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ΥΠΟΒΑΘΡΟ 

         May you live in interesting times. 

         Chinese proverb/curse 

 

ΟΙ ΕΠΟΧΕΣ ΠΟΥ ΖΟΥΜΕ 

Ζούμε στην εποχή της βιολογίας και της βιοτεχνολογίας όπου η ανθρωπότητα στηρίζεται στην επιστημονική και 
τεχνολογική πρόοδο και στις βιοεπιστήμες για την καταπολέμηση των παγκόσμιων προκλήσεων, όπως η εξάντληση 
των πόρων, η έλλειψη τροφίμων, η αλλαγή του κλίματος και οι παλιές και νέες ασθένειες. 

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά, χρειάζονται επαγγελματίες υψηλής εξειδίκευσης - 
επαγγελματίες με ισχυρή γνώση, επαρκείς δεξιότητες και ευέλικτη διάθεση και με ψηφιακές δεξιότητες που 
αποτελούν απαραίτητο στοιχείο σε κάθε ανθρώπινη προσπάθεια του σήμερα. 

Έτσι, η ανθρωπότητα θα εξαρτηθεί από τους δασκάλους και τους ταγούς στο ανώτατο εκπαιδευτικό σύστημα με 
τους περίπλοκους ρόλους τους ως συμβούλους και αναλυτές. Η εκπαίδευση του νέου αιώνα είναι μια συνεργατική 
διαδικασία - οι εκπαιδευτικοί σε συνεργασία με τους μαθητές, είναι αυτοί που διαμορφώνουν την αξιολόγηση, 
διαγιγνώσκουν τις μαθησιακές ανάγκες του μαθητή και μεσολαβούν στις εμπειρίες των μαθητών μέσω της 
δημιουργίας, της ανακάλυψης και της προσαρμογής του εκπαιδευτικού περιεχομένου. 

 

ΤΙ ΕΙΝΙΑ Η ΒΙΟΤΕΝΟΛΟΓΙΑ; 

Η βιοτεχνολογία είναι ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών που: 

• Απασχολούν ζωντανούς οργανισμούς ή μέρη αυτών για να δημιουργήσουν άλλα 
προϊόντα: φάρμακα και θεραπευτικά σχήματα, θρεπτικές ενώσεις, χημικά και 
υλικά φιλικά προς το περιβάλλον, βιοκαύσιμα και νέα λειτουργικά υλικά. 

• Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποικοδόμηση τοξικών ή επιβλαβών 
χημικών ουσιών και παραγόντων για την επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων. 

• Μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση πολλών παγκόσμιων προβλημάτων, όπως 
η αλλαγή του κλίματος, η γήρανση της κοινωνίας, η επισιτιστική ασφάλεια, η 
ενεργειακή ασφάλεια και η εξάπλωση λοιμωδών νοσημάτων. 

• Παίζει όλο και πιο σημαντικό ρόλο στην καθημερινότητά μας. 

• Χρησιμοποιείται στην υγειονομική περίθαλψη, τη γεωργία και τη βιομηχανία για 
να καλύψει τις σημαντικότερες ανάγκες της ζωής. 

• Προσφέρει τεράστια οφέλη, αλλά παρουσιάζει επίσης κινδύνους και προκλήσεις που πρέπει να 
αντιμετωπιστούν μέσω διαλόγου μεταξύ των ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων των υπεύθυνων χάραξης 
πολιτικής, των εμπειρογνωμόνων, του κοινού και των ΜΚΟ. 

 
ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΜΑΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΠΕ 

Τις τελευταίες δεκαετίες, οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) έχουν μεταμορφώσει με επιτυχία 
πολλούς τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας: 

• Εκπαίδευση: οι τρόποι με τους οποίους οι μαθητές μαθαίνουν, ενεργούν, αντιδρούν και εκτελούν. και τους 
τρόπους που διδάσκουν, εκπαιδεύουν και αξιολογούν οι εκπαιδευτικοί. 

• Βιομηχανία: πώς οι επιχειρήσεις ερευνούν, σχεδιάζουν, παράγουν, αλληλεπιδρούν, εμπορεύονται και διανέμουν. 
και πώς οι πελάτες προσεγγίζουν, επιλέγουν και αγοράζουν. 

• Αγορά εργασίας: τα κανάλια που χρησιμοποιούν οι εργοδότες για να αναζητήσουν, να διαφημίσουν προσφορές 
εργασίας και να προσλάβουν, και τα κανάλια που χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι για την αναζήτηση, την 
αυτοπροβολή και την αποδοχή μιας προσφοράς εργασίας. 

 



• Καθημερινή ζωή: οι τρόποι που οι άνθρωποι τρώνε, κινούν, οδηγούν, παίζουν, αλληλεπιδρούν. και πώς οι 
άνθρωποι επιλέγουν, παράγουν, ψυχαγωγούν. 

• Περιβάλλον: οι τρόποι με τους οποίους η ανθρωπότητα διερευνά, απασχολεί, σώζει και διατηρεί τους 
φυσικούς πόρους. 

 

ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΠΕ: ΟΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

• Οι ΤΠΕ ενσωματώνονται σε πολλές νέες βιοτεχνολογικές διαδικασίες, προϊόντα, κλπ. 

• Η βιοτεχνολογία και οι ΤΠΕ μπορούν να συμβάλλουν στη μείωση και την πρόληψη των αρνητικών 
 επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία στο μέλλον. 

• Η βιοτεχνολογία και οι ΤΠΕ υποστηρίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη της τεχνολογίας. 

 

…ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 

• Έλλειψη υψηλά ειδικευμένων επαγγελματιών βιοπληροφορικής. 

• Ανεπαρκής γνώση της πληροφορικής / μαθηματικών από βιολόγους. 

• Λανθασμένη κατανόηση της τελικής χρήσης των δεδομένων βιολογίας και βιοτεχνολογίας από 
 μαθηματικούς και μηχανικούς λογισμικού. 

• Απόκλιση αρμοδιοτήτων μεταξύ της επιστήμης των υπολογιστών και των βιολογικών επιστημών. 

 

ΠΩΣ ΕΜΕΙΣ – ΟΙ ΕΜΠΛΟΕΚΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ-ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ– 
ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΙΘΕΤΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΛΛΟΝΙΤΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ 

“Bad times have a scientific value. These are occasions a good learner would not miss.”  

Ralph Waldo Emerson 

Η ψηφιακή-βιοτεχνολογική κοινοπραξία εκμεταλλεύεται την ευκαιρία να διευρύνει τους ορίζοντες της 
βιολογίας και της βιοτεχνολογίας μέσω: 

 

Την οικοδόμηση μιας γέφυρας μεταξύ της ψηφιακής τεχνολογίας και της βιοτεχνολογίας με την 
ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής και της καινοτομικής κατάρτισης. 

  
 Ανάπτυξη καινοτόμου προγράμματος κατάρτισης στον τομέα της βιοτεχνολογίας και των ΤΠΕ.  
 
  
 Η άσκηση νέων τρόπων μάθησης και κατάρτισης. 
 
Ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ τριών πανεπιστημίων, δύο ΜΜΕ και ενός Κέντρου Έρευνας και 
Αναάπτυξης από πέντε ευρωπαϊκές χώρες: τη Βουλγαρία, την Ελλάδα, την Ιταλία και τη Γερμανία - μια 
κοινοπραξία των οποίων τα μέλη κατανοούν την ανάγκη μετατόπισης της εκπαιδευτικής πολιτικής από   
τη «γνώση» σε «ικανότητα». 

 Ενθάρρυνση των ευρύτερων διατομεακών, διοργανικών και διατροπικών δραστηριοτήτων.  
 

 

Η ψηφιακή-βιοτεχνολογική κοινοπραξία αντιμετωπίζει τις προκλήσεις: 

• Απάντηση στις ανάγκες για ανάπτυξη αριστείας και συγκεκριμένων ψηφιακών δεξιοτήτων στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση. 

• Εισαγωγή καινοτόμου περιεχομένου και δομής στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

• Βελτίωση της εκπαίδευσης και της ικανότητας των ομάδων στόχων, τις δεξιότητες εκείνων που πρέπει να 
εργαστούν με ψηφιακά εργαλεία. 

• Εισαγωγή βιοτεχνολογιών για βιώσιμη ανάπτυξη στον τομέα της βιοτεχνολογίας. 

Η κοινοπραξία DIGIT-BIOTECH συμβάλλει στο στόχο του ERASMUS + προσφέροντας: 
 

• Ευκαιρίες για εκπρόσωπο των ομάδων στόχων να μελετούν, να εκπαιδεύουν και να αποκτούν εμπειρία. 

• Πρακτική εκπαίδευση και κατάρτιση με βάση την εργασία για τη νεολαία. 

• Μια στρατηγική για την ανάπτυξη της ψηφιακής εκπαίδευσης και τη χρήση των ΤΠΕ. 

• Προϊόντα που διατίθενται σε πέντε γλώσσες για την υποστήριξη των γλωσσικών ικανοτήτων των στόχων. 

• Αναγνώριση δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αποκτήθηκαν εκτός του επίσημου εκπαιδευτικού 
συστήματος. 

• Υποστήριξη για τη διαμόρφωση στρατηγικών συνεργασιών μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των 
επιχειρηματικών οργανώσεων για την προώθηση της βελτίωσης της ποιότητας και της καινοτομίας. 

• Ενθάρρυνση των Συμμαχιών Γνώσης και των Συμμαχικών Δεξιοτήτων του Τομέα, για την αντιμετώπιση των κενών 
δεξιοτήτων και την προώθηση της επιχειρηματικότητας με τη βελτίωση των προγραμμάτων σπουδών και των 
προσόντων μέσω της συνεργασίας μεταξύ του κόσμου της εργασίας και της εκπαίδευσης. 

