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Насърчаването на изследванията, трансфера на знания и инова-
циите в обучението в сектора на биотехнологиите чрез прилага-
не на съвременни цифрови технологии е жизненоважна страте-
гия за подобряване на производителността, устойчивостта и 
конкурентоспособността. 
 
Основан на концепцията Образование 4.0 за модернизиране на 
процеса на висше образование чрез интегриране на ИК техно-
логии, основната цел на проекта Digit-BioTech е фокусирана 
върху разработването на иновативна многоезична (BG, GR, DE и 
IT) обучителна програма, базирана на биотехнологии, ИКТ и  
ЕКР/ВО принципи. Той е предназначен за академични специа-
листи и  студенти, завършили бакалавърска / магистърска сте-
пен и може да допринесе за увеличаване на квалифициран и 
образован персонал във висшето образование и млади висшис-
ти, работещи в различни европейски икономически сектори. 
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Проектът Digit-BioTech е финансиран с подкре- 

пата на Европейската комисия. Тази публика- 

ция отразява само личните виждания на ней-

ния автор и от Комисията не може да бъде 

търсе- на отговорност за използването на съ-

държа- щата се в нея информация.  



 

• Обучително съдържание под формата на 

резултати от обучението (РО), всеки със 

специфични дескриптори: знания – умения – 

отговорност – автономия, и структурирано в 

персонализирани смесени пътеки на обуче-

ние, предназначени за конкретни целеви 

групи на Digit-BioTech. 

 

• Прилагане на изискванията на Европейска-

та и Националната квалификационна рамка 

и принципите на системите за висше обра-

зование за по-широко и по-плавно призна-

ване на придобитите компетентности. 

 

 

• Оценяване на резултатите от обучението с 

ЕСТК и спазване на стандартите на Евро-

пейската рамка за осигуряване на качест-

вото (EQAR), създадена от Европейската 

асоциация за осигуряване на качество във 

висшето образование (ENQA). 

 

 

• Фокус върху ИКТ, новите технологии и циф-

ровите компетенции. 

 

 

Digit-Bio Tech консорциума създава:  

Иновативна образователна платформа, ин-

тегрираща ИКТ и предлагаща интелектуални 

резултати, проектирани като ОР. 

1.Digit-BioTech уеб платформа, иновати-

вен инструмент, използващ подход на смесено 

онлайн обучение със свободен достъп в об-

ластта на ИКТ за зелени биотехнологии. 

2.Обучение и референтен модел предла-

гащо образователна програма, използваща 

нова методология и прилагаща концепцията 

за РО и обучителни пътеки 

3.Ръководството „Преподаване и учене 

във ВО“ за професионалистите в областта 
на образованието, предлагащо както най-
важното за ефективното преподаване, така и 
насоки как да използвате уеб платформата. 

4. Ръководство за интелигентно учене , който 
описва стратегиите за ефективно учене.   

 

Основна цел:  


