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1. Ocena proizvodnje hrane 
 
 
 
 
Vsebina: pomembne teme s področja varnosti in zdravja pri delu ter varnosti 
hrane v partnerskih državah, ki bodo vključene v module 
 
Metode: pregled znanstvene in strokovne literature, pravni predpisi 
 
Rezultati: nacionalna poročila 
 
Naloga: Vsi partnerji, UM najprej pripravi predlogo za nacionalna poročila in 
na koncu sintezo 
 
Čas: predloga do 7. februarja, nacionalna poročila do 20. marca 



2. Prepoznavanje izobraževalnih potreb 

2.1. Priprave na fokusne skupine 

Vsebina: priprava pomožnih vprašanj za vodenje pogovora v fokusni skupini 

Metode: razvijanje vprašanj na podlagi prejšnjega koraka 

Rezultati: vprašalnik 

Naloga: UM izdela vprašalnik, partnerji ga dopolnijo (potrditev vprašalnika na 
srečanju M2) 

Čas: do 16. aprila 



2.2. Vodenje fokusnih skupin 
 
 
 
 
Vsebina: vodenje fokusnih skupin vsake partnerske države za ugotavljanje 
posebnih potreb; vodenje individualnih intervjujev, posnetih na video posnetek 
 
Metode: skupinski polstrukturirani intervju z učitelji, študenti, strokovnimi delavci, 
inšpektorji, delodajalci, osebjem v gostinstvu; do 10 udeležencev; vprašanja o 
zdravju in varnosti pri proizvodnji hrane in potrebah glede modulov 
 
Rezultati: nacionalna poročila 
 
Naloga: Vsi partnerji, UM pripravi predlogo 
 
Čas: do 29. maja  



3. Končno poročilo 

 
 
 
Vsebina: končni skupni zaključki najsodobnejših in fokusnih skupin 
 
Metode: partnerji predložijo ugotovitve UM, ki izdela končno poročilo 
 
Rezultat: končno skupno poročilo 
 
Naloga: UM pripravi predlogo in sintezo, partnerji potrdijo 
 
Čas: konec julija 



4. Priročnik z moduli 

 
Vsebina: izdelava priročnika z moduli 

Metode: moduli izdelani na podlagi končnega poročila 

Rezultat: priročnik: predstavitev projekta, navodila za 

vzgojitelje, moduli (trajanje, učni cilji, aktivnosti, orodja, 

vaje za študente,…) 

Naloga: UM pripravi predlogo na podlagi končnega 

poročila, vsebine SPU 

Čas: do 26. junija 
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Collaboration with a partner educational 
institution 

 
Sodelovanje s partnersko izobraževalno institucijo 
 
Izobraževalni center Piramida Maribor: 
• nižje in srednje poklicno izobraževanje, tehniško in poklicno 
višješolsko poklicno izobraževanje, terciarno izobraževanje 
• programi: biotehnologija in oskrba, pek, mesar, slaščičar, živilski tehnik, 
živilsko-prehranski inženiring 
• izobraževanje odraslih 
• praktično delo v podjetjih in šoli 
• raziskovalno delo, projekti, prodaja šolskih izdelkov (kruh, pekarne, 
torte, piškoti, peciva, čokoladni pralineji, sladkorna in marcipanova 
dekoracija, testenine, ekološko meso) 
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