• Πρωτοβουλία για την προώθηση της καινοτομίας στην παιδαγωγική και προοδευτική μεταρρύθμιση της πολιτικής σε 
εθνικό επίπεδο. 

• Πρόσβαση στη διδασκαλία και την έρευνα για τη στήριξη της ολοκλήρωσης μεταξύ των συστημάτων τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης πέντε χωρών της ΕΕ. 



Η πρωτοβουλία της ψηφιακής-βιοτεχνολογικής κοινοπραξίας παράγει: 

I) Μια ολοκληρωμένη ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα που φιλοξενεί πνευματικές εκροές, σχεδιασμένη ως 
μαθησιακά αποτελέσματα: 

 

 Ανοικτή πλατφόρμα περιεχομένου, ένα καινοτόμο εργαλείο που χρησιμοποιεί τη μέθοδο 
 συνδυασμένης μάθησης για μια αυτο-ρυθμιζόμενη δωρεάν ηλεκτρονική εκπαίδευση στον τομέα 
 των ΤΠΕ για πράσινη βιοτεχνολογία. 

 Learning Area & Model Reference (LARM) για την ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού προγράμματος 
 με τη χρήση μιας νέας μεθοδολογίας που χρησιμοποιεί Μαθησιακά Αποτελέσματα (LOs) και 
 Μορφές  Μικτής Μάθησης (BLPs). 

 Ο οδηγός "Διδασκαλία και μάθηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση" απευθύνεται στους 
 εκπαιδευτικούς και προσφέρει τόσο τα βασικά στοιχεία της αποτελεσματικής διδασκαλίας της 
 τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όσο και κατευθυντήριες γραμμές για τη χρήση της πλατφόρμας στο  

 διαδίκτυο. 

 Ένα Student Smart Kit για φοιτητές BSc / MSc που περιγράφει τις στρατηγικές για την 
 αποτελεσματική μάθηση. 

 

II) Στρατηγικά μέτρα για τη διαχείριση και τη διαχείριση του έργου. 

III) Επτά πολλαπλασιαστικές εκδηλώσεις (workshops) και δραστηριότητες για τη διάδοση του εκπαιδευτικού 
προγράμματος Digit-BioTech και παραδοτέων. 

IV) Πέντε διακρατικές συναντήσεις έργου. 

 

Τα προϊόντα αυτά καθιστούν την ψηφιακή-βιοτεχνολογική κοινοπραξία ηγέτιδα στις καινοτομίες μέσω: 

• Καθορισμός των εφαρμογών των ψηφιακών τεχνολογιών στη βιοτεχνολογία. 

• Δημιουργία εικονικού χώρου και εκπαιδευτικού περιεχομένου εμπλουτισμένου με οπτικά στοιχεία και 
προσομοιώσεις. 

• Εφαρμογή των απαιτήσεων του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων και των Εθνικών Πλαισίων Προσόντων και 
των αρχών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για την παροχή των απαραίτητων τεχνικών ικανοτήτων και 
δεξιοτήτων στις ομάδες-στόχους. 

• Υποστήριξη του καινοτόμου δυναμικού των ψηφιακών τεχνολογιών και των επιπτώσεών τους στην πράσινη 
βιομηχανία. 

 

Η ψηφιακή-βιοτεχνολογική κοινοπραξία ακουμπά σε μια σειρά από ζητήματα όπως: 

• Ανασκόπηση των καλύτερων παραδειγμάτων εφαρμογών των ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση για τη 
δημιουργία ενός οδηγού επικεντρωμένου στις καλύτερες παιδαγωγικές πρακτικές και τις βασισμένες στις ΤΠΕ 
πρακτικές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

• Συμμετοχή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία ως εκπαιδευόμενοι, συνεργάτες και μέλη της ομάδας για 
να αυξήσουν τις ικανότητές τους για να μάθουν πιο εύκολα και αποτελεσματικά. 

• Εξοπλισμός των σπουδαστών με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, ενώ παράλληλα τους επιτρέπει να 
εκπαιδεύουν τη διαδικασία μάθησης από μόνα τους. 

• Στόχευση ακαδημαϊκών επαγγελματιών και πτυχιούχων πανεπιστημίων που χρειάζονται ειδικευμένη 
εκπαίδευση και εργασιακές ικανότητες στις ΤΠΕ και τις ψηφιακές τεχνολογίες. 

 

 

 

Παραδοτέα μετά το τέλος του Digit-BioTech: 

• Μερικά τμήματα της πλατφόρμας ανοικτού περιεχομένου Digit-BioTech θα είναι προσβάσιμα δωρεάν: 

 Από τους πόρους της γνώσης: 

• Τέσσερα πνευματικά αποτελέσματα. 

• Μέτρα διαχείρισης και διαχείρισης του έργου. 

• Πληροφορίες και υλικό από τα έξι εργαστήρια. 

 
 Από το τμήμα εκπαίδευσης: 

• Το καινοτόμο εργαλείο που χρησιμοποιεί τη μέθοδο συνδυασμένης μάθησης για μια αυτο-
ρυθμιζόμενη ηλεκτρονική εκπαίδευση στον τομέα των ΤΠΕ για την πράσινη βιοτεχνολογία, 
οργανωμένη σε ενότητες σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στο κοινό-στόχος - στα αγγλικά, 
βουλγαρικά, ελληνικά, γερμανικά και ιταλικά. 

• Οι Blended Learning Pathways (BLPs) θα είναι προσβάσιμες μετά την δωρεάν εγγραφή. 
 

 Όλα τα αποτελέσματα του Digit-BioTech είναι δωρεάν, εκτός από τη μεθοδολογία της Μικτής Εκμάθησης 
- μια στρατηγική για την οργάνωση μονάδων μαθησιακών αποτελεσμάτων σε Μορφές συνδυασμένης 
μάθησης (BLPs), που προσφέρονται ως εξατομικευμένες διαδρομές κατάρτισης μέσω του τρόπου 
κατάρτισης που βασίζεται στις ΤΠΕ. 

 Η διάρθρωση των ΜΑΠ εξαρτάται από τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών και εθνικών πλαισίων προσόντων 
και των αρχών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των μέσων επαλήθευσης ECTS για την ανάπτυξη των 
προσόντων εξασφαλίζοντας την τεχνική ικανότητα και τις δεξιότητες των χρηστών-στόχων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η βιωσιμότητα του Digit-BioTech οφείλεται: 

• Στα καινοτόμα εκπαιδευτικά υλικά και τα πρακτικά εργαλεία διδασκαλίας και καθοδήγησης, με επίκεντρο το 
περιεχόμενο γνώσεων των εκπαιδευτικών ενοτήτων - με επίκεντρο τον μαθητή και ειδικό θέμα. 

• Στην εκπαιδευτική προσέγγιση που βασίζεται στα μαθησιακά αποτελέσματα και προσφέρεται σε ένα μεικτό 
τρόπο παρουσίασης και είναι προσαρμοσμένο ώστε να ανταποκρίνεται στις ατομικές ανάγκες απόκτησης 
ικανοτήτων. 

• Στον συνδυασμό ενός εικονικού χώρου και εκπαιδευτικού περιεχομένου: οι εγκαταστάσεις είναι φιλικές προς 
τον χρήστη και παρέχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση για όλους σε οποιοδήποτε μέρος και ανά πάσα στιγμή. 

• Στις καινοτομίες που προβλέπουν τον υψηλό κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο συμβάλλοντας στην πρόοδο 

στην οργάνωση των εθνικών συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.. 



 

Η ψηφιακή-βιοτεχνολογική κοινοπραξία προσφέρει μακροπρόθεσμες επιπτώσεις από: 

• Εφαρμογή των εξόδων Digit-BioTech στα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και σε 
τμήματα ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης. 

• Υποστήριξη της ικανότητας των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να ενισχύσουν την απασχολησιμότητα. 

• Κινητοποίηση της επιστήμης και της τεχνολογίας και ενίσχυση της ικανότητας καινοτομίας. 

• Βελτίωση της κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. 

 

Η ΨΗΦΙΑΚΗ-ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΙ Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

“The only person who is educated is the one who has learned how to learn …and change.” 

Carl Rogers 

Η ψηφιακή-βιοτεχνολογική κοινοπραξία είναι το κλειδί για: 

• Εισαγωγή καινοτόμων γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν στο εκπαιδευτικό σύστημα. 

• Επίτευξη προόδου στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. 

• Ενίσχυση των ευκαιριών απασχόλησης και οικονομικής βελτίωσης σε όλες τις χώρες εταίρους, μερικές από τις 
οποίες αγωνίζονται με την υψηλή ανεργία των νέων. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Η ψηφιακή-βιοτεχνολογική κοινοπραξία παρέχει: 

• Εκπαιδευτικό περιεχόμενο με τη μορφή μονάδων μαθησιακών αποτελεσμάτων, το καθένα με συγκεκριμένους 
 περιγραφείς: γνώση - δεξιότητες - ευθύνη - αυτονομία και δομημένο σε εξατομικευμένες οδούς 
 συνδυασμένης εκμάθησης σχεδιασμένες για απτές ομάδες στόχου της ψηφιακής-βιοτεχνολογικής 
 κοινοπραξίας. 

• Εφαρμογή των απαιτήσεων του ευρωπαϊκού και του εθνικού πλαισίου προσόντων και των αρχών των 
 συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για ευρύτερη και ομαλή αναγνώριση των αποκτώμενων ι κανοτήτων. 

• Αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων με τα σημεία ECTS και συμμόρφωση με τα πρότυπα του 
 Ευρωπαϊκού Πλαισίου Διασφάλισης Ποιότητας (EQAR) που καθιέρωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη 
 Διασφάλιση της Ποιότητας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ENQA). 

• Εστίαση στις ΤΠΕ, τις νέες τεχνολογίες και τις ψηφιακές ικανότητες. 

• Νέα καινοτόμα προγράμματα σπουδών, εκπαιδευτικές μεθόδους και μαθήματα κατάρτισης. 

