következtetéseket arra
vonatkozóan, hogy miként lehet meghatározni és elérni az érdekelt feleket, beleértve a felhasználókat és a
közönséget is annak érdekében, hogy felhívják a figyelmet a konzorcium létezésére mindenkit arra bátorítva,
hogy támogassák a tevékenységét, építsek be a szervezet ajánlásait, valamint használják a létrehozott kutatási
adatbázisát. Felmérik a projekt és disszeminációs eszközeink alkalmazhatóságát, továbbá felmérik a projekt
tevékenységei során használt eszközöket és az érdelet felek megközelítésének módszereit. Megadják a Bio-FIT
projekt végső disszeminációjára vonatkozó stratégiát.
A disszemináció csatornái: személyes megbeszélések során adatok bemutatása; az ismertetető és információs
anyagok disszeminációja, különböző eseményeken való részvétel; hálózatépítés; a célzott információ
megosztása.
A Bio-FIT eredményeinek felhasználása: eredmények visszacsatolása a projekt alkalmazhatóságáról és
befogadásáról; ezen információk elemzése; adat áttekintés és a fejlesztések bevezetése a Bio-FIT projekt
folyamatába.



az egyéb Bio-FIT szellemi teljesítményeinek továbbfejlesztésénél;

Disszemináció és szakmai műhelyek (workshop)



a fejlesztések jobbításánál, a tervezett VET bizonyítványok cseréjénél és gondozásánál;



az elért e-kompetenciák hozzáférésénél és átláthatóságánál a EUROPASS, ESCO és más Európai
eszközök összehangolásának folyamatában (EQF, ECVET Európai Képesítési és Kredit Rendszer,
szakmai oktatás és képzés).

Multiplikátor hatású rendezvények szervezése, melyek arra hivatottak, hogy megismertessék és továbbterjesszék
a projekt szellemi teljesítményeit a célcsoportok és érdekelt felek részére. Az országok és intézmények
sajátosságait figyelembe véve a disszeminációs szakmai műhelyek a következő szempontokra fókuszálnak:


„Biotrágya – környezetbarát fenntartható mezőgazdálkodás” workshop: Bulgáriában szervezett esemény
azzal a céllal, hogy megerősítse és támogassa a kutatást, tudástranszfert és szakképzésekbe bevezetett
innovációkat a mezőgazdásági ágazatban. A tervezett eseményt három külön részére bontják: nemzetközi
konferencia „Oktatás, szakképzés, kutatás és fejlesztés”, Nemzetközi Mezőgazdasági Kiállítás, valamint
„Környezetvédelem-2016” workshop.

IO 2 Bio-FIT Minősítési/Képesítési Útlevél/ Zöld Kompetencia Dosszié



Röviden: Egy általános keret, amely a dokumentációk gyűjtésére szolgál, összesíti az elvégzett
szakképzéseket és a megszerzett kompetenciákat igazoló bizonyítványokat a Bio-FIT képzései során.
Elősegíti a mobilitási folyamatot és magában foglalja:

„Szakképzés és oktatás a biotrágya területén” workshop: kulcsfontosságú kérdés a görögországi
biogazdálkodásban, az esemény a Bio-FIT fogalmát és az e-szakképzés bevezetését szorgalmazza, továbbá a
kapcsolódó kompetenciák és képesítések keret bevezetését.



„A Biotrágya Ipar globális trendjei” workshop-ot Cipruson tervezik. Célja a VET szakképzés erősségeinek és
gyengeségeinek bemutatása főleg az EU álláspontjának szempontjából. Szorosabb kapcsolatot kell létrehozni
a VET szakképzés és a munkaerőpiac között, valamint javítani kell az szakképzések színvonalán és magasabb
szintű elismerést kell biztosítani a szakképzéseknek.



„Bio-FIT projekt - egy lehetőség a biotrágya területén folytatott szakoktatás és szakképzés megítélésének
fokozására, rangjának emelésére” workshop-ot Magyarországon szervezik. Célja áttekinteni az EU VET
politikájának bevezetési fontosságát és az elvárásokat a nemzeti mezőgazdásági képzési programokba.

Bolgár és angol nyelven
Elérhető: szövegformátumban weboldalon, CD-n.
Módszertan: felmérések, kérdőívek, interjúk, konzultációk, irodai kutatások



Az EUROPASS konform és az újonnan bevezetett DIGCOMP programmal összhangban lévő
dokumentumokat;



a munkahelyi tapasztalatokat igazoló és szakképzés során szerzett igazolásokat;



informális képzéseken szerzett igazolásokat (például: vállalati továbbképzések);




egyéb informális tanulási igazolásokat (például munkaköri tapasztalatok, szabadidős programok
és önkéntes tevékenységek során szerzett tudást);
minden egyéb más nemzetközileg elismert bizonyítványokat.

