Inspiracje dla Innowacyjnego Nauczania
Dla wykładowców uniwersyteckich zainteresowanych
transformacją zrównoważonych systemów żywnościowych
Europejskie przykłady najlepszych praktyk nauczania

								
Ta praca (z wyjątkiem rysunków na stronie 4, 7 i 21) jest objęta licencją Creative
Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Aby zobaczyć kopię tej
licencji, odwiedź creativecommons.org
CC BY-SA 4.0
Redakcja: Carola Strassner
Tłumaczenie: Rita Góralska-Walczak
Korekta: Renata Kazimierczak, Klaudia Kopczyńska, Dominika Średnicka-Tober
Koncepcja, układ i projekt autorstwa Giulii Nentwig, Lynn Marthe Garbers i Iny
Kerkhoff.
Stworzone w ramach projektu TEFSI http://tefsi.eu (2018-2021).
Finansowane przez ERASMUS+
Wrzesień 2019 r.
Zdjęcia i ilustracje na stronach 4, 7 i 21: FH Münster/OEF; FH Münster/Fabian
Puller; FH Münster/Christian Trick
Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla
treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać
pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej
zawartych.

1
3
5
8
11
15
18
22
25

Znajdź wiecej informacji tefsi output - training materials

O TEFSI

Uniwersytet Kopenhaski

W obliczu złożoności naszego obecnego i przyszłego
systemu żywnościowego, potrzebne są strategie
i rozwiązania w kierunku zrównoważonej
transformacji.
Dlatego też, instytucje szkolnictwa wyższego
przyczyniają się do wdrażania zrównoważonego
rozwoju.
TEFSI stanowi bodziec dla wykładowców do
wdrażania złożonych zagadnień
zrównoważonego rozwoju w codziennych
wykładach. Poprzez stosowanie,
rozwijanie i szerokie
rozpowszechnianie
innowacyjnych metod nauczania
wszyscy mogą skorzystać
z siły wymiany międzynarodowej
w celu przekształcenia naszego systemu
żywnościowego.

Uniwersytet Nauk
Stosowanych FH Münster

"Wdrażanie różnych
interaktywnych metod uczenia
się stymuluje nie tylko motywację
i przyswajanie wiedzy, ale także
krytyczny i analityczny sposób
myślenia."

Uniwersytet Witolda
Wielkiego

"Wzmocnienie umiejętności
krytycznego myślenia
i rozwiązywania problemów
wśród studentów przy użyciu
różnych podejść".

"Stworzenie przestrzeni dla
studentów, aby mogli zanurzyć
się w złożonych zagadnieniach
i zbadać je wraz ze wsparciem
edukatorów".

Szkoła Główna
Gospodarstwa Wiejskiego

Jaki jest Twój
pomysł na
innowacyjne
nauczanie?

"Pozwolić studentom wyjść
poza rolę biernego uczestnika
i zacząć aktywnie brać udział
w wykładach".

Uniwersytet w Kassel

"Wspieranie pracy
zespołowej i wnoszenie
do nauki po prostu
więcej radosci".
Uniwersytet Karola
w Pradze
ISARA
LYON

"Musimy dotrzeć do
nowego pokolenia studentów
w inny sposób".

UNISG
POLLENZO

"Wykładowcy stają się
facylitatorami zmian i potrafią
korzystać z interaktywnych
narzędzi".

Uniwersytet w
Zagrzebiu

"Uczenie się przez działanie
lub doświadczanie jest jednym
z dobrych sposobów na
prawdziwe zrozumienie
nowych koncepcji
i informacji."

