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Cílem projektu je zkvalitnění vzdělávání žáků oborů Analýza potravin a Technologie 

potravin v oblasti výroby, hygieny a kvality potravin pomocí nově vytvořených výukových 

materiálů a zaváděním inovativních vyučovacích -  veletrhů nápadů a workshopů. Na tvorbě 

aktualizovaných materiálů se budou podílet učitelé čtyř spolupracujících potravinářských škol. 

Tito učitelé budou ve spolupráci s potravinářskými podniky, orgány státní správy pro 

kontrolu potravin a s VŠ potravinářského zaměření vytvářet 30 vzdělávacích modulů, které 

budou prakticky využívány ve výuce 7 předmětů.  

Vytvořené moduly budou zahrnovat: didaktické testy, pracovní listy, PowerPointové 

prezentace, multimediální a učební materiály. 

Pro umístění vytvořených modulů vznikne vzdělávací a metodický portál.  

Aktualizované materiály a inovativní metody výuky povedou k zatraktivnění odborné výuky a 

upevnění mezipředmětových vazeb.  

Vybraní učitelé budou absolvovat semináře zaměřené na využívání multimediálních prvků ve 

výuce a tím dojde ke zkvalitnění jejich práci ve školách. 

Celkem v projektu podpoříme 450 žáků a 21 učitelů. 

 

Hlavní cíle a výstupy projektu: 

1. Vytvoření sítě spolupracujících škol čtyř krajů, jejich vzájemná spolupráce s orgány státní 

správy, potravinářskými podniky a VŠ. 

2. Školení pedagogických pracovníků, kteří budou autory výukových materiálů, v oblasti 

využití multimedií ve výuce.     

3. Tvorba aktualizovaných výukových materiálů ve formě 21 výukových modulů. Jednotlivé 

moduly budou obsahovat didaktické testy, pracovní listy k laboratorním cvičením, 

PowerPointové prezentace, multimediální materiály a učební materiály. 

4. Zavádění inovativních metod  výuky - veletrhů nápadů a workshopů. 

5. Realizace vzdělávacího a metodického portálu a nasazení portálu do řádné výuky. 

 