Τα μέτρα εκτός της εταιρικής σχέσης της Digit-BioTech περιλαμβάνουν: 

• Διάδοση στην πλατφόρμα αποτελεσμάτων του προγράμματος Erasmus +. 

• Χρήση των ιστοτόπων της Digit-BioTech και της οργάνωσης για τη συλλογή αυτόματων ανατροφοδοτήσεων 
σχετικά με τις ενημερώσεις περιεχομένου και γνώσεων. 

• Διοργάνωση συναντήσεων και επισκέψεων σε βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς για τη διάδοση υλικού 
μεταξύ ενδιαφερομένων ομάδων. 

• Εκτέλεση εκδηλώσεων για ανοικτή συζήτηση, π.χ. σεμινάρια πληροφόρησης, εργαστήρια, (σε απευθείας 
σύνδεση) σεμινάρια, μαθήματα κατάρτισης, εκθέσεις, εμπορικές εκθέσεις, διαδηλώσεις ή αξιολογήσεις από 
ομότιμους. 

• Διανομή στοχοθετημένου γραπτού υλικού, όπως εκθέσεις, άρθρα στον Τύπο, ενημερωτικά δελτία, δελτία 
τύπου, φυλλάδια, φυλλάδια, φυλλάδια. 

• Εκμετάλλευση διαφόρων καναλιών κάλυψης πολυμέσων (ραδιόφωνο, τηλεόραση, YouTube, βίντεο κλιπ, pod-
cast ή εφαρμογές). 

• Χρήση κοινωνικών μέσων για τη διάδοση των παραδοτέων του Digit-BioTech. 

• Συμμετοχή σε δημόσιες εκδηλώσεις - δραστηριότητες συμπλέγματος για ευρύτερη εθνική, ευρωπαϊκή και 
παγκόσμια αναγνώριση. 

• Χρήση του εμπορικού σήματος και του λογότυπου Digit-BioTech. 

• Χρήση των υφιστάμενων επαφών και δικτύων - Συμμετέχοντες επαγγελματίες, εργοδότες, νέοι και 
εκπαιδευτικοί οργανισμοί με demos των αποτελεσμάτων της Digit-BioTech για να τους ενημερώνουν. 

 

ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ DIGIT-BIOTECH ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
 

Η επιτυχής διάδοση και χρήση των αποτελεσμάτων μπορεί να οδηγήσει σε εξωτερική αναγνώριση του έργου που 

έγινε στο Digit-BioTech και να εγγυηθεί τη βιωσιμότητά του προκειμένου: 

 

• Ευαισθητοποίηση και προβολή της ευρωπαϊκής 

προστιθέμενης αξίας των δραστηριοτήτων που 

υποστηρίζονται από το Erasmus +. 

• Επεκτείνετε τον αντίκτυπο διαδίδοντας πληροφορίες 

σχετικά με το έργο Digit-BioTech στο ευρύτερο κοινό, 

προσφέροντας έτσι προοπτικές για 

περαιτέρω εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων του Digit-

BioTech ή πιθανή μεταφορά του εκπαιδευτικού υλικού. 

• Δέσμευση ενδιαφερομένων και των ομάδων στόχων. 

• Μοιραστείτε τα βασικά μαθήματα, λύσεις και 

τεχνογνωσία. 

• Επιρροή πολιτικής και πρακτικής για τη συμβολή στη 

θετική αντίληψη του κοινού. 

• Ενθαρρύνετε την ευρύτερη συμμετοχή στο πρόγραμμα 

ERASMUS +. 

• Αναπτύξτε νέες συνεργασίες. 

 



Το ψηφιακό-βιοτεχνολογικό προγραμμα εκμάθησης της κοινοπραξίας είναι:   

• Εξατομικευμένο και με επίκεντρο τον μαθητή. 

• Παρέχει διαφανείς και ευρέως αναγνωρισμές γνώσεις, δεξιότητες και προσόντα. 

• Προσανατολισμένη στην ενδοεπιχειρησιακή και διασυνοριακή κινητικότητα. 

 

Οι μαθητές της ψηφιακή-βιοτεχνολογική κοινοπραξίας: 

• Είναι ανεξάρτητοι υπεύθυνοι σχεδιασμού και επίλυσης προβλημάτων. 

• Προτιμούν τα περιβάλλοντα αυτο-ρυθμίσεων και αυτοεκπαίδευσης. 

• Μπορούν να αναλάβουν πρωτοβουλία. 

• Μπορουν να παρακινηθούν να κάνουν το βήμα για συνεργατική εργασία. 

• Ενδιαφέρονται για πειραματική και πρακτική κατάρτιση. 

• Προτιμούν να έχουν μια επιλογή από μορφές μάθησης, τρόπους και ευελιξία. 

• Προσπαθούν να αποκτήσουν μεταβιβάσιμες δεξιότητες. 

 
ΕΜΕΙΣ: Η ΨΗΦΙΑΚΗ-ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 

 "Coming together is a beginning, staying together is progress, and working together  

is success." 

Henry Ford 

 

Ο αιτών και ο συντονιστής του προγράμματος Digit-BioTech - το πανεπιστήμιο της Σόφιας St. 

Kliment Ohridski - είναι το πρώτο πανεπιστήμιο στη Βουλγαρία και κορυφαίο εθνικό κέντρο στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση και την έρευνα στη θεμελιώδη και εφαρμοσμένη επιστήμη, τις 

κοινωνικές επιστήμες και τις ανθρωπιστικές επιστήμες. Είναι το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της 

Βουλγαρίας με προγράμματα 102 σπουδών που προσφέρονται από 16 σχολές. Λέκτορες και ερευνητές διεξάγουν 

έρευνα σε όλους σχεδόν τους τομείς των φυσικών και κοινωνικών επιστημών, με μία από τις σημαντικότερες 

κατευθύνσεις της βιοτεχνολογίας, της γεωργίας και των περιβαλλοντικών τεχνολογιών. Το πανεπιστήμιο της 

Σόφιας προσφέρει μαθήματα σπουδών σε όλους σχεδόν τους βασικούς τομείς της σύγχρονης βιοτεχνολογίας: 

βιομηχανική βιοτεχνολογία, βιοτεχνολογία της γεωργίας, βιοτεχνολογία τροφίμων και ιατρική. Επί του παρόντος, 

οι ερευνητικές ομάδες του Πανεπιστημίου της Σόφιας είναι ηγέτες και συμμετέχουν σε πάνω από 30 διεθνή και 

εθνικά ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τα προγράμματα της ΕΕ, το Εθνικό Ταμείο 

Επιστημών και τις ιδιωτικές εταιρικές σχέσεις. Οι ερευνητές είναι αναγνωρισμένοι εμπειρογνώμονες στη 

βιοτεχνολογία και τις περιβαλλοντικές επιστήμες και συμμετέχουν στην υλοποίηση έργων και μέτρων στο 

πλαίσιο διαφόρων προγραμμάτων όπως το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», ERASMUS +, «Περιβάλλον», «Natura 

2000» κ.λπ. 

 

Το κέντρο Ε & Α "Biointech" ιδρύθηκε με την αποστολή να ενοποιήσει τις προσπάθειες των υψηλά 

ειδικευμένων επαγγελματιών σε δραστηριότητες διδασκαλίας, έρευνας, ανάπτυξης και 

εκλαΐκευσης στον τομέα της βιοτεχνολογίας, της προστασίας του περιβάλλοντος, της υγειονομικής 

 περίθαλψης.  

ΔΙΑΔΩΣΗ ΤΟΥ DIGIT-BIOTECH  

Η διάδοση είναι το εργαλείο που δείχνει το έργο που έχει γίνει μέσω: 

• Η ανταλλαγή των αποτελεσμάτων, των διδαγμάτων και των αποτελεσμάτων και 
των ευρημάτων που επιτεύχθηκαν πέρα από την εταιρική σχέση Digit-BioTech, 
ώστε να μπορέσει μια ευρύτερη κοινότητα να επωφεληθεί από το έργο που 
επιτελείται. 

• Καθορισμός σε ποιους απευθύνεται το αποτέλεσμα, τόσο κατά τη διάρκεια όσο 
και μετά την περίοδο χρηματοδότησης. 

• Συμμετοχή των ομάδων στόχων από την πρωτοβουλία να προωθηθεί η 
επικοινωνία με το κοινό-στόχο, ώστε να μεγιστοποιηθεί η χρήση των 
αποτελεσμάτων του Digit-BioTech. 

• Περιγράφοντας τα μέτρα διάχυσης, τα κανάλια και την κατάλληλη ατζέντα για τη διάδοση των επιτευγμάτων της Digit-
BioTech μέσα και έξω από την εταιρική σχέση Digit-BioTech. 

 

Οι στόχοι της Digit-BioTech για διάδοση καλύπτουν: 

• Σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο - ενδιαφερόμενοι, εμπειρογνώμονες, επαγγελματίες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη (επαγγελματίες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εκπαιδευτική κοινότητα, τοπικές 
εκπαιδευτικές αρχές, διδακτικές ενώσεις, αναθεωρητές διδασκαλίας) · 

• Σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο - οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της 
απασχόλησης που υποστηρίζουν τη διαδικασία υλοποίησης των αποτελεσμάτων. των εργοδοτών και των κοινωνικών 
εταίρων από συναφείς οικονομικούς τομείς (σε απευθείας σύνδεση επαγγελματικές ομάδες, δημιουργούς εθνικών 
εκδηλώσεων κ.λπ.) · εξωτερικούς εμπειρογνώμονες που συμμετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης · Τύπο και μέσα 
ενημέρωσης. το γενικό κοινό. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οι δραστηριότητες για τους στόχους της Digit-BioTech επικεντρώνονται στα εξής: 

• Εφαρμογή των δραστηριοτήτων σε τοπικό επίπεδο: δημιουργία εθνικών μονάδων για εσωτερική διάδοση 

• Εγκατάσταση της πλατφόρμας Open Content Platform της Digit-BioTech και τακτική ενημέρωσή της. 