"Studenci uczą się
więcej poprzez własne
doświadczenia"
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Przedmowa
Transformacja naszego świata - co dziewięć uniwersytetów w Europie robi wspólnie w ramach projektu o
nazwie TEFSI? Akronim ten oznacza Transformację Europejskich Systemów Żywnościowych w Kierunku
Zrównoważonego Rozwoju poprzez Transnarodowe, Innowacyjne Nauczanie. Wykładowcy tych uczelni
opracowują, wykorzystują i stale ulepszają innowacyjne podejścia dydaktyczne, materiały, metody i
narzędzia w zakresie przedmiotów związanych z systemami żywnościowymi, a bardziej precyzyjnie - ze
zrównoważonymi systemami żywnościowymi.
System żywnościowy jest rozumiany jako system, który obejmuje wszystkie podmioty i działania związane z
produkcją, przetwarzaniem, dystrybucją, marketingiem, pakowaniem i konsumpcją żywności. Badania
naukowe ujawniają deficyty w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego i żywieniowego, degradacji i strat
środowiskowych, a także problemów społeczno-ekonomicznych, które rozwinęły się globalnie wraz z
dominującym systemem żywnościowym. Dlatego też wzrasta mobilizacja we wszystkich sektorach
działalności ludzkiej na całym świecie, aby przekształcić nasze systemy żywnościowe w zrównoważone
systemy żywnościowe.
Edukacja - zarówno jeśli chodzi o zapewnienie dostępu do faktów i wiedzy, jak i przekazanie umiejętności
pracy z nimi, a także wsparcie oraz umożliwienie młodym ludziom przyczynienia się do wprowadzenia
niezbędnych zmian - jest kluczowym czynnikiem w reagowaniu na wyzwania na drodze do osiągnięcia
zrównoważonych systemów żywnościowych. Edukatorzy, nauczyciele i instruktorzy są centralnym punktem
wsparcia i mogą zapewnić możliwości uczenia się i zdobywania doświadczeń na całej drodze edukacyjnej
studenta. W tym opracowaniu edukatorzy dzielą się swoimi metodami i spostrzeżeniami dotyczącymi ich
praktyki.
Wyobraźmy sobie świat, w którym wiedza jest przekazywana sprawiedliwie, w którym innowacyjne
możliwości uczenia się są współtworzone przez edukatorów, interesariuszy i studentów. Wyobraźcie sobie
wykłady, kursy i programy studiów obejmujące naukę o zrównoważonym rozwoju; wyobraźcie sobie
elastyczne, efektywne, oparte na technologiach informatycznych, multidyscyplinarne i zorientowane na
rynek pracy metody nauczania. Następnie wyobraźcie sobie, że wszystko to przyczynia się do rozwoju
sektora żywnościowego i usług, dzięki dobrze wykształconym i wysoko wykwalifikowanym absolwentom.
Mamy nadzieję, że to opracowanie dostarczy Wam inspiracji i wskazówek, które będziecie mogli wdrożyć w
swoim własnym procesie nauczania i w ten sposób przyczynić się do transformacji w kierunku
zrównoważonych systemów żywnościowych.
Dr hab. Dominika Średnicka-Tober, prof. SGGW
(Koordynator projektu TEFSI)

Prof. Carola Strassner
(Koordynator opracowania)

Jak zaprojektować kurs
		

Dobrze Wiedzieć Framing Teaching może być stosowane na wszystkich poziomach nauczania, bez

Rozmowa z ...

Dr Lars Klingenberg z Uniwersytetu w Kopenhadze o nauczaniu przez Framing Teaching.

Czym jest Framing Teaching?

Framing Teaching to metoda świadomego projektowania kursu

(przedmiotu), z wykorzystaniem różnych koncepcji i narzędzi wspierających proces uczenia się studentów. Podejście
to opiera się na takich koncepcjach jak "konstruktywna współzależność", doświadczenia i refleksje, które ułatwiają
uczenie się. Stosując podejście Framing Teaching, jako wykładowca ustalasz ramy wokół przedmiotów nauczania, aby
lepiej wspierać proces uczenia się swoich studentów. W ten sposób, zamiast skupiać się tylko na treści lub badaniach
literaturowych, włącza się dodatkowe aspekty, aby ułatwić optymalne uczenie się. Na przykład, możesz przenieść
zajęcia w teren lub wprowadzić wyzwania do kursu. Główną ideą jest stworzenie najlepszej platformy dla danego
tematu poprzez określenie ram nauczania. Ważne jest, aby odpowiednio ustawić scenę, tak, aby studenci byli
zharmonizowani z procesem uczenia się i wyciągnęli z niego jak najwięcej. Ma to zasadnicze znaczenie dla zdolności
studentów do nabywania kompetencji potrzebnych w ich edukacji. Poprzez zastosowanie różnych interaktywnych
metod nauczania stymuluje się nie tylko motywację i przyswajanie wiedzy, ale także krytyczny i analityczny sposób
myślenia. Framing Teaching może być realizowany na kilku poziomach: rezultaty nauczania, otoczenie fizyczne,
środowisko uczenia się, motywacja studenta oraz umiejętności XXI wieku (patrz po prawej stronie). Zajmując się
wszystkimi tymi warstwami, można w znacznym stopniu ułatwić proces uczenia się.

Jak można to wykorzystać podczas codziennych wykładów?

Podejście to może być

realizowane małymi krokami. Wszystkie koncepcje i narzędzia działają w mniejszym lub większym stopniu niezależnie
od siebie, dlatego też nauczanie z wykorzystaniem Framing Teaching może być pracą w toku, w której wiedzę i
doświadczenie zdobywać będziesz podczas każdych kolejnych przygotowywanych i prowadzonych zajęć. W związku z
tym, przygotowanie ogranicza się do koncepcji lub narzędzia, które uznasz za możliwe do wdrożenia w danym kursie.
Jeśli nie masz doświadczenia z tymi koncepcjami lub narzędziami, zaleca się, abyś porozmawiał z współpracownikami
i/lub kadrą pedagogiczną. Zaleca się równieeż, aby wdrażanie nowych metod było dokładnie oceniane przez
studentów. Muszą oni być w stanie dostrzec cel danej koncepcji i/lub narzędzi. Dlatego też ewaluacja z udziałem
studentów jest niezbędna. Następnie ważna jest refleksja : Czy dana koncepcja i/lub narzędzie przyniosło nowe i ważne
kompetencje studentom i nauczycielowi?

konieczności spełniania przez studentów określonych wymagań. Podejście jest ogólne i odpowiednie dla
wszystkich przedmiotów. Koncepcje i narzędzia mają zastosowanie w różnych aspektach nauczania. Dlatego
też, przedstawione elementy powinny być stosowane w tych działaniach dydaktycznych, w których mają
wartość (np. narzędzie mapowania kompetencji, role Belbina w pracy grupowej, konstruktywna
współzależność w projektowaniu kursu, itp.) Dodatkowe koncepcje i narzędzia mogą być zastosowane
w innych typach zajęć dydaktycznych.

