Podporování dialogu mezi školami a podniky je tématem, které leží společnosti UNOX
velmi na srdci. UNOX již léta navazuje spolupráci se středními školami, z čehož těží nejen
studenti a profesoři, ale také samotné školy a podnik.
Pro všechny studenty třetích ročníků středních odborných škol a čtvrtých ročníků
státních/soukromých středních škol, jsme vymysleli formát, který jim umožní učit se formou
hry a který bude zároveň představovat konkrétní a stimulující zkoušku směle a se vším
všudy srovnatelnou s výzvami, jež na ně čekají v pracovním sektoru. Studenti tak budou
mít možnost se blýsknout a zviditelnit v rámci školy a obohatit svůj životopis o skvělou
zkušenost.
Ve světě, který se stále rychleji mění, se obracíme také na profesory a nabízíme jim
možnost lépe poznat technologie používané v potravinářském sektoru a způsob, jak stále
držet krok s vývojem.
Budování silných vztahů s podniky, pokroková technologie, směrování do budoucna a
inovace, to jsou ingredience, díky kterým se podle našeho názoru vaše škola stane v
očích studentů středních a vyšších odborných škol ještě atraktivnější. Tímto způsobem
chce být společnost UNOX spolutvůrcem úspěchu ředitelů škol, kteří stojí v čele
vzdělávacích zařízení.
Přínos pro studenty, přínos pro profesory, přínos pro ředitele škol a špetka bláznovství, které
- jak pevně věříme - zanechá na UNOX nesmazatelnou vzpomínku, tak vznikl formát
zvaný CombiGuru Challenge sestávající z následujících kroků:

Od dubna r. 2019 bude studentům a pedagogům přestavena CombiGuru Challenge,
soutěž, která studentům umožní učit se formou hry s použitím CombiGuru, mobilní
aplikace určené pro profesionální kuchaře.
Spolupráce s prestižními šéfkuchaři a
 fakultou informatiky Univerzity v Padově z
CombiGuru činí nejlepší aplikaci ve storech, pokud jde o kvalitu obsahu a uživatelskou
zkušenost.
Od května 2019 budou všichni zájemci z řad pedagogů a studentů, kteří prokázali své
znalosti v CombiGuru, pozváni do sídla společnosti UNOX na výzvu u trouby.
V průběhu dne studenti ve dvojicích změří síly při přípravě hlavního chodu a moučníku
pod bedlivými zraky kvalifikované poroty složené z šéfkuchařů, která určí vítěze.
V tentýž den budou mít učitelé moci navštívit UNOX s ing. Albertem Fraccarem, lépe
poznat chemické aspekty potravin s ing. Lucianem Bellemem, popovídat si o image
processing a deep learning s Mariem Cammarotou, PhD a zúčastnit se ukázky
kuchařského umění vedoucího Corporate Chefů Nicoly Lai.
Den po výzvě budou mít studenti a pedagogové možnost navštívit Benátky, a okusit tak
chutě a vůně typických jídel spolu s krásou tohoto města. V tento den budete mít
možnost absolvovat etapy skutečné enogastronomické výpravy obohacené o několik
kulturních námětů a účast slavných osobností.
Ubytování, stravu a dopravu plně hradí UNOX.
Vítězné školy od společnosti UNOX jako hlavní cenu obdrží kombinovanou troubu
UNOX CHEFTOP MIND.Maps PLUS
Po skončení CombiGuru Challenge každá škola obdrží profesionálně vytvořené video se
záznamem účasti svých svěřenců během výzvy.
Abychom se mohli aktivně spolupodílet na vašem úspěchu, přejeme si, aby se iniciativa
každý rok opakovala a stala se na různých místech v Evropě významnou akcí svého
druhu.
Svou školu můžete přihlásit na příslušné stránce na webu www.combiguruchallenge.com
zcela zdarma. Účast budou mít jistou pouze první přihlášené školy.