• Συγκέντρωση της βάσης δεδομένων γνώσεων Digit-BioTech: τμήμα γνώσεων του Digit-BioTech LARM και των 
υποστηρικτικών πόρων: ο οδηγός "Διδασκαλία και μάθηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση", το Smart Kit για τους 
φοιτητές και το Digit-BioTech Science for Education Resources. 

• Διαμόρφωση του περιεχομένου της γνώσης με τη βοήθεια εξωτερικών εμπειρογνωμόνων (συνδεδεμένοι εταίροι) και 
διαμόρφωση των προϋποθέσεων για την εφαρμογή των μέσων επικύρωσης της ΕΕ για εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες - 
ευρωπαϊκά και εθνικά πλαίσια προσόντων και ECTS. 



Προωθεί τη συνεργασία διάφορων εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων που αφορούν την ανώτερη και συνεχή 

εκπαίδευση μέσω της χρήσης των ΤΠΕ στην Ευρώπη. Έχει εργασιακή σχέση με τους εργοδότες για να υποστηρίξει 

τις προοπτικές σταδιοδρομίας των εκπαιδευομένων και έχει δημιουργήσει ένα αποτελεσματικό σύστημα 

ανάδρασης. Τα μέλη του προσωπικού του Κέντρου Έρευνας και Ανάπτυξης "Biointech" έχουν εμπειρία στη σύνταξη 

εγχειριδίων και άλλων εκπαιδευτικών υλικών, την προετοιμασία οδηγών και τεκμηρίωσης για την εξασφάλιση της 

ποιότητας, την ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών, την εφαρμογή νέων τεχνικών κατάρτισης βασισμένων σε ΤΠ, 

την εισαγωγή των μέσων του ευρωπαϊκού και εθνικού πλαισίου προσόντων. Το Κέντρο εξειδικεύεται στην 

παραγωγή, εφαρμογή και οικονομικό σχεδιασμό στον τομέα της βιομηχανικής και πράσινης βιοτεχνολογίας και 

βιώσιμου περιβάλλοντος, καθώς και στο σχεδιασμό και την εφαρμογή διεργασιών μικροβιακής ζύμωσης για την 

παραγωγή βιολογικά δραστικών ενώσεων. Το κέντρο Ε & Α "Biointech" συνεργάζεται στενά με εταιρείες 

βιοτεχνολογίας, περιβαλλοντικούς επιστήμονες, τεχνικούς επικίνδυνων αποβλήτων, μηχανικούς και άλλους 

επαγγελματίες για την αντιμετώπιση διαφόρων περιβαλλοντικών προβλημάτων. 

 

Η SMART Project and Consulting Ltd. είναι μια εταιρεία συμβούλων που παρέχει στρατηγικές λύσεις στους 

πελάτες της που επιθυμούν να διαχειριστούν και να αναπτύξουν με επιτυχία τις δραστηριότητές τους σύμφωνα με 

τα διεθνή πρότυπα ποιότητας. Προσφέρει ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών με στόχο την παροχή βοήθειας σε όλους 

τους τύπους οργανισμών, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της αειφόρου ανάπτυξης. Οι 

δραστηριότητές της είναι αφιερωμένες κυρίως στη βιομηχανία βιοτεχνολογίας και σε άλλους συναφείς 

οικονομικούς τομείς στην καθιέρωση και εφαρμογή ορθών πρακτικών διαχείρισης (ISO 14001, ISO 9001, ISO 

22000, FS 22000, IFS, BRC και ISO / IEC 27001 κ.λπ.). Οι βασικές δραστηριότητες της SMART Project και Consulting 

Ltd. επικεντρώνονται στην παροχή διεπιστημονικών υπηρεσιών με στόχο την ανάπτυξη πολιτικής, την αξιολόγηση 

των επιπτώσεων, τον δημιουργικό σχεδιασμό και την υλοποίηση, την απόκτηση κανονιστικών εγκρίσεων, τη 

διαχείριση κινδύνων και άλλων. Η εταιρία παρέχει περιβαλλοντικά προγράμματα εταιρικών και έργων, στρατηγικές 

ανάπτυξης, αποτελεσματικές πρακτικές επιχειρησιακής διαχείρισης και εκθέσεις σχετικά με τις επιδόσεις. Μέσω 

των βασικών εργασιών και της διαχείρισης των προγραμμάτων και των προγραμμάτων της ΕΕ, η SMART Project 

and Consulting Ltd. έχει εμπειρία στην εκτίμηση σκοπιμότητας διαφόρων επιχειρησιακών προγραμμάτων, στην 

ανάπτυξη συνολικής τεκμηρίωσης του έργου και στη διαχείριση έργων. Η εταιρεία προσφέρει επίσης σεμινάρια και 

εκπαιδεύσεις στα διεθνή πρότυπα και τα τρέχοντα κοινωνικά θέματα από έμπειρους ομιλητές στα αντίστοιχα 

πεδία που συνδυάζουν επιτυχώς τις θεωρητικές γνώσεις και τις πρακτικές δεξιότητες. 

 

Το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Αττικής (UNIWA) ιδρύθηκε το Μάρτιο του 2018 με τον Εθνικό 

Νόμο 4521. Η ίδρυση του νεοσύστατου Πανεπιστημίου προέκυψε από τη συγχώνευση του 

πρώην ΤΕΙ Αθήνας και του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Στο UNIWA υπάρχουν 27 τμήματα που 

λειτουργούν υπό την ακαδημαϊκή ομπρέλα πέντε σχολών και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα 

επιστημονικών πεδίων, όπως κοινωνικές, διοικητικές και οικονομικές επιστήμες, επιστήμες μηχανικής, επιστήμες 

υγείας και πρόνοιας, επιστήμες τροφίμων και εφαρμοσμένες τέχνης και πολιτισμού. Ένα από αυτά τα τμήματα 

είναι η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας που ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1929 με σκοπό την παροχή κατάρτισης, 

μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και εξειδικευμένης κατάρτισης για επαγγελματίες υγείας, καθώς και τη μελέτη 

επιστημονικών και τεχνικών θεμάτων δημόσιας υγείας. Το NSPH διεξάγει έρευνα σε όλους τους τομείς της 

δημόσιας υγείας και της προληπτικής ιατρικής, διεξάγει δημόσια υγεία και εργαστηριακές έρευνες και εξετάσεις.  

 

… ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΕΡΑ 

 

Σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, το Digit-BioTech: 

• Προωθεί τη δικτύωση μεταξύ των φορέων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και άλλων φορέων κατάρτισης σε τοπική και 
περιφερειακή βάση. 

• Αυξάνει την ευαισθητοποίηση σχετικά με την εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη βιοτεχνολογία. 

• Ενθαρρύνει τους τοπικούς και περιφερειακούς φορείς να αναζητήσουν οικονομική στήριξη για εκπαιδευτικούς σκοπούς. 

• Προσφέρει εκπαιδευτικές και τεχνολογικές γνώσεις βασισμένες σε ηλεκτρονικά μέσα σε οργανισμούς εκτός της 
εταιρικής σχέσης Digit-BioTech. 

• Χρησιμοποιεί την Ανοικτή πλατφόρμα περιεχομένου για την αύξηση του ενδιαφέροντος των χρηστών για την 
ηλεκτρονική κατάρτιση, την προώθηση της βιωσιμότητας των αποτελεσμάτων της και τη συμβολή στην τοπική και 
περιφερειακή οικονομία. 

• Διευρύνει την κατάρτιση με βάση τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού και εθνικού πλαισίου προσόντων και των αρχών του 
συστήματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και διευκολύνει την ενσωμάτωση της προσέγγισης των μαθησιακών 
αποτελεσμάτων της Digit-BioTech στους τοπικούς και περιφερειακούς οργανισμούς κατάρτισης. 

• Εισάγει καλές πρακτικές στη χρήση καινοτόμων προγραμμάτων σπουδών και στην ανάπτυξη των αντίστοιχων 
επαγγελματικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ευθυνών.At local and regional level, the Digit-BioTech:  

 

Σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, το Digit-BioTech: 

• Ξεκινά διάφορες πρωτοβουλίες (πολλαπλασιαστικά γεγονότα, σεμινάρια, προσωπικές συναντήσεις, διαφημιστικά μέσα 
κ.λπ.) για να προσφέρει τη θετική της πρακτική στην περιοχή σχετικά με τη συγκεκριμένη βιοτεχνολογία και την 
ψηφιακή τεχνολογία. 

• Παράγει πνευματικά αποτελέσματα που ενσωματώνουν τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών και εθνικών πλαισίων 
προσόντων για την υποστήριξη των εθνικών συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

• Υποστηρίζει την υψηλή ικανότητα κατάρτισης της εταιρικής σχέσης Digit-BioTech και τη δυνατότητά της να μεταφέρει 
πληροφορίες σχετικά με το θέμα σε σχετικούς οργανισμούς. 

• Ενισχύει τους δεσμούς μεταξύ των τυπικών και των μη τυπικών και ανεπίσημων εκπαιδευτικών μαθημάτων που 
χρησιμοποιούν τους περιγραφικούς δείκτες του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων ως κοινό εργαλείο 
αξιολόγησης και επικύρωσης των γνώσεων και της επακόλουθης μετατροπής τους σε οικονομικές προοπτικές. 

 

Σε διεθνές επίπεδο, το Digit-BioTech: 

• Εφαρμόζει εργαλεία επικύρωσης και αναγνώρισης που γεφυρώνουν την επίσημη και ανεπίσημη και άτυπη μάθηση για 
την ενίσχυση της τρέχουσας διευρωπαϊκής διαδικασίας για την ομαλή μετάβαση από την εκπαίδευση στην εργασία και 
την πρόοδο στην περαιτέρω εκπαίδευση. 