Umiejętności
XXI wieku

Cyfryzacja
Przejęcie kontroli

Motywacja
Studenta

Uczenie się oparte na
rozwiązywaniu problemów

Wspólna nauka
Kreatywność

Kształtujący feedback

Samodzielna nauka

Kontrolowanie frustracji

Obszary pracy
Taksonomia Blomma

Środowisko
uczenia się

Treść

Otoczenie
fizyczne

Rezultaty
nauczania
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Narodowe Danie
Odpowiednie ćwiczenie, aby wskazać studentom „punkt wejścia” (entry point) umożliwiający rozwinięcie
indywidualnego podejścia do zrównoważonych systemów żywnościowych i diet.
Profesor Johannes Kahl z Uniwersytetu w Kassel i profesor Susanne Gjedsted Bügel z Uniwersytetu w
Kopenhadze dzielą się multidyscyplinarnym podejściem, polegającym na zdobyciu przez studentów i analizie
szeregu informacji na temat wybranego dania, jego przygotowania, a także aspektów zdrowotnych i innych
aspektów zrównoważonego rozwoju.

Narodowe Danie

to zadanie, które może być realizowane zarówno w ramach istniejących, jak i

nowych kursów (optymalnie dla 30 studentów), również jako część modułu podczas nauczania
hybrydowego. Można je zastosować na międzynarodowych kursach lub szkołach letnich, gdzie studenci
wybierają swoje własne "danie narodowe" lub w ramach regularnie realizowanych przedmiotów, na
dowolnym poziomie, gdzie studenci wybierają "danie regionalne".
Dzięki osobistemu podejściu przy wyborze znanego i bliskiego im dania, studenci łatwiej zrozumieją
społeczno-kulturowy i ekologiczny wymiar tego procesu oraz aspekty zdrowotne związane z daną potrawą.
Pod Twoim kierunkiem i z własnym zaangażowaniem, studenci zrozumieją, jak nasze codzienne posiłki
wpływają na zrównoważenie systemów żywnościowych oraz w jaki sposób zależą od stopnia zrównoważenia
tych systemów.

Cel

Zadanie to ma na celu zapewnienie praktycznego doświadczenia, które pozwoli zrozumieć, w jaki

sposób nasza dieta jest powiązana z problemami środowiska i zdrowia. Wykorzystanie czegoś znajomego i
osobistego, jak tradycyjny posiłek, pomaga studentom zgłębić nowe i złożone zagadnienia dotyczące
zrównoważonych systemów żywnościowych. Jednocześnie, krytycznie analizują oni wpływ na środowisko i
aspekty zdrowotne. W konsekwencji, opracowują strategie poprawy w kierunku lepszego zdrowia i
zrównoważonego rozwoju.

Warto Wiedzieć

Nauczenia hybrydowe to połączenie nauki online (wykładów, materiałów i

interaktywnych forów internetowych) z tradycyjnymi, stacjonarnymi metodami nauczania.
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Konspekt zadań dla studentów
Forma zadania
Zadanie

obejmuje

Analiza stopnia zrównoważenia potrawy
sporządzenie

pisemnego

raportu

o

następującym

konspekcie: Tytuł: Osobiste podejście do zrównoważonej diety - Nazwa posiłku
lub potrawy; Spis treści; Opis posiłku; Aspekty dotyczące stopnia
zrównoważenia i aspekty zdrowotne posiłku; Potencjalne ulepszenia w
kierunku poprawy stopnia "zrównoważenia" posiłku; Krótkie podsumowanie
efektów uczenia się, w tym refleksja, zmiana nawyków lub poglądów
dotyczących naszego systemu żywnościowego; Bibliografia. Równolegle do
raportu pisemnego, studenci powinni przedstawić swoje wyniki w 7 minutowej
prezentacji ustnej, a następnie przeprowadzić krótką dyskusję. Zadanie

Przeanalizowanie wpływu składników dania, jak również elementów jakości
związanych z procesem produkcji i produktem. Stopień zrównoważenia
potrawy jest mierzony za pomocą różnych wskaźników. Możliwe wskaźniki
zrównoważenia środowiskowego: ślad węglowy produktu, ślad wodny,
wykorzystanie lokalnej i sezonowej żywności. Możliwe wskaźniki jakości
żywności: wartość odżywcza, smak, różnorodność składników. Podczas tej
analizy należy zapewnić wykłady i materiały, aby studenci dowiedzieli się,
jak zastosować różne wskaźniki w swojej analizie.

wymaga użycia języka naukowego do omówienia i wyjaśnienia problemów
(zalecane w języku angielskim), zarówno w raporcie, jak i w prezentacji ustnej.

