Vážení pedagogové,
učíte na střední škole a zabýváte se ve výuce výživou člověka, složením potravin a jejich
bezpečností? Pak právě Vám a Vašim studentům si dovolujeme nabídnout druhý ročník elearningového kurzu „Výživa ve výchově ke zdraví“, který je připravován ve spolupráci
Informačního centra bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství a 3. lékařské fakulty
Univerzity Karlovy. Jeho cílem je poskytnout kvalitní podpůrný vzdělávací materiál, který
vychází z ověřených odborných zdrojů a má ambice zatraktivnit výuku daného tématu. Kurz
je v současné době aktualizován a prochází úpravami; pro praktičtější využití je rozdělen do
řady samostatných modulů tak, aby měl každý pedagog možnost si ke své výuce vybrat buď
celý kurz, nebo pouze jednotlivá témata (moduly).
Kurz bude zahájen 2. 10. 2017 a ukončen 31. 5. 2018. Pokud máte zájem ho ve výuce
využívat, zaregistrujte se do systému LMS eDoceo. Kontaktní údaje, které jsou nutné
k registraci do systému, zasílejte ve formě: titul, jméno, příjmení, název školy, e-mailová
adresa a kontaktní telefon uživatele kurzu (pedagoga) do 15. 9. 2017 na e-mail:
kristoufek.otakar@uzei.cz. Obratem obdržíte přihlašovací údaje do systému a další
informace. Po ukončení e-kurzu se již nebude konat závěrečný test a nebude vydáváno
osvědčení.
E-learningový kurz je doplněn odbornou příručkou pro pedagogy „Výživa ve výchově ke
zdraví“, která je v elektronické podobě k dispozici na stránkách Informačního centra
bezpečnosti potravin (http://www.bezpecnostpotravin.cz/stranka/publikace.aspx, příručka
zde) nebo je na vyžádání zasílána v tištěné podobě.
Na stránkách www.bezpecnostpotravin.cz a www.viscojis.cz/teens také naleznete řadu
zajímavých informací o potravinách, zdravé výživě, bezpečnosti potravin a dalších tématech.
E-learningový kurz i příručka jsou k dispozici zdarma.
Věříme, že kurz i příručka se stanou praktickou učební pomůckou a budou pro Vás nejen
oporou ve výuce, ale současně poslouží jako průvodci světem výživových doporučení
a zdravého a bezpečného stravování.
Případné dotazy Vám zodpoví:
Olaf Deutsch, (olaf.deutsch@mze.cz, tel.: 607 886 278)
Mgr. Dana Koubová (dana.koubova@mze.cz, tel.: 773 070 621)
Otakar Krištoufek (kristoufek.otakar@uzei.cz, tel.: 605 257 620) – registrace
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3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

