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Проектът Bio-FIT оказва влияние 
върху индустриалния сектор като 
допринася за изграждането на 
мост между технологиите и селс-
кото стопанство и въвежда био-
иновации в устойчивото икономи-
ческо развитие на страните парт-
ньори. Целта на проекта е да раз-
работи иновативна образователна 
програма, базирана на биотехноло-
гия на биоторовете и на стратеги-
ческата ЕКР / НКР система за орга-
низация на обучителния процес в 
областта на ПОО. Прилагайки кон-
цепцията "Образование за устойчи-
во развитие (ESD)", Bio-FIT улеснява 
базирано на компетенции обучение 
от смесен тип и подобрява перспек-
тивите за предприемачество.  

http://www.bio-fit.eu/


Bio-FIT целеви групи 

 
• Целеви групи  
Учители, обучители, 
преподаватели по ПОО, 
мениджъри в селското 
стопанство и малки и средни 
предприятия, хора, вземащи 
политически решения, са 
избраните групи, които отговарят 
на изискванията . 

 
• Целеви сектори  
Секторите селско стопанство и 
еко-инженерство, опазване на 
околната среда, биотехнология и 
хранителна индустрия, се 
нуждаят от професионалисти с 
подходящи и актуализирани  
квалификации, одобрени в 
съответствие с Bio-FIT 
квалификационни пътеки. 
 
• Сътрудничество между 

институции  
Партньорството по проекта Bio-
FIT е създадено от различни 
институции и националните 
органи допринасят за процеса на 
регулиране, прозрачност и 
признаване на квалификациите 
на национално и европейско 
равнище.  

Bio-FIT резултати 

 Национално проучване  - има за 
цел да анализира/оцени 
актуалното състояние у всяка 
партньорска страна в областта на 
проекта. 

 Bio-FIT Квалификационни 
паспорти удостоверяващи 
ключовите компетенции на хора, 
работещи в областта на проекта.  

 Bio-FIT Образователна 
електронна платформа-
интерактивен портал за електронно 
обучение, който предоставя 
информация за свободен достъп 
относно: проекта Bio-FIT, 
придобиването на компетенции в 
областта на биоторовете и 
възможностите за обучение.  

 Bio-FIT Образователна програма-
многоезичен модел за 
актуализиране на квалификации и 
за обучение, базирано на 
компетенции, чрез разработване на 
Bio-FIT ПОО обучително 
съдържание и Bio-FIT обучителна 
платформа. 

 Bio-FIT Наръчник за обучители и 
обучаеми — разработен да 
предостави цялата необходима 
информация за структурата на 
електронната обучителна програма 
и участието на обучители и 
обучаеми в образователната 
програма.  

 Bio-FIT ЕСТКПОО рамка — 
идентифицира начините, по които 
принципите и инструментите на 
ЕКПОО могат да се прилагат в 
проекта Bio-FIT.  

 

 

Bio-FIT Иновации  

Използването на биоторове е приложи-
ма алтернатива за подобряване на до-
бива от земеделски култури, особено 
за селското стопанство на средните и 
малки предприятия с интензивни про-
изводствени системи. Предвид, че би-
оторовете могат да се произвеждат във 
ферма и да се използват успешно при 
производството на култури, програмата 
Bio-FIT може успешно да допринесе за 
стимулиране на малкия и средния биз-
нес, както и за повишаване на трудова-
та заетост в сектора.  

Проектът предлага:  

 Прилагане на най-добрите практики и 
резултати, въз основа на подход, ба-
зиран на компетенции, и принципите 
на ЕКР; 

 Иновативна електронна образовател-
на платформа от смесен тип на обуче-
ние, ползвайки инструментите на Ев-
ропейската система за трансфер на 
кредити в ПОО; 

 Система от учебни резултати и прила-
гане на посочените стандарти в обра-
зователната програма; 

 Взаимно обучение в партньорските 
организации и техните партньори в 
практиката;  

 Обучителна мрежа между партньори-
те, разпространяване и използване на 
резултатите от образователните прог-
рами и обучителните практики на 
партньорските организации.  