Start

Część 1

Część 2

Część 3

Opis Dania Narodowego

Opracowywanie nowych strategii i ukończenie zadania

Przygotowując pierwszą część opracowania studenci powinni wziąć pod

Po zdobyciu wiedzy na temat różnych zagadnień, studenci opracowują
strategie, które mają na celu ulepszenie potrawy. Obejmuje to sposób
produkcji w kierunku prozdrowotnym i zrównoważonego rozwoju na
wszystkich poziomach (w tym składniki, przepisy, przygotowanie).
Nastepnie, prezentują i omawiają swoje wyniki wykorzystując nabyte

uwagę następujące kroki:
•
•
•
•

Wybrać tradycyjny posiłek lub danie z ich rodzinnego regionu.
Opisać składniki, ich pochodzenie i produkcję (w tym obróbkę
wstępną).
Opisać przepisy na każdą część posiłku, z uwzględnieniem tradycji i tła
kulturowego.
Opisać właściwości potrawy, w tym sposoby jej spożywania i
przygotowania.

umiejętności. Na koniec kursu studenci przygotowują swoje narodowe dania
i wspólnie je kosztują.
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MAESTRO

7-tygodniowy program z cotygodniowym raportowaniem do wykładowcy
i klienta

Symulacja życia zawodowego dla studentów
Prof. Joël Robin z ISARA dzieli się swoim podejściem do transdyscyplinarnego uczenia się.

MAESTRO

1.

Twoi studenci określają cele swojego projektu. Ponadto, są oni
odpowiedzialni za koordynację zarządzania finansami. W związku z tym
tworzą kartę wydatków, zawierającą koszty podróży i zakwaterowania oraz
zakupu materiałów eksploatacyjnych, które są opłacane przez klienta.

to zarządzanie różnymi wymaganiami klientów zewnętrznych z sektora żywnościowego

w ramach projektu. Na podstawie badań naukowych Twoi studenci pracują w zespołach i opracowują
indywidualne koncepcje i rozwiązania dla klientów. Wcielasz się w rolę opiekuna i nadzorujesz grupy podczas
całego projektu. W ISARA kurs jest oferowany dla studentów pierwszego roku studiów magisterskich. Kurs
przewidziany jest dla 20 grup (każda grupa liczy od 3 do 4 osób). Koncepcja ta jest jednak możliwa do
zaadaptowania również do innych struktur kursów.

Cel

W pierwszym tygodniu kursu przedstawiasz konstelacje grupowe i zasady pracy w zespole. Po
pierwszym dniu przygotowujesz spotkanie, na którym przedstawiasz studentów klientom.

2.

W tym tygodniu zadaniem studentów jest zdobycie dogłębnej wiedzy
poprzez proces badawczy i przegląd literatury.

3.

Celem jest nauka zarządzania projektem we wszystkich jego wymiarach. Studenci wdrażają różne

narzędzia zarządzania projektami, jak również rozwijają umiejętności miękkie, takie jak komunikacja
z klientem i członkami zespołu. Poprzez interakcję w grupie, studenci przejmują różne role i obowiązki. W
ramach projektów studenci ćwiczą transdyscyplinarne uczenie się i głębiej rozumieją, jak zrównoważone
rozwiązania mogą być wdrażane w sektorze spożywczym.

Przygotowanie

4.

5.

Skontaktuj się z lokalnymi potencjalnymi klientami i omów możliwe zadania,

problemy, wyzwania lub pytania. Następnie dopasuj zebrane wymagania do struktury kursu. Upewnij się, że
Twoi studenci spełniają wymagania dotyczące umiejętności technicznych (np. statystyki, komunikacji,
wykorzystania narzędzi takich jak GIS - system informacji geograficznej), nabyte podczas poprzednich kursów.
Po sfinalizowaniu umów partnerskich z klientami zewnętrznymi, przedstaw studentom różne projekty.
Spotkanie to odbywa się na 2 tygodnie przed rozpoczęciem kursu. W tym dniu studenci mogą wybrać trzy
najbardziej preferowane. Symulacja życia zawodowego zakłada interakcję z nowymi członkami zespołu.
Dlatego też, Twoim obowiązkiem jest koordynowanie tworzenia grup. Po spotkaniu utwórz grupy składające
się z 3 do 4 osób dla każdego projektu, biorąc pod uwagę ranking wyborów dokonanych przez studentów.

6.

7.

Zespoły projektowe wybierają metodologię, aby osiągnąć swoje cele.

Grupy zbierają dane do projektu..

Po zakończeniu pracy operacyjnej polegającej na zbieraniu danych studenci
analizują swoje dane.

