Partneři

Institut Equalita, Německo
Lütticher Str. 68
50674 Köln, Německo
www.equalita.de
Kontaktní osoba: Ulrich Diermann
Ulrich-Diermann@equalita.de

Centro Libero Analisi e Ricerca – CLAR,
Italie
Strada della Bruciata 14/1
60019 Senigallia (AN), Italie
www.clar.it
Kontaktní osoba: Gaetano Sinatti
g.sinatti@clar.it

University of Agribusiness and Rural
Development (UARD), Bulgaria
78 Dunav Blvd, 4003 Plovdiv, Bulharsko
www.uard.bg
Kontaktní osoba: Ivanka Shopova
ishopova@uard.bg

ERUDIO educational center, Slovinsko
Litostrojska 40
1000 Ljubljana, Slovinsko
www.erudio.si
Kontaktní osoba: Dimitrij Miklič
dimitrij.m@erudio.si

Gutessen consulting, Rakousko
Schönbrunnerstraße 59-61/13
1050 Vienna, Rakousko
www.gutessen.at
Kontaktní osoba:
Rosemarie Zehetgruber, Karin Kaiblinger
office@gutessen.at

SusCooks
Vývoj a adaptace vzdělávacího kurzu
pro profesi kuchaře v oblasti trvalé udržitelnosti

Ökomarkt e.V., Německo
Ostrstrasse 58
20259 Hamburg, Německo
www.oekomarkt-hamburg.de
Kontaktní osoba: Christina Zurek
zurek@oekomarkt-hamburg.de

Slow Food Brno, Česká republika
Údolní 33
602 00 Brno, Česká republika
www.slowfoodbrno.cz
Kontaktní osoba: Tom Václavík
brno@slowfoodbrno.cz

Soil Association, Velká Británie
2nd Floor, South Plaza
Bristol BS1 3NX, Velká Británie
www.soilassociation.org
Kontaktní osoba: Tom Andrews
tandrews@soilassociation.org

Projekt „Development and transfer of training courses and materials for sustainability in professional cooking - DE/13/LLP-LdV/
TOI/147651“ byl realizován za finanční podpory Evropské komise. Tato publikace odráží pouze názory autora a komise není
zodpovědná za jakékoli užití informací v něm obsažených.

www.suscooks.eu

Popis projektu

E-learningový kurz „SusCooks”

Koncept udržitelného rozvoje se obvykle uvádí
v oblastech environmentálních, ekonomických a sociálních cílů. Zavádění „udržitelné
kuchyně” do praxe však na kuchaře a provozní
klade nové výzvy, se kterými se dosud v profesním vzdělávání nesetkali.
V této oblasti je proto zapotřebí vyvinout nové
vzdělávací metodiky, zejména s využitím inovativních nástrojů, jako je e-learning.

Výsledkem projektu bude ucelený e-learningový kurz „SusCooks” pro kuchaře a manažery
v gastronomii. Kurz bude mít pět vzdělávacích
modulů:
• Orientace v tématu
• Plánování
• Nákup
• Příprava
• Propagace

Cílem projektu je vyvinout e-learningový
vzdělávací kurz, který umožní kvalifikaci kuchařů a provozních v sektoru gastronomie
v oblasti trvalé udržitelnosti. Vzdělávací on-line
kurz s názvem „SusCooks” bude vyvinut
v angličtině a následně přeložen a upraven pro
použití v zemích partnerů projektu vzhledem
k jejich specifickým národním podmínkám
a požadavkům. Projekt navazuje na předešlý
Projekt partnerství s názvem „Udržitelnost jako
součást vzdělávání kuchařů”.

Vzdělávací platforma www.suscooks.eu je vybudována na softwaru Moodle CMS a využívá
nejnovější vzdělávací nástroje. Využitím inovativních vzdělávacích metod a nástrojů uspokojí
e-learningová platforma potřeby a požadavky
různých cílových skupin.

Cílovými skupinami pro vzdělávací kurz jsou
učitelé na školách v oblasti turismu a HoReCa, odpovědní pracovníci ve veřejné správě,
manažeři lidských zdrojů v gastronomických
a turistických podnicích, zaměstnanci kuchyní
v podnicích veřejného stravování a instituce
dalšího vzdělávání dospělých.

Použité vzdělávací nástroje umožní kombinovat
metody distančního samostudia formou
e-learningu s metodami týmového vzdělávání
na seminářích. V projektu vytvořený vzdělávací
kurz bude ověřen a následně upraven jednak
ve spolupráci s odborníky v oblasti vzdělávání,
jednak v rámci testovací faze v každé partnerské zemi.
Vzdělávací kurz bude následně začleněn do
vzdělávací praxe v každé partnerské zemi prostřednictvím projektových partnerů samotných
nebo ve spolupráci s poskytovateli dalšího
vzdělávání.

www.suscooks.eu