A keretet a közös kritériumok és szabályozások kidolgozása, valamint a közös minőségi szabványok
(mutatók) meghatározása után hozzák létre.
Bolgár, angol, görög, magyar nyelven
Elérhető: CD-n, dokumentumok weboldalon
Módszertan: A Kompetenciák Útlevelét külön-külön minden szakképzetség
leírásnak megfelelően hozzák létre.
IO 3 Bio-FIT e-Képzés Környezet
Röviden: Egy interaktív e-learning portál, amely egy rugalmas e-eszköz mely a kompetencia alapú
karrierfejlesztést szolgálja. Emellett tudás adtabázis szerepet tölt be, lényeges információkat biztosít
az érintett szaktudományi területen, továbbá egy vélemény és tapasztalat megosztásra alkalmas
portál a konzorciumi projekten belül és kívül egyaránt (külső tagok). A Bio-FIT e-portál egy komoly
elért eredményeket bemutató eszközként is használható.
A következő elemekből áll:




Általános információk a Bio-FIT projekt célkitűzéseiről, teljesítésekről és hatásokról;
Bio-FIT képesítési platform, mely keretet biztosít az algoritmusos kompetenciák fejlesztésére a
biotrágya területén;
Projekt e-galéria, mely összegyűjti a logikusan kapcsolódó nyilvántartásokat megerősítve a
lényeges információkat, melyeket elhelyez egy közös adatkészletbe az adott szakágra
vonatkozóan.

Bolgár, angol, görög, magyar nyelven
Elérhető: weboldalon
Módszertan: e-learning; a partnerek, valamint a célfelhasználók szabad hozzáférést kapnak az
online rendszerhez a weblapon.

Angol nyelven
Elérhető: CD-n
Módszertan: Az értékelési módszer magában foglalja a következő elemeket: önértékelési stratégiák
kérdőívek útján, tesztek és felmérő-nyomtatványok; a szakképzésre vonatkozóan kidolgozott és
használt algoritmus, információ gyűjtés a strukturált tesztelő eszközök segítségével, valamint a
visszacsatolt információk elemzése.
Szorzó események támogatása
A projekt monitoringolásának és irányításának érdekében, valamint a projekt és projekt termékek
értékelésének érdekében négy tesztelő eseményt terveznek, amihez külön dokumentációt
rendelnek. Az eseményeket az összes partnerországban megrendezik. A résztvevőket a
célcsoportok, valamint az érdekelt felek köréből választják ki, akik a projektet érintő területen
folytatják tevékenységüket. Ennek köszönhetően a Bio-FIT e-szakképzés projektjének jóváhagyása
és irányítása minden partnerországban megoldott vegyes tanulási folyamat során. A projekt más
szellemi teljesítményeit is megbeszélik és értékelik. A szakképzési folyamatot önértékelési
módszerrel végzik a program felmérési eszközeit felhasználva. Az offline oktatást is bevezetik
egyfajta visszacsatolásként, a program tartalmának, optimalizálásának és alkalmazásának
érdekében.
Bolgár, angol, görög, magyar nyelven
Elérhető: a partner országokban, a munkahelyeken szóbeli előadások és beszélgetések formájában
Módszertan: személyes oktatás, online, offline tesztelések
Disszemináció és tevékenységek
Ezen tevékenységek a célkitűzések és a projekt során tett intézkedések megismertetésre és
terjesztésére fókuszálnak. Meghatározzák a projekt kulcsfontosságú prioritásait és célkitűzéseit,
melyeket meg kell ismertetni és terjeszteni kell. Beazonosítják a legfontosabb érdekelt felek körét,
valamint azt, hogy miért fontos őket elérni. Kidolgozzák azon eszközöket és folyamatokat, melyek
alapján el lehet érni az érdekelt feleket, meghatározzák a terjesztére és megismertetésre vonatkozó
idővonalakat és végül meghatározzák a terjesztésre és megismertetésre alkalmazható eszközöket és
prioritásokat.