Zespoły piszą raport końcowy (max. 30 stron) z rekomendacjami dla klientów oraz dokonują
ustnej prezentacji wyników projektu (20 min. prezentacja, 10 min. pytania od jury złożonego z 4
wykładowców). Dodatkowo przygotowujecie spotkanie z klientami. Na tym spotkaniu obie strony
dyskutują o jakości projektów. Do oceny przydatne są takie kryteria, jak wartość użytkowa
rezultatów, umiejętności rozwinięte przez studentów oraz komunikacja. Równolegle organizujesz
spotkanie ze studentami w celu oceny ich indywidualnych kompetencji. Na podstawie grupowej
refleksji i samooceny studenci oceniają swoje kompetencje (know-how, delegowanie i umiejętności
miękkie) zdobyte podczas kursu.
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Prof. Carola Strassner z Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Münster o rozwiązywaniu problemów.

Jakie są podejścia do rozwiązywania problemów? Zazwyczaj znajdujemy nieporządek,

Design Thinking - praktyczny przykład z Münster Razem z zewnętrznym

sytuację, która jest w naszym odczuciu w bałaganie. To jest nasz problem, znaleźliśmy go. Naszym następnym
krokiem jest nadanie temu problemowi jasnej, ostrej i wyraźnej definicji. A następnie decydujemy, jak
rozwiążemy ten problem: analitycznie czy twórczo. Analityczne i kreatywne rozwiązywanie problemów opiera
się na różnych zestawach umiejętności. Myślenie analityczne znane jest również jako myślenie logiczne lub
wertykalne. Prowadzi ono wybraną ideę do przodu, aby stawić czoła problemowi. Myślenie kreatywne znane
jest również jako myślenie lateralne. Prowokuje świeże pomysły lub zmienia ramy odniesienia, czyli innymi
słowy: pozwala obejść problem dookoła. Oczywiście, możemy stosować mieszankę obu podejść, ale tutaj
skupimy się na sposobie kreatywnym.

moderatorem i konsultantem Christophem Spahnem, Carola Strassner zaprojektowała dla swoich studentów
studiów magisterskich warsztaty Think! Workshop na temat: "Jak wygląda nasz system żywnościowy w postkopalnym świecie w 2050 roku?”. Na początku wspólnie spojrzeli 200 lat wstecz na nasz ówczesny system
żywnościowy i stworzyli plakaty dla różnych epok. Następnie zajęli się spojrzeniem w przyszłość, z
uwzględnieniem granic naszej planety. Studenci wizualizowali różne tematy (mobilność, rolnictwo, zasoby,
praca i gospodarka) na dużych plakatach, przedstawiając trendy na rok 2050, które znaleźli podczas swoich

Dobrze wiedzieć

Czym więc różni się innowacyjność od kreatywności? Innowacja to wykorzystanie

nowego pomysłu, koncepcji lub metody. Zazwyczaj przyjmuje się, że oznacza ona udane wprowadzenie
nowego pomysłu. Niesie ona ze sobą poczucie zmiany w stosunku do pomysłu lub metody stosowanej
wcześniej. Zmiana ta może być mała lub duża, inkrementalna, iteracyjna lub przełomowa. Innowacja ma
dodatkowy element w postaci implementacji. Można powiedzieć, że kreatywność plus implementacja
prowadzi do innowacji.

Czy potrafisz to wykorzystać w codziennych wykładach? Kreatywne podejści do
rozwiązywania problemów może przyczynić się do rozwiązania złożonych kwestii związanych ze
zrównoważonym rozwojem, na które nie ma prostej, biegunowej odpowiedzi typu "tak" lub "nie". Twoja rola
jako edukatora może polegać na tworzeniu możliwości i bezpiecznej przestrzeni, zachęcaniu i przekazywaniu
umiejętności. To jest proces, którym się zarządza! Istnieje wiele dostępnych technik rozwijania kreatywności,
niektóre z nich najlepiej wdrażać z wykwalifikowanym opiekunem, by pokonać potencjalne bariery.

badań. W końcu podjęli proces twórczy w celu modelowania przyszłości, biorąc pod uwagę cztery wymiary:
społeczny, środowiskowy, ekonomiczny i techniczny. Powstałe pomysły zostały zaadaptowane do krótkich
filmów i były prezentowane oraz dyskutowane na targach BioFach Organic.

Przykłady narzędzi służących rozwijaniu kreatywności
Technika Edwarda de Bono - 6 kapeluszy:
Podstawową zasadą Metody 6 Myślących Kapeluszy jest noszenie jednego kapelusza na raz i myślenie jednym
rodzajem myślenia na raz. Jeśli zmienisz swój kapelusz, zmienisz swoje myślenie. Istnieje 6 różnych
wymyślonych kapeluszy, które można zakładać i zdejmować. Każdy kapelusz ma swój kolor i każdy kolor
reprezentuje inny typ mysłenia.
Koncepcja Synektyki - Sekret Innowacji:
Synektyka składa się z 3 elementów; pierwszy z nich to Kreatywne Myślenie, technika generowania nowych
pomysłów. Drugim elementem jest Kreatywne Działanie polegające na wdrażaniu nowych pomysłów poprzez
eksperymentowanie i innowacyjność. Trzeci element - Kreatywne Zachowanie - obejmuje umiejętności
behawioralne wymagane do stworzenia sprzyjającego klimatu, niezbędnego zarówno dla Kreatywnego
Myślenia, jak i Kreatywnego Działania.
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Fishing Game
Gra symulacyjna do nauki o "Tragedii Wspólnego Dobra".
Dr Dana Kapitulčinová z Uniwersytetu Karola w Pradze pokazuje nam sposób na wspieranie myślenia
systemowego.

