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1. Hodnotenie výroby potravín 

 
 
Obsah: dôležité témy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a 
bezpečnosti potravín v partnerských krajinách budú zahrnuté do modulov 
 
Metódy: prehľad vedeckej a odbornej literatúry, právne predpisy 
 
Výsledky: národné správy 
 
Zadanie: Všetci partneri, UM najskôr pripraví šablónu pre národné správy a na 
konci syntézu 
 
Čas: vzor do 7. februára, národné správy do 20. marca 



2. Identifikácia vzdelávacích potrieb 

2.1. Príprava na ohniskové skupiny 

 

Obsah: príprava pomocných otázok na usmernenie skupinovej konverzácie 

Metódy: vypracovanie otázok na základe predchádzajúceho kroku 

Výsledky: dotazník 

Zadanie: UM vypracuje dotazník, partneri ho doplnia (potvrdenie dotazníka 
počas stretnutia M2) 

Čas: do 16. apríla 



2.2. Vedenie ohniskových skupín 

 
 
Obsah: vedenie cieľových skupín každou partnerskou krajinou s cieľom identifikovať 
špecifické potreby; vedenie individuálnych videonahrávok rozhovorov 
 
Metódy: skupinový pološtruktúrovaný rozhovor s učiteľmi, študentmi, odborníkmi, 
inšpektormi, zamestnávateľmi, zamestnancami stravovacích zariadení; do 10 
účastníkov; otázky týkajúce sa zdravia a bezpečnosti pri výrobe potravín a potreby 
modulov 
 
Výsledky: národné správy 
 
Zadanie: Všetci partneri, UM pripraví šablónu 
 
Čas: do 29. mája 



3. Záverečná správa 

 
 
Obsah: konečné spoločné závery najmodernejšej a zameranej skupiny 
 
Metódy: partneri predkladajú zistenia UM, ktoré vypracuje záverečnú 
správu 
 
Výsledok: záverečná spoločná správa 
 
Zadanie: UM pripraví šablónu a syntézu, partneri potvrdia 
 
Čas: koniec júla 



4. Príručka s modulmi 

 
 

Content: Obsah: vypracovanie príručky s modulmi 

Metódy: moduly zostavené na základe záverečnej správy 

Výsledok: príručka: prezentácia projektu, pokyny pre 

pedagógov, moduly (trvanie, vzdelávacie ciele, aktivity, 

nástroje, cvičenia pre študentov,...) 

Zadanie: UM pripraví šablónu na základe záverečnej správy, 

obsahu SPU 

Termín: do 26. júna 



Príklad: Tajomstvo pôdy 

 

Kontext 

Požiadavky 

                  Výsledky  

  Vyučovací prístup 

                             Vyučovacie metódy 

Potrebné miesto a príslušenstvo  

Hodnotenie      

Cvičenie 



Spolupráca s partnerskou vzdelávacou 
inštitúciou 

 
Vzdelávacie centrum Piramida Maribor: 
 
• nižšie a stredné odborné vzdelanie, technické a odborné 
pomaturitné odborné vzdelanie, vysokoškolské vzdelanie 
• programy: biotechnológia a starostlivosť, pekár, mäsiar, cukrár, 
potravinársky technik, potravinárske a výživové inžinierstvo 
• vzdelávanie dospelých 
• praktická práca vo firmách a škole 
• výskumné práce, projekty, predaj školských produktov (chlieb, pekárne, 
koláče, sušienky, pečivo, čokoládové pralinky, cukrové a marcipánové 
ozdoby, cestoviny, bio mäso) 



časová os 

JAN FEB MAR APR SMI JÚN JÚL AUG SEP 

Brožúry 
Koniec februára 

(UM) 

 

Vzor prehľadu literatúry 
7. 2. 
(UM) 

       

 Prehľad 
literatúry 

20. 3. 
(všetci partneri) 

      

  Dotazník cieľovej skupiny 
16. 4. 
(UM) 

     

 Stretnutie 
v 

Slovinsku 
20.-23. 4. 

(všetci 
partneri) 

Ohniskové 
skupiny 

(všetci partneri) 
Národné správy 
cieľových skupín 

29. 5. 
(všetci 
partneri) 

Záverečná 
príručka s 
modulmi  

26. 6. 
(UM, 
SPU) 

  Násobiteľ
ské 

udalosti 
11. 9. 
(všetci 

partneri) 

 