IO 4 Bio-FIT Képzési Programja
Röviden: Egy többnyelvű, a képesítések frissítésének céljából kialakított modell, amely a
biotrágya gyártásának és alkalmazásának területén működik a legújabb EU eszközök
alkalmazásával és amely figyelembe veszi az EQF (Európai Képesítési Keretrendszer), valamint az
ECVET (Európai Szakoktatási és Szakképzési Kreditrendszer) bevezetését a VET (Szakoktatás és
Szakképzés) folyamatába.
A platform a kompetencia-alapú szakoktatást szorgalmazza a Bio-FIT VET képzések tartalmának
fejlesztésén keresztül, valamint a Bio-FIT LO (képzési eredmények) képzési rendszereket, melyek
az átfogó tudás megszerzését biztosítják, továbbá fejleszti a szakértelem bővítését és a szélesebb
körű kompetenciák megszerzését a célcsoportok, valamint a végfelhasználók által.
Bolgár, görög, magyar, angol nyelven
Elérhető: weboldalon, CD-n
Módszertan: a kidolgozott szakképzési anyag bemutatásához készített algoritmus a képzési
eredmények tanúsítványok egységeinek témakörében, a 10 VET Képzési/Tanulási Útvonalak
létrehozása (VET-LPs), az EU VET eszközeinek és fogalmainak alkalmazása, feleletválasztós
kérdések, megegyező helyzetek.
IO 5 Bio-FIT Kézikönyv Oktatóknak/Képzésen résztvevőknek
Röviden: A kézikönyvet három önálló részre tervezték és arra hivatott, hogy minden szükséges
információt biztosítson az e-szakképzés struktúrájáról és környezetéről, valamint az
szakoktatókról és szakoktatáson való résztvevőkről. Az említett három rész a következő:
I. rész „Képzési Kézikönyv”- az útmutató segítséget nyújt azon oktatók számára, akik már
megszerezték a megfelelő tudást és szakértelmet a fenntartható mezőgazdálkodás és
biogazdálkodás területén, hogy szakmailag továbbléphessen egy magasabb szintre a
szakképzés ezen területén.
II. rész „ Kézikönyv Oktatóknak”- a kézikönyv bemutatja a Bio-FIT e-szakképzés működési
rendszerét és környezetét, valamint segítséget nyújt a VET oktatók számára, hogy hogyan
lehet használni az online, valamint az offline rendszert a Bio-FIT e-szakképzés programban.
III. rész „Kézikönyv a Képzésen résztvevőknek”- ezt a részt a szakképzéseken résztvevők
számára fejlesztik ki. Tartalmazni fogja a Bio-FIT szakképzések leírását és tartalmát,
valamint írásos útmutatást biztosít az online és offline tananyag használatához.
Bolgár, görög, magyar, angol nyelven
Elérhető: weboldalon, CD-n

IO 6 Bio-FIT Európai Szakoktatási és Szakképzési Kreditrendszer Kerete
Röviden: Ez a gyakorlati kézikönyv részletes információkat közöl az ECVT (Európai Szakoktatási és
Szakképzési Kreditrendszer) fogalmáról, az alapelvekről és folyamatokról, valamint arról, hogy
hogyan lehet integrálni akkreditáció céljából a Bio-FIT szakképzéseken résztvevők által szerzett
ismereteket és elért eredményeket. A szakoktatók, a VET szolgáltatók valamint a kutatási
központok és intézmények, amelyek az agrár ágazati szektorban szerveznek szakképzéseket,
bevezetik az ECVT eszközöket és a Bio-FIT projekt során kidolgozott és tesztelt folyamatokat.
Bolgár, angol nyelven
Elérhető: weboldalon, CD-n
Módszertan: ECVET pontok, a kredit akkumuláció és transzfer rendszerben használt módszerek,
események jegyzőkönyvei.
A Bio-FIT eszközei a szellemi teljesítményék elérésének érdekében
Felmérés, tesztelés, értékelés
Röviden: A Bio-FIT projekt stratégiai értékelése és felmérése belső és külső monitoring
tevékenységet szükségeltet. A belső monitoring a partnerszervezetek tevékenységének
elemzését jelenti, az belső eredmények értékelését a szakértők által minőségi mutatók
alkalmazásával. A külső monitoring, a külső értékelés kritériumait helyezi előtérbe, melyeket a
nemzeti és nemzetközi szakértői struktúrák határoznak meg.
A projekt eredményeinek végső értékelését egy finomított és összehangolt tesztelés/felmérés
útján végzik. Az értékelésről jelentés készül, amely az alábbi elemeket tartalmazza:
 Az értékelésre/tanúsítványra vonatkozó eljárás dokumentációja;
 Valamennyi típusú értékelt esemény vagy összegzésre vonatkozó információ, valamint a
célcsoportokra és érdekelt félékre vonatkozó információk;




A visszajelzésekről (feedback) gyűjtött minden releváns információ, mely a projekt termék
alkalmazhatóságára vonatkozik;
A projekt végleges eredményeinek összehangolására végrehajtott intézkedések.

Az értékelési jelentés azokat a releváns következtetéseket tartalmazza, melyek lehetővé teszik a
képesítések leírásának jóváhagyását, a multinacionális együttműködést és a vállalatok közti
mobilitás megvalósítását.