Fishing Game

to gra symulacyjna, w której Twoi studenci dowiedzą się, jak działają zasady

zrównoważonego rozwoju i dlaczego społeczeństwo zależy od zasobów naturalnych i ich efektywnego
wykorzystania. W tym ćwiczeniu doświadczalnym grupy studentów reprezentują floty rybackie, a ich
celem jest osiągnięcie jak największego zysku poprzez działanie w roli rybaków. W miarę upływu czasu
(rund gry) i biorąc pod uwagę ograniczone zasoby ryb (jak w prawdziwym życiu) populacja ryb
zmniejsza się i gra się kończy. Gra może być włączona do regularnego kursu dla 8 do 30 studentów i jest
odpowiednia dla każdego poziomu studiów.

Cel

Celem tej gry jest poznanie kluczowego związku między korzystaniem z zasobów naturalnych a

dobrobytem naszego społeczeństwa pod względem długoterminowych korzyści społecznych i
ekonomicznych.

Dobrze wiedzieć

“Tragedia wspólnego dobra": Zasoby takie jak łowiska, woda, ziemia czy

powietrze to "wspólne dobro", od którego wszyscy jesteśmy zależni. "Wspólne dobro" musi być
odpowiedzialnie traktowane i chronione. Tragedia polega na tym, że tak długo, jak ludzie mają
swobodny dostęp do "wspólnego dobra", postępują w sposób egoistyczny, aż do wyczerpania zasobów.
Gra w łowienie ryb jest jednym ze sposobów, aby studenci dowiedzieli się, co to znaczy działać we
współpracy i długoterminowo, aby utrzymać zasoby naturalne z korzyścią dla wszystkich.
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Na początku należy znaleźć wystarczająco dużo miejsca na przeprowadzenie gry. Może to być miejsce na świeżym
powietrzu, gdzie można podzielić studentów na 2-6 grup (najlepiej 4-5 osobowych) w taki sposób, aby nie słyszeli
nawzajem swoich rozmów. Następnie do refleksji należy zorganizować miejsca siedzące dla studentów wokół

Potrzebujesz teraz wszystkie przygotowane narzędzia do gry. 40 z 250 monet włóż
do niebieskiego pojemnika (fikcyjne jezioro) oraz przygotuj kosze drużynowe
(przechowalnie ryb) dla każdej floty z 10 kartkami papieru.
Ustaw flipcharty lub plakaty z rozpisanymi informacjami dotyczącymi gry oraz
ułóż duży papier z krzywą odtwarzania się populacji ryb w miejscu dobrze
widocznym dla studentów. Ty, jako moderator, przedstawiasz zasady gry swoim
studentom.

flipcharta. Dodatkowo należy przygotować cały sprzęt do gry.
Czego potrzebujesz:
• Nieprzezroczysty pojemnik (najlepiej
w niebieskim kolorze, reprezentujący jezioro,
wystarczająco duży, by pomieścić 50 monet lub
guzików (zasoby rybne) oraz by można było
łatwo wyjąć monety dłonią.
• 250 monet lub guzików (zasoby rybne).

Przygotowanie

Wstęp

• Po jednym koszyku na każdą grupę
(przechowalnia ryb) oznaczone numerem lub
nazwą grupy.
• 10 kartek papieru na grupę.
• Flipchart lub poster z zasadami
gry, informacjami i instrukcjami. Duży karton
z papieru z krzywą odtwarzania się populacji
ryb (widoczny dla wszystkich studentów).
Na koniec gry przeprowadź dyskusję. Porozmawiaj o tym, co się wydarzyło i dlaczego.
Czy był zwycięzca w tej grze, czy nie? Większość grup zazwyczaj nie łowi ryb w sposób
zrównoważony, gdy grają w tę grę po raz pierwszy. Wyjaśnij wykres odtwarzania się
populacji ryb i wspólnie z flotami zastanówcie się, jaki udział ryb może być dla nich
sprawiedliwy. Porozmawiaj również o zyskach każdej floty. Porozmawiaj o tym, co
można zrobić w grze inaczej, aby zapewnić zrównoważony połów. Przemyślenie
przebiegu gry jest bardzo ważną częścią ćwiczenia i musi być zawsze uwzględnione
podczas grania w nią.
Czego potrzebujesz:
• Krzeseł/siedzisk dla studentów wokół flipcharta
• Długopis/pisak i papier.
• Flipchart lub plakat z zasadami gry, informacjami
i instrukcjami.
• Duży papier z krzywą odtwarzania się populacji
ryb.