• Παρέχει ευκαιρίες στις ομάδες-στόχοι για πρόοδο στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία και ανάπτυξη ικανοτήτων σε 
διεθνές επίπεδο. 

• Μετασχηματίζει τη στρατηγική της σε έναν διεθνώς αναγνωρισμένο αλγόριθμο για την ανάπτυξη των προσόντων 
εξασφαλίζοντας την τεχνική ικανότητα και τις δεξιότητες των ομάδων στόχων. 

• Συνδυάζει με επιτυχία τις γνώσεις, την πρακτική και τις καινοτόμες τάσεις στην πολιτική της ΕΕ για την τριτοβάθμια 
εκπαίδευση. 

 

 



Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας εξυπηρετεί το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Υπηρεσιών και άλλα 
τμήματα του τομέα των δημόσιων υπηρεσιών στην Ελλάδα με την εμπειρία της σε θέματα που εμπίπτουν στην 
αρμοδιότητά της. Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας προσφέρει μαθήματα σε διάφορα θέματα σχετικά με τη 
δημόσια υγεία στα πλαίσια προγραμμάτων: δημόσιας και περιβαλλοντικής υγείας, δημόσιας και περιβαλλοντικής 
διαχείρισης της υγείας · επαγγελματική περίθαλψη; την υγεία και την περιβαλλοντική μηχανική. Το προσωπικό της 
Σχολής έχει τεράστια διδακτική και διοικητική εμπειρία για να συμβάλει στην ανάπτυξη και υλοποίηση μοντέλου 
συνδυασμένης μάθησης βασισμένης στις δεξιότητες, μεταφοράς και επεξεργασίας των προϊόντων και 
αποτελεσμάτων και μεθόδων και τεχνικών αξιοποίησης. 

 

Το SOKO-Institut für Sozialforschung und Kommunikation είναι μια εταιρεία με έδρα το Bielefeld. Το 
Ινστιτούτο SOKO είναι ένα μεσαίου μεγέθους ινστιτούτο κοινωνικής έρευνας που ασχολείται κυρίως με 
την πρωτοβάθμια εμπειρική έρευνα για λογαριασμό κυβερνητικών τμημάτων, πανεπιστημίων και 
άλλων ιδρυμάτων. Εκτελεί ποσοτικές και ποιοτικές μελέτες και αξιολογεί τα δεδομένα που 
συλλέχθηκαν. Οι ερευνητικές προτεραιότητες του Ινστιτούτου SOKO είναι στην αγορά εργασίας και την 
κοινωνική πολιτική, την εκπαιδευτική πολιτική και τον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Το 
Ινστιτούτο ασχολείται επίσης με δεοντολογικές και περιβαλλοντικές και υγειονομικές έρευνες με 

ιδιαίτερη έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη και την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Το Ινστιτούτο SOKO συνεργάζεται 
στενά με το CELLS (Κέντρο Δεοντολογίας και Νομικών Θετικών Επιστημών) στο Πανεπιστήμιο Leibniz του 
Ανόβερου (LUH) και με τη Διεθνή Ακαδημία Επιστημών της Ζωής (IALS) της Ιατρικής Σχολής του Αννόβερου (MHH). 
Η υψηλή ποιότητα της διεξαγόμενης έρευνας και η εμπειρία των ερευνητών της καθιστούν το Ινστιτούτο SOKO 
έναν προτιμώμενο εταίρο σε διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα. 

 

Το Alma Mater Studiorum - Πανεπιστήμιο της Μπολόνια ιδρύθηκε το 1088 και είναι ένα διεθνώς 
αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό κέντρο για την επιστήμη και τις τέχνες. Στις πέντε 
πανεπιστημιουπόλεις της στην περιοχή Emilia Romagna και στο υποκατάστημα στο Μπουένος Άιρες, 
το Πανεπιστήμιο της Μπολόνια προσφέρει περισσότερα από 200 πτυχία στα 32 Τμήματα σε 
περισσότερους από 81.000 φοιτητές. 5.000 πτυχιούχοι εγγράφονται σε διδακτορικά και άλλα 

μεταπτυχιακά προγράμματα. Οι ερευνητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Digit-BioTech εργάζονται στο Τμήμα 
Επιστημών της Γεωργίας και των Τροφίμων (DISTAL). Ιδρύθηκε το 2012, η DISTAL προσλαμβάνει 145 μέλη 
διδακτικού προσωπικού και 100 διαχειριστές και τεχνικούς. Η έρευνα στο DISTAL καλύπτει διάφορα θέματα, όπως 
η πρωτογενής και η παραγωγή τροφίμων, η αειφόρος προστασία των φυτών και η προστασία του περιβάλλοντος. 
Η DISTAL διαθέτει μεγάλη και προηγμένη τεχνογνωσία στην προστασία του περιβάλλοντος και στον καθορισμό 
βιώσιμων στρατηγικών για τη διατήρηση και τον καθαρισμό της. Ο ρόλος του DISTAL είναι να ενσωματώσει 
βιοτεχνολογικές προσεγγίσεις με προσεγγίσεις μετριασμού που βασίζονται σε φυσικές στρατηγικές, διατηρώντας 
την εστίαση στη βιωσιμότητα. 

 

DIGIT-BIOTECH: INTELLECTUAL OUTPUTS 

 

1. Ανοιχτή πλατφόρμα ψηφιακής-βιοτεχολογικής κοινοπραξίας 

Συντονιστής: Πανεπιστήμιο της Σόφιας St. Kliment Ohridski 

Περιεχόμενο: Ανοιχτή / ηλεκτρονική / ψηφιακή εκπαίδευση - μαζική ανοικτή 
on-line μαθήματα (MOOC) 

Μέσα: ιστοσελίδα 

Σε: Αγγλικά, Βουλγαρικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Ιταλικά 

 

 

 Να παρουσιάσει τρία από τα διανοητικά αποτελέσματα Digit-BioTech. 

 Να συζητηθούν διαφορετικές βιοτεχνολογικές και ψηφιακές στρατηγικές που υποστηρίζουν την πράσινη 
οικονομία και την επιχειρηματικότητα και πώς τα αποτελέσματα του Digit-BioTech μπορούν να βελτιώσουν τις 
ικανότητες και τις προοπτικές σταδιοδρομίας των τελικών χρηστών. 

 Να προσδιοριστούν οι τρόποι ενίσχυσης της πράσινης οικονομίας μέσω της καλύτερης κατάρτισης στο 
πλαίσιο του Digit-BioTech. 

 Δημιουργία δικτύου τελικών χρηστών του LARM: εκπαιδευτικοί επαγγελματίες, φοιτητές, εκπρόσωποι 
ερευνητικών οργανισμών και ΜΜΕ που εργάζονται στον τομέα της βιοτεχνολογίας και της αειφόρου ανάπτυξης. 

 Διάδοση και διάδοση των επιτευγμάτων της Digit-BioTech. 

 

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΟΥ DIGIT-BIOTECH IMPACT ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ 

“If a movement is to have an impact, it must belong to those who join it, not those who lead it”. 

Simon Sinek 

 

Οι ομάδες-στόχοι της Digit-BioTech επωφελούνται από: 

• Η συμμετοχή τους σε κάθε βήμα της εφαρμογής του Digit-BioTech: από τη διαμόρφωση της στρατηγικής και τον 
προσδιορισμό των στόχων έως τη συμμετοχή στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των δραστηριοτήτων, την 
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και την εφαρμογή των διδαγμάτων. 

• Τη στήριξη της διαδικασίας διδασκαλίας / διδασκαλίας, καθώς ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς / εκπαιδευτές 
και άλλους εκπαιδευτές να αναβαθμίσουν και να ενημερώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, να 
δημιουργήσουν εκπαιδευτικό περιεχόμενο και να το μεταφέρουν στους εκπαιδευόμενους. 

 

Τα ιδρύματα-εταίροι της Digit-BioTech επωφελούνται από: 

• Την εισαγωγή καινοτόμων προσεγγίσεων για τη διαμόρφωση διαφανών προσόντων με βάση τις αρχές του 
Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων και των περιγραφών του όσον αφορά τα μαθησιακά αποτελέσματα της Digit-
BioTech. 

• Τη στήριξη της μετάβασης από την καθοδηγούμενη από τους εκπαιδευτές εκπαίδευση σε μια εκπαιδευμένη για 
να συμβάλει στην υλοποίηση της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής στρατηγικής σε εθνικό επίπεδο και τη διατήρηση 
των υψηλών προδιαγραφών εκπαίδευσης. 

 

Οι συμμετέχουσες ομάδες και υποστηρικτικές οργανώσεις της Digit-BioTech επωφελούνται από: 

• Οι εμπλουτισμένες προσωπικές επαφές, ενθάρρυναν την ομαδική εργασία και το δίκτυο Digit-BioTech. 

• Η συμπληρωματικότητα της εμπειρογνωμοσύνης, του πεδίου δραστηριότητας και της εμπειρίας που αποτελεί 
βασική αρχή στη διαμόρφωση της εταιρικής σχέσης Digit-BioTech. 

• Η εστίαση σε καλές πρακτικές κοινών στόχων και επιτευγμάτων για τη δημιουργία κέρδους για την κοινωνία. 

• Η αξιολόγηση των διανοητικών αποτελεσμάτων της Digit-BioTech και ο πολλαπλασιασμός των αποτελεσμάτων 
τους. 

• Η αξιολόγηση της διαδικασίας απόκτησης νέων ικανοτήτων μέσω της online και offline εγκυρότητας του 
προγράμματος Digit-BioTech και των συσσωρευμένων ανατροφοδοτήσεων. 

