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Описание на проекта

E-обучение курс „SusCook“

Концепцията за устойчиво развитие
обикновено се определя от формулирането
на икономически, здравни и социални
цели за опазване на околната среда.
Изпълнението на проекта за „устойчива
кухня“ среща готвачите с нови
предизвикателства, които не са застъпени
в обичайното професионално обучение.
Има голяма нужда от обучение в тази
област, особено чрез използване на нови
и иновативни методи като Електронно
обучение.

Крайната цел на проекта ще бъде създаване
на всеобхватен Курс за електронно обучение
„SusCooks“ за професионални готвачи
и мениджъри в областта на кетъринга/
гастрономията. Той ще съдържа пет модула:
Ориентираните и запознати готвачи
могат да променят света, Планиране,
Изпълнение, Подготовка и Промотиране.
Електронната платформа за обучение www.
suscook.eu се основава на Moodle CMS
софтуер и използва някои от най-новите
инструменти за електронно обучение.

Целта на проекта е да се разработи
Електронна учебна програма, предлагаща
квалификация за устойчивост
и развитие на професионални готвачи
и управители в областта на кетъринга
и гастрономията. Онлайн курсът „SusCooks“
ще бъде разработен на английски
език и адаптиран на езика на страните
партньори, в съответствие с техните
специфични, национални изисквания. Този
подход следва резултатите от предишен
проект-партньорство с наименование
„Устойчивостта като ключова компетенция
на професионалния готвач“.

Платформата за електронно обучение
ще отговаря на нуждите и изискванията
на различните целеви групи с особено
допустими и иновативни методи на обучение,
които се отнасят към новите навици за
учене (електронно обучение, IT-базирани
инструменти, Moodle).
Използваните средства за учене позволяват
съчетаване и преплитане на електронно/
дистанционно учене и живеене, учене
в сътрудничество, сесии лице в лице.
Дидактическата концепция ще бъде
валидирана и допълнително разяснена на
семинари с учители експерти. Курсовете
лице в лице и тези за електронно обучение,
учебните уроци и материали ще бъдат
тествани и преработени във всяка странапартньор.
Учебната програма на курса ще бъдат
приложена в образователната практика в
страните партньори от самите тях или чрез
сътрудничество с други образователни
институции, партньори по проекта.
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