Refleksja

Wdrożenie

Cała gra trwa około 50-80 minut (30 minut zajmuje procedura przebiegu gry i co
najmniej 20 minut dyskusja i refleksja). Najlepiej jest umożliwić studentom
kontynuowanie gry przez kolejne 20-30 minut po sesji refleksji, aby upewnić się,
że studenci zrozumieli zasady zrównoważonego rybołówstwa. Aby uzyskać więcej
informacji, kliknij tu (strona 67-75)
Studentom należy powiedzieć, że są częścią flot rybackich, które łowią ryby, by się
utrzymać. Ich celem jest osiągnięcie jak największego zysku (1 ryba = 1 moneta).
Jezioro może pomieścić maksymalnie 50 ryb. Gra zaczyna się od ilości 25 do 50 ryb
(nie podawaj studentom dokładnej liczby ryb w jeziorze – nie jest to znane
również w prawdziwym życiu). Gra obejmuje okres 6 do 10 lat (jedna runda = 1
rok). Każda flota może poprosić o 0 do 8 ryb rocznie. Wykonują to uzgadniając w
grupie liczbę pożądanych ryb, zapisując ich liczbę na kartce papieru i umieszczając
kartkę w koszyku. Ty zbierasz wszystkie spisane ilości ryb od każdej grupy i losowo
zajmujesz się „zamówieniami”, rozdając ryby flotom jedna po drugiej. Jeśli liczba
zamówionych ryb przekroczy liczbę ryb w jeziorze, flota nie łowi żadnej ryby w
tym roku.
Po powrocie flot do portu (zebraniu wszystkich koszy drużyn) zasoby ryb w
jeziorze zregenerują się zgodnie z krzywą odtwarzania się populacji. Powinieneś
uzupełnić liczbę ryb w jeziorze w następujący sposób: jeżeli pozostało pomiędzy
25-50 ryb – dodaj tyle ryb, ile potrzeba, aby w sumie było 50 ryb (monet); jeśli
pozostało mniej, niż 25 ryb – dodaj podwójną ilość pozostałych ryb. Powtarzaj lata
połowów jeden po drugim, aż zasoby ryb w jeziorze się zakończą. Możesz
kontynuować grę jeszcze przez 1-2 rundy, aż studenci zorientują się, że brakuje już
ryb w jeziorze. Kontynuuj grę w formie krótkiej dyskusji. Jeśli populacja ryb w
jeziorze nie spadnie całkowicie w ciągu 10 rund, przerwij grę, pogratuluj
studentom i przeprowadź krótką dyskusję.
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Nauka przez doświadczenie
Koncepcja nauczania opartego na działaniu w międzynarodowych systemach żywnościowych
Prof. Paola Migliorini i Charlotte Prelorentzos z UNISG dzielą się z nami swoimi doświadczeniami w zakresie
wdrażania action-learningu i koncentrowania się na wewnętrznym i zewnętrznym rozwoju studentów.

Nauka przez doświadczenie

to uczenie się zorientowane na działanie, które wykorzystuje

refleksję, aby przekształcić doświadczenie w wiedzę. Odnosi się do współpracy pomiędzy studentami,
nauczycielami i zewnętrznymi interesariuszami w celu transdyscyplinarnego uczenia się. Przenosi punkt
ciężkości z wiedzy na umiejętności i koncentruje się na wewnętrznym i zewnętrznym rozwoju studentów.
Studenci są szkoleni w zakresie umiejętności. Wiedza jest rozwijana w sposób cykliczny. Studenci uczą się
poprzez odzwierciedlanie swoich doświadczeń i łączenie praktyki z teorią, a także od siebie nawzajem poprzez
dzielenie się wiedzą w grupach rówieśniczych i współpracę. Przejście od linearnego do cyklicznego uczenia się
prowadzi również do koniecznej zmiany z wykładowcy na facylitatora uczenia się, który szkoli studentów w
koncentrowaniu się na rozwoju kompetencji, które są potrzebne do przekształcania systemów żywnościowych.
Taka zmiana ról może być zastosowana we wszystkich rodzajach zajęć dydaktycznych.