 

 

 



Η ανοιχτή πλατφορμα ψηφιακής-βιοτεχνολογικής (Digit-Biotech) είναι ένα καινοτόμο εργαλείο που χρησιμοποιεί τη 
διεπαφή web 2b και την τεχνολογία 3D απεικόνισης για να προσφέρει 
δωρεάν ηλεκτρονική μόρφωση στον τομέα της βιοτεχνολογίας και των 
ΤΠΕ. Ο ιστότοπος ενθαρρύνει την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων μεταξύ των ακαδημαϊκών επαγγελματιών και των φοιτητών. 

Η πλατφόρμα είναι ένα εργαλείο ανοιχτής μάθησης που λειτουργεί ως 
ευέλικτο ηλεκτρονικό μέσο για την παροχή μαθησιακών ευκαιριών για 
βασισμένη σε ικανότητες ανάμεικτη μάθηση, βάση δεδομένων γνώσεων 
και πλατφόρμα ανταλλαγής εμπειριών που περιλαμβάνει τις ακόλουθες 
λύσεις:  

 

1. Ο τομέας της γνώσης του Digit-BioTech παρουσιάζει τις βασικές ιδέες, τους στόχους, τις φιλοδοξίες και τις 
προσεγγίσεις της μεθόδου Digit-BioTech μαζί με μια σύντομη εισαγωγή στις προσφερόμενες ευκαιρίες μάθησης και τις 
πνευματικές εκροές, τη συνεργασία Digit-BioTech, την εμπειρογνωμοσύνη και τις ικανότητες. 

2. Η έννοια Digit-BioTech, η περιοχή μάθησης και το μοντέλο αναφοράς και η επιστήμη για τους εκπαιδευτικούς πόρους 
αποτελούν ένα συγκεκριμένο τμήμα της πλατφόρμας που αφορά τις ευκαιρίες μικτής εκμάθησης για τις ομάδες-στόχους 
Digit-BioTech: ακαδημαϊκούς, ερευνητές και σπουδαστές. Αυτό το μέρος προσφέρει όλα τα μαθησιακά αποτελέσματα 
που οργανώνονται σε εξατομικευμένες συνδυασμένες διαδρομές μάθησης (BLPs), καθώς και οδηγούς χρήσης για 
καλύτερη κατανόηση και απόκτηση του εκπαιδευτικού περιεχομένου, μαζί με 3D εκπαιδευτικές εικόνες. 

3. Το τμήμα διάδοσης και χρήσης Digit-BioTech: ο ιστότοπος είναι ένα διαφημιστικό μέσο που φιλοξενεί όλα τα 
εργαλεία και τα υλικά διάδοσης για να εξασφαλίσει τη συνολική δυνατότητα μεταφοράς της Digit-BioTech και τον 
βιώσιμο αντίκτυπό της κατά τη διάρκεια του έργου και μετά τη διάρκεια του έργου. 

 

Η πλατφόρμα ανοικτού περιεχομένου Digit-BioTech παρέχει ευκαιρίες μάθησης πέρα από την αίθουσα διδασκαλίας 
εφαρμόζοντας νέες τεχνολογίες με επίκεντρο τα θέματα που έχουν μεγάλη επίδραση στη μαθησιακή εμπειρία. Η 
πρωτοποριακή διαδικτυακή διεπαφή συνδυάζει ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου με τις τεχνολογίες διαχείρισης 
σχέσεων (CRM) που επιτρέπει στα πανεπιστήμια να διαχειρίζονται τις ανάγκες των φοιτητών και να εργάζονται για τη 
βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων των μαθητών και των μελλοντικών σταδιοδρομιών τους. 

Η ελεύθερη πρόσβαση στον ιστότοπο Digit-BioTech ενισχύει τη δυνατότητα μεταφοράς και την ευρύτερη εφαρμογή των 
πόρων κατάρτισης της Digit-BioTech. Ο ιστότοπος Digit-BioTech είναι: 

• Χήσιμο και εύκολο στην πλοήγηση. 

• Συμβατό και κλιμακωτό. 

• Καλά σχεδιασμένη, ενημερωτική, συνεπής και προσανατολισμένη στα αποτελέσματα. 

• Οργανωμένο με λογικό τρόπο και φιλικό προς το χρήστη. 

• Ορατό σε όλες τις μηχανές αναζήτησης, βελτιστοποιημένο για την οργανική 
επισκεψιμότητα αναζήτησης. 

• Οπτικός, διακριτικός και λειτουργικός. 

 
2. Περιοχή εκμάθησης και μοντέλο αναφοράς Digit-BioTech (LARM) 

Συντονιστής: Κέντρο Ε & Α Biointech 

Περιεχόμενο: Μαθήματα / πρόγραμμα σπουδών - Σχεδιασμός και ανάπτυξη 

Μέσα: ιστοσελίδα 

Σε: Αγγλικά, Βουλγαρικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Ιταλικά 

 

Στόχοι: 

 Να συμβάλει στην ενσωμάτωση των νέων γνώσεων και δεξιοτήτων της Digit-BioTech σε διάφορους δημόσιους 
και επιχειρηματικούς τομείς. 

 Να εισαχθεί ο ρόλος των ΤΠΕ και ο αντίκτυπός τους στη βιοτεχνολογία, υπογραμμίζοντας το ρόλο τους για την 
ανάπτυξη της πράσινης κοινωνίας. 

 Για να συζητήσουμε τις απαιτήσεις για εκπαίδευση στην περιοχή Digit-BioTech και τρία πνευματικά 
αποτελέσματα. 

 Να υποβάλετε τους συνδυασμούς Digit-BioTech Blended Learning σε επαγγελματίες ακαδημαϊκούς και φοιτητές 
BSc / MSc για αξιολόγηση και διάδοση. 

 Για να εγκρίνετε το Digit-BioTech Students Smart Kit σε εθνικό επίπεδο. 

 Να επιστήσει την προσοχή στις πιο πρόσφατες οικονομικές και κοινωνικές τάσεις με έμφαση στα καινοτόμα 
αποτελέσματα ως μέρος μιας στρατηγικής για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. 

 Διάδοση των επιτευγμάτων του Digit-BioTech για καλύτερη αναγνώριση σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

 Δημιουργία συνεργατικών συνεργασιών και δικτύων υποστήριξης της εκπαίδευσης Digit-BioTech στη Γερμανία 
και στο εξωτερικό. 

 

 

WORKSHOP: Προσαρμογή της έξυπνης βιοτεχνολογίας σε συνδυασμό με τις ΤΠΕ για την πράσινη οικονομία 

      

 Πότε: Οκτώβριος / Νοέμβριος, 2021 

 Πού: Μπολόνια, Ιταλία 

 Διοργανωτής: το Πανεπιστήμιο της Μπολόνια 

 Ομάδες-στόχοι: εκπρόσωποι πανεπιστημίων, πανεπιστημιακών 
 ιδρυμάτων,  κέντρων Ε & Α, υπεύθυνων χάραξης πολιτικής, σχετικοί 
 ενδιαφερόμενοι. 

 

 Στοχοθετημένα αποτελέσματα: 

 Περιοχή μάθησης και μοντέλο αναφοράς Digit-BioTech (LARM) 

 Οδηγός "Διδασκαλία και μάθηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση" 

 

 

 

Στόχοι: 

 Να αυξηθεί η γνώση των συμμετεχόντων σχετικά με τα δυνατά σημεία και τους περιορισμούς των 
προσεγγίσεων της ΕΕ για να καταστεί η πανεπιστημιακή εκπαίδευση πιο σχετική με την αγορά εργασίας. 

 Να εισαγάγει τις γνώσεις, τις πρακτικές δεξιότητες, τις τεχνικές και τις ιδέες που οι στόχοι μπορούν να 
αποκτήσουν από το Digit-BioTech. 

 Να περιγράψει τον ρόλο των ΤΠΕ και των βιοτεχνολογιών για τη βιώσιμη ζωή και την αναγκαιότητα κατάλληλης 
κατάρτισης στον τομέα. 



Το μοντέλο αναφοράς για την εκμάθηση της περιοχής Digit-BioTech (LARM) επικεντρώνεται στην οργάνωση και την 
υλοποίηση ενός καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος βασισμένου στις ΤΠΕ και τη βιοτεχνολογία και ένα στρατηγικό 
σύστημα για την οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού και εθνικού 
προσόντος Πλαίσια και τις απαιτήσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το περιεχόμενό του καθορίστηκε κατά τη διάρκεια 
της φάσης σκοπιμότητας του Digit-BioTech με βάση την ανάλυση των αναγκών των υφιστάμενων πανεπιστημιακών 
προγραμμάτων σε σχέση με τις απαιτήσεις των ομάδων-στόχων. 

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Digit-BioTech περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα: 

Ενότητα Ι. Πράσινες τεχνολογικές προκλήσεις από τη βιοτεχνολογία και τις ΤΠΕ για τη ζωή με τα ακόλουθα μαθησιακά 
αποτελέσματα: 

Βιολογία Συστημάτων και Τεχνολογίες Omics 

Η Εφαρμογή της Τρισδιάστατης Εκτύπωσης και των ΤΠΕ για Πράσινα Προϊόντα και Διαδικασίες 

Biosensors & Biochips για βιώσιμο μέλλον 

Πράσινες ΤΠΕ και Ενέργεια: Από έξυπνες σε σοφές στρατηγικές 

Επιστημονικοί πόροι με ανοικτή πρόσβαση: Ψηφιακές βάσεις δεδομένων 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ενότητα ΙΙ. Ευαισθητοποίηση και αποδοχή θεμάτων βιοτεχνολογίας με τα ακόλουθα μαθησιακά αποτελέσματα: 

Κοινωνική και πολιτική αποδοχή σύγχρονων εργαλείων βιοτεχνολογίας 

Περιβαλλοντικό όφελος από τη σύγχρονη εφαρμογή της βιοτεχνολογίας και των ΤΠΕ 

Βιοηθική και σύγχρονη βιοτεχνολογία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WORKSHOP: Νέες ιδέες και καινοτομίες στη Βιοτεχνολογία και τις ΤΠΕ προς τη βελτίωση της ποιότητας 
ζωής 

Πότε: Μάρτιος / Απρίλιος, 2021 

Πού: Αθήνα, Ελλάδα 

Διοργανωτής: Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (UNIWA) 

Ομάδες-στόχοι: πάροχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επαγγελματίες που εργάζονται στους τομείς της 
βιοτεχνολογίας και των ΤΠΕ, κυβερνητικοί και μη κυβερνητικοί οργανισμοί, εταιρείες, ιδρύματα μη 
τυπικής κατάρτισης, ινστιτούτα εμπειρογνωμόνων. 

 

Στοχοθετημένα αποτελέσματα: 

Ψηφιακή πλατφόρμα περιεχομένου Digit-BioTech 

Έξυπνο κιτ μαθητών 

Οδηγός «Διδασκαλία και μάθηση στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση» 

 

Στόχοι: 

 Για να μοιραστείτε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προγράμματος εκπαίδευσης Digit-
BioTech και των μαθησιακών αποτελεσμάτων με τις ομάδες-στόχους. 

 Να εισαγάγει τρία πνευματικά αποτελέσματα με έμφαση στην προσβασιμότητα των 
εκπαιδευτικών μαθημάτων και τη συνδυασμένη δομή μάθησης και τη λειτουργικότητά τους. 

 Να παρουσιάσουν διαφορετικές βιοτεχνολογίες και καινοτομίες ΤΠΕ και τη μελλοντική τους 
εφαρμογή στην κοινωνική ζωή ως περιβαλλοντικά οφέλη. 

 Για τον προσδιορισμό της διαθέσιμης εμπειρογνωμοσύνης από όλα τα σχετικά ιδρύματα. 

 Να οργανώσει δίκτυο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις ΤΠΕ για τη βιοτεχνολογική βιομηχανία. 

 Για τον εντοπισμό κενών γνώσεων και ερευνητικών αναγκών. 

 Να εισαγάγει το ρόλο Digit-BioTech στην κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού και την ανάπτυξη 
τεχνολογίας. 

 Να καθοριστούν οι σύνδεσμοι μεταξύ εθνικών και ευρωπαϊκών στρατηγικών για μεγαλύτερη 
πρόσβαση στη μάθηση ή τις ευκαιρίες απασχόλησης στον τομέα της βιοτεχνολογίας. 

 Να αυξήσει την ευαισθητοποίηση των ομάδων-στόχων για τη σημασία των νέων στρατηγικών 
ανάπτυξης και των εργαλείων για την αναβάθμιση των προσόντων. 

 

WORKSHOP: Ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης μέσω της βιοτεχνολογίας και των ΤΠΕ 

Πότε: Ιούνιος / Ιούλιος, 2021 

Πού: Γερμανία 

Διοργανωτής: SOKO-Institut für Sozialforschung und Kommu-
nikation 

Ομάδες-στόχοι: επαγγελματίες που συνδέονται με 
διαφορετικούς τομείς της βιοτεχνολογίας και της πληροφορικής, 
ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα, πανεπιστήμια και ακαδημίες. 

 

Στοχοθετημένα αποτελέσματα: 

Ψηφιακή πλατφόρμα περιεχομένου Digit-BioTech 

Περιοχή μάθησης και μοντέλο αναφοράς Digit-BioTech (LARM) 



Η ανάπτυξη του Digit-BioTech LARM περιλαμβάνει: 

• Εισαγωγή ψηφιακών ικανοτήτων: πληροφόρηση και αλφαβητισμός των δεδομένων. επικοινωνία και 
συνεργασία · ψηφιακού περιεχομένου και δημιουργίας. την ασφάλεια και την ευημερία · και την επίλυση 
προβλημάτων. 

• Ορισμός των μαθησιακών αποτελεσμάτων που καλύπτουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες, την ευθύνη και την 
αυτονομία που μπορούν να επιτευχθούν και μετά την ολοκλήρωση του μαθησιακού περιεχομένου. 

• Διαμόρφωση των συνδυασμένων μαθησιακών διαδρομών (BLPs) που προβλέπονται τόσο για τους 
ακαδημαϊκούς όσο και για τους φοιτητές BSc / MSc και τα επίπεδα 6, 7 και 8 του ευρωπαϊκού και εθνικού 
πλαισίου προσόντων και του συστήματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

• Παροχή σημείων ECTS για τις Ομαδοποιημένες Διαδρομές Μάθησης και προσόντων σε αριθμητική μορφή που 
υποδεικνύουν το σχετικό βάρος μιας μονάδας σε σχέση με το παραδοσιακό πλήρες προσόν. 

• Μετάφραση όλων των εκπαιδευτικών υλικών σε πέντε γλώσσες: αγγλικά, βουλγαρικά, ελληνικά, γαλλικά και 
ιταλικά 

 

Για την επιτυχή παράδοση του εκπαιδευτικού προγράμματος Digit-BioTech, θα εφαρμόσουμε: 

• Αξιολόγηση των μαθητών στο επίπεδο εισόδου. 

• Περιγραφή των καθηκόντων και των ρόλων των επαγγελματιών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των 
υπευθύνων λήψης αποφάσεων. 

• Μεθοδολογία για την οργάνωση της γνώσης. 

• Σχεδιασμός διδασκαλίας και μάθησης: σχεδιασμός και ανάπτυξη 
προγράμματος σπουδών. 

• Καθορισμός της διάρθρωσης του μαθήματος και του σχεδιασμού 
των οδών συνδυασμένης μάθησης (BLPs): καθορισμός 
περιγραφικών παραμέτρων για τα μαθησιακά αποτελέσματα. 

• Εφαρμογή μεθόδων για την οργάνωση διαδικτυακών και offline 
μεθόδων συνδυασμένης μάθησης (ήχου, βίντεο, κειμένου, 
επίδειξης, διεπαφών, 3D απεικόνισης κ.λπ.). 

• Χρήση συνεκτικών τεχνικών υποστήριξης και αξιολόγησης της 
μαθησιακής διαδικασίας. 

• Παροχή ανατροφοδότησης: χρήση γενικών κριτηρίων αξιολόγησης. 

3. Οδηγός «Διδασκαλία και μάθηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» 

Συντονιστής: Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (UNIWA) 

Περιεχόμενο: Μεθοδολογίες / κατευθυντήριες γραμμές - Μεθοδολογικό πλαίσιο εφαρμογής 

Μέσα: ιστοσελίδα 

Σε: Αγγλικά, Βουλγαρικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Ιταλικά 
 

Ο οδηγός «Διδασκαλία και εκμάθηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» απευθύνεται σε ακαδημαϊκούς και 
συμπεριλαμβάνεται στις οδούς συνδυασμένης εκμάθησης. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην ηλεκτρονική μάθηση και 
στους τρόπους παροχής αποδεικτικών στοιχείων για διαπιστευμένα πιστοποιητικά διδασκαλίας και προώθησης, 
συμπεριλαμβανομένης της διευρυμένης χρήσης διδακτικών χαρτοφυλακίων. Οι επαγγελματίες από διαφορετικούς 
κλάδους θα μπορούσαν να επωφεληθούν από τις σκέψεις σχετικά με τις προκλήσεις στη διδασκαλία, τη μάθηση και 
την αξιολόγηση. 

Ο οδηγός χωρίζεται σε δύο μέρη και προσφέρει τόσο τα βασικά στοιχεία της αποτελεσματικής διδασκαλίας της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όσο και κατευθυντήριες γραμμές για τον τρόπο χρήσης της πλατφόρμας Digit-BioTech. 

  
 Να παρουσιάσει τα οφέλη και την κατάλληλη υλοποίηση δύο διανοητικών αποτελεσμάτων της Digit-
BioTech. 

 Να συζητήσουμε την καινοτόμο στρατηγική για τη συνδυασμένη μάθηση και το ρόλο της για τη βελτίωση 
των πράσινων λύσεων. 

 Να δοθεί έμφαση στις γνώσεις και τις δεξιότητες που παρέχει το Digit-BioTech και στον αντίκτυπό τους στην 
πράσινη και βιώσιμη οικονομία της γνώσης. 

 Να συζητηθούν οι τρόποι ενίσχυσης της καινοτομίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στη βιοτεχνολογία και η 
μετάφραση των τελευταίων επιστημονικών ερευνών στα εκπαιδευτικά προγράμματα σπουδών. 

 Να επισημανθούν οι κρίσιμες πτυχές των ΤΠΕ που είναι απαραίτητες για να επηρεάσει η τριτοβάθμια 
εκπαίδευση τη μελλοντική ανάπτυξη του τομέα της βιοτεχνολογίας. 

 Να διανέμετε ενημερωτικό υλικό σχετικά με τα επιτεύγματα και την ικανότητα της Digit-BioTech. 

 

 

WORKSHOP: Βιοτεχνολογία και καινοτομίες ΤΠΕ για βιώσιμα αγαθά και υπηρεσίες 

Πότε: Μάιος / Ιούνιος, 2021 

Πού: Σόφια, Βουλγαρία 

Διοργανωτής: Ε & Α "Biointech" 

Ομάδες στόχοι: ειδικοί στον τομέα της βιώσιμης βιοτεχνολογίας: εκπρόσωποι των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, ερευνητικά κέντρα και ΜΜΕ από βιοτεχνολογίες και τομείς πληροφορικής, κατάλληλοι 
ενδιαφερόμενοι φορείς. 

 

Στοχοθετημένα αποτελέσματα: 

Περιοχή μάθησης και μοντέλο αναφοράς Digit-BioTech (LARM) 

Οδηγός "Διδασκαλία και μάθηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση" 

 

 

 

 

 

Στόχοι: 

 Παρουσίαση του ρόλου των ΤΠΕ ως καινοτόμων εργαλείων για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. 

 Να συζητηθούν διαφορετικές ευκαιρίες για τις ΜΜΕ, τους ερευνητικούς οργανισμούς και τα ενδιαφερόμενα 
άτομα να ενσωματώσουν τους πόρους της Digit-BioTech στις βιοτεχνολογικές διαδικασίες και στην ανάπτυξη 
προϊόντων. 

 Να δοθεί έμφαση στις νέες πτυχές των ψηφιακών τεχνολογιών ως φορέων παροχής υπηρεσιών βιολογίας 
και βιοτεχνολογίας. 

 Να συζητήσουμε δύο διανοητικά αποτελέσματα Digit-BioTech και τα οφέλη τους. 

 Αξιολόγηση των παρουσιαζόμενων παραδοτέων με συλλογή ανατροφοδοτήσεων προκειμένου να 
εντοπιστούν τα κενά και να γίνουν τροποποιήσεις. 

 Να συζητηθεί η μορφή και το περιεχόμενο των υλικών σε σχέση με τις εθνικές απαιτήσεις για την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

 Διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων και ενημερωτικών φυλλαδίων σχετικά με τα επιτεύγματα και την 
παραγωγική ικανότητα της Digit-BioTech. 



Το πρώτο μέρος του Οδηγού καλύπτει τα βασικά θέματα σχετικά με: 

• Κατανόηση του τρόπου με τον οποίο μαθαίνουν οι σπουδαστές (διδασκαλία σε μεγάλες ομάδες, διδασκαλία και 
μάθηση σε μικρές ομάδες, διδασκαλία και μάθηση για απασχολησιμότητα, ηλεκτρονική μάθηση κ.λπ.) 

• Σχεδιασμός και ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών για τη διδασκαλία και τη μάθηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

• Αξιολόγηση της μάθησης των μαθητών 

• Αξιολόγηση μαθημάτων: ποιότητα διδασκαλίας, πρότυπα και βελτίωση 
 

Το δεύτερο μέρος του οδηγού προβλέπει τα εξής: 

•  Ειδικές μελέτες περιπτώσεων 

•  Παραδείγματα πραγματικής ζωής 

•  Σύνδεσμοι στον ιστότοπο Digit-BioTech 

•  Μια βήμα προς βήμα περιγραφή του τρόπου με τον οποίο οι επαγγελματίες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν 
να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες μικτής εκμάθησης στην πλατφόρμα web Digit-BioTech 

 

Ο Οδηγός συνοψίζει τις πιο αποτελεσματικές σύγχρονες μεθοδολογίες για την καλή διδασκαλία, δίνοντας ιδιαίτερη 
προσοχή στην αναγκαιότητα των ψηφιακών τεχνολογιών να εμπλακούν στο σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το 
δυναμικό μεταφοράς του οφείλεται: στον μετρήσιμο θετικό αντίκτυπο στην ποιότητα και την ικανότητα διδασκαλίας. η 
ποιοτική μεθοδολογική προσέγγιση για τη διδασκαλία, βασισμένη σε θεμελιωμένες θεωρητικές προσεγγίσεις. τη 
συζήτηση σχετικά με τα βασικά ζητήματα που αφορούν τον εκσυγχρονισμό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης · τους τρόπους 
χρήσης των ΤΠΕ σε εκπαιδευτικά πλαίσια. 

 

4. Φοιτητικό Smart Kit 

Συντονιστής: Alma Mater Studiorum - Πανεπιστήμιο της Μπολόνια 

Περιεχόμενο: Μεθοδολογίες / κατευθυντήριες γραμμές - Μεθοδολογικό πλαίσιο 
εφαρμογής 

Μέσα: ιστοσελίδα 

Σε: Αγγλικά, Βουλγαρικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Ιταλικά 

 

 

Η μελέτη είναι μια δεξιότητα. Η επιτυχία στο πανεπιστήμιο απαιτεί υψηλό επίπεδο αυτής της ικανότητας. Οι μαθητές 
πρέπει πρώτα να μάθουν και να το εφαρμόσουν για να αναπτύξουν αποτελεσματικές συνήθειες μελέτης. Το Student 
Smart Kit είναι ένας ειδικός οδηγός για φοιτητές BSc / MSc, ο οποίος είναι επίσης μέρος των συνδυασμένων μαθησιακών 
διαδρομών για πτυχιούχους πανεπιστημίων. 
 
Το κιτ περιγράφει μεθόδους για αποτελεσματική μελέτη, καλύπτει μια συζήτηση σχετικά με τα πλεονεκτήματα της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και συμβουλεύει τους μαθητές για το πώς να επωφεληθούν από την πλατφόρμα ανάμιξης 
Digit-BioTech με την κατεύθυνση προς την καριέρα και την προτίμησή τους. 
Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στη διαχείριση του χρόνου, την αυτοπειθαρχία, τη συγκέντρωση, την απομνημόνευση, την 
οργάνωση και την προσπάθεια. Οι μαθητές θα μπορούσαν να μάθουν ποιο είναι το προτιμώμενο στυλ εκμάθησης τους, 
πώς να οργανώνουν τις σπουδές τους και τρόπους για να απομνημονεύσουν τις γνώσεις - δεξιότητες ώστε να 
ενσωματώνονται εύκολα σε άλλους τομείς της ζωής esp. στην καριέρα τους ή σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που 
απαιτεί σκέψη, σχεδιασμό, επεξεργασία πληροφοριών και αυτοπειθαρχία. 
 
Το Student Smart Kit περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι φοιτητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν το LAR (Digit-BioTech 
Learning Area) για να επιτύχουν τους μαθησιακούς τους στόχους, με οδηγίες που βασίζονται σε μελέτες περιπτώσεων για 
τον τρόπο προσέγγισης και ανάκτησης του μέγιστου οφέλους από αυτό. Η διαδικασία αξιολόγησης και πιστοποίησης των 
μαθησιακών επιτευγμάτων και των κριτηρίων επιτυχίας αποτελούν επίσης μέρος του Κιτ. Η υψηλή δυνατότητα 
μεταφοράς του Kit εξαρτάται από τις ευκαιρίες που προσφέρει στους σπουδαστές να: 

• να υιοθετήσουν δεξιότητες που απαιτούνται για την αποτελεσματική εκμάθηση και περαιτέρω εφαρμογή τους στο 
χώρο εργασίας τους · 

• να αποκτήσουν εξατομικευμένες διαδρομές μάθησης που να ταιριάζουν καλύτερα στις συνθήκες, την τοποθεσία και 
τα ενδιαφέροντα. 

• δείτε τις πιθανές συνέπειες μεταφοράς αυτού που μαθαίνουν. 

 

DIGIT-BIOTECH: ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  

 

WORKSHOP: Βιοτεχνολογία & ΤΠΕ: τι είναι και πώς πρόκειται να αλλάξουν τη ζωή μας 

Πότε: Ιούνιος / Ιούλιος, 2020 
Πού: Σόφια, Βουλγαρία 
Διοργανωτής: Πανεπιστήμιο Σόφιας "St. Κλιμέντο Οχρίτσκι " 
Ομάδες στόχοι: εκπρόσωποι πανεπιστημίων, συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, κέντρα Ε & Α, υπεύθυνοι για τη 
χάραξη πολιτικής, ακαδημαϊκοί και άλλα ιδρύματα κατάρτισης. 
 

Στοχοθετημένα αποτελέσματα: 

Ψηφιακή πλατφόρμα περιεχομένου Digit-BioTech 

Οδηγός "Διδασκαλία και μάθηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση" 
 
Στόχοι: 
 Να εισαχθούν τα περιβαλλοντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που σχετίζονται με τη βιοτεχνολογία και τους 
τομείς των ΤΠΕ, τις καινοτόμες στρατηγικές για τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία με 
την εφαρμογή ψηφιακών προσεγγίσεων στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

 Να παρουσιάσει τρία από τα διανοητικά αποτελέσματα Digit-BioTech. 

 Να συζητηθεί ο αντίκτυπος των ψηφιακών τεχνολογιών και η προσέγγιση της μικτής μάθησης στην ελεύθερη 
ηλεκτρονική πλατφόρμα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (όλοι οι συμμετέχοντες λαμβάνουν συνεχή πρόσβαση στην 
πλατφόρμα ανοικτού περιεχομένου Digit-BioTech). 

 Για να λάβετε ανατροφοδότηση που θα χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση των πνευματικών αποτελεσμάτων του 
Digit-BioTech και για τη μελλοντική εφαρμογή του LARM. 

 

WORKSHOP: Καινοτόμες λύσεις βασισμένες στις ΤΠΕ στους τομείς της 
βιοοικονομίας 

Πότε: Οκτώβριος, 2020 - Σεπτέμβριος, 2021 
Πού: Σόφια, Βουλγαρία 
Διοργανωτής: SMART Project και Consulting 
Ομάδες-στόχοι: εκπρόσωποι ΜΜΕ βιοτεχνολογίας και άλλες εταιρείες, ειδικοί 
πληροφορικής, ερευνητικά κέντρα και υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων πολιτικής. 
 

Στοχοθετημένα αποτελέσματα: 

Περιοχή μάθησης και μοντέλο αναφοράς Digit-BioTech (LARM) 

Ψηφιακή πλατφόρμα περιεχομένου Digit-BioTech 
 

Στόχοι: 

 Προώθηση της έρευνας, της μεταφοράς γνώσης και των καινοτομιών κατάρτισης στον τομέα της βιοτεχνολογίας 
μέσω της εφαρμογής σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών για τη βελτίωση της παραγωγικότητας, της βιωσιμότητας και της 
ανταγωνιστικότητας. 

 Να δοθεί στους συμμετέχοντες ευκαιρίες να χρησιμοποιήσουν τις ΤΠΕ ως πηγή δωρεάν ηλεκτρονικής εκπαίδευσης 
στην πράσινη βιοτεχνολογία. 

 

 