Warto wiedzieć

W UNISG, jako przykład, podejście to jest wdrażane podczas tematycznych wyjazdów

studyjnych. Celem tych aktywności jest otworzenie studentów na podejście oparte na uczeniu się przez
działanie, doświadczając rzeczywistych sytuacji w systemach rolno-spożywczych. Służące temu liczne wyjazdy
studyjne rozłożone są na trzy lata programu licencjackiego. Każdy wyjazd studyjny jest zorganizowany w trzech
fazach: (1) Sesja przygotowawcza (½ dnia); (2) Faza doświadczalna (4-5 dni), np. wizyty w gospodarstwach
rolnych; (3) Sesja refleksji i oceny ( ½ dnia). Kurs odbywa się z grupą liczącą 100 osób. Do pracy w grupach
studenci dzieleni są na zespoły 5-osobowe, i pracują w trzech lub czterech salach. W każdej sali sesję prowadzi
moderator. Metoda ta wykorzystuje metodologię PGI, w której tworzone są zajęcia plenarne - grupowe indywidualne: połączenie frontalnych wykładów i dyskusji plenarnej, pracy w małych grupach i indywidualnej
refleksji. Na następnych stronach przedstawiono schemat kursu, w którym zastosowano metodę "uczenia się
przez doświadczenie".
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Faza doświadczalna (4 - 5 dni)

Jak włączyć uczenie się przez doświadczenie do projektu
kursu: przykład
START: Przed rozpoczęciem kursu przygotuj prezentację, która przeprowadzi studentów przez cały proces,
uwzględniając pytania przewodnie i zarządzanie czasem. Umieść materiały do kursu na platformie elearningowej, aby studenci mieli do nich dostęp i mogli przygotować się do zajęć.

15 min. Zapoznaj studentów z tematem kursu i zaznajom 10 min.
ich ze złożoną rzeczywistością podejścia
wieloperspektywicznego
do
planowanego
15 min.
doświadczenia (technicznego, ekologicznego,
ekonomicznego, społecznego, kulturowego). 60 min.

Zapoznanie studentów z programem drugiej fazy
(doświadczeń empirycznych).
Przerwa
Podziel studentów na grupy po 5 osób. Na

20 min. Przedstaw teoretyczne wprowadzenie do tematu
kursu.

podstawie wcześniejszej wiedzy i dyskusji, grupy
studentów tworzą mapę wiedzy, pokazującą ich
wiedzę dotyczącą tematu kursu i jego kontekstu,
stosując podejście wieloperspektywiczne. W
drugim kroku studenci zaznaczają puste miejsca
na mapie i przygotowują pytania do drugiej fazy,
doświadczalnej (O czym chciałbym się
dowiedzieć więcej?).

30 min. Przedyskutuj temat kursu (wykorzystaj narzędzia
takie jak World Café).

5 min. Umieść wynik (mapę wiedzy) na platformie elearningowej.

25 min. Moderuj dyskusję na temat zrozumienia i związku
studentów z tematem kursu (wykorzystaj
narzędzia takie jak Fishbowl).

zewnętrznymi w celu przeprowadzenia wyjazdów dydaktycznych.

Faza 3

Faza 2

Sesja refleksji i oceny (½ dnia)

Sesja przygotowawcza (½ dnia)

umiejętności w interakcji z interesariuszami.

żywności. Faza ta obejmuje seminaria z interesariuszami, wizyty w gospodarstwach i przedsiębiorstwach
rolno-spożywczych. Podczas fazy eksperymentalnej studenci rozwijają, ćwiczą i doskonalą swoje umiejętności
miękkie. W UNISG Biuro tutorskie organizuje fazę eksperymentalną. Biuro kontaktuje się z partnerami

Faza 1

Start

Wyjaśnij, jak ważne jest uwzględnienie ich

Druga faza ma na celu połączenie praktyki i teorii oraz skupienie się na nauce przez doświadczenie. Pomaga
to wypełnić luki w wiedzy studentów. Podczas tej fazy studenci mogą osobiście komunikować się z
interesariuszami, producentami żywności, rolnikami i osobami odpowiedzialnymi w ramach łańcucha dostaw

25 min. Przedstaw aktywności zaplanowane na dany
dzień. Głównym celem fazy jest podsumowanie i
refleksja nt. fazy doświadczalnej, zarówno
indywidualna, jak i w grupach. W oparciu o
doświadczenia, studenci pogłębią swoją wiedzę i
zastanowią się nad swoimi brakami, które zostały
wskazane w pierwszej fazie.
15 min. Przerwa
45 min. Podziel studentów na te same grupy, co w
pierwszej fazie i zapewnij im kilka aktywności
służących dokonaniu refleksji (np. pytania).
Studenci powinni zastanowić się nad
doświadczeniami z drugiej fazy, zarówno na
poziomie indywidualnym, jak i grupowym.
45 min. Grupy

studentów

wykorzystują

5 min. Wgraj wynik (mapę wiedzy) na platformę elearningową.
15 min. Przerwa
30 min. Poproś wszystkich studentów o powrót na salę
plenarną. Daj im głos, aby odpowiadali na pytania
innych i zorganizuj dyskusję, w której przedstawią
swoje doświadczenia zdobyte podczas wszystkich
trzech etapów.
30 min. Przygotuj i przeprowadź ocenę wiedzy studentów/
weryfikację efektów kształcenia.
Po zakończeniu zajęć: W celu poprawienia
sposobu realizacji zajęć następnym razem, studenci
oceniają je za pomocą ankiety online.

swoje

doświadczenia i dodają nowo zdobytą wiedzę do
swoich map wiedzy z pierwszej fazy (użyj
narzędzi takich jak np. moodboardy).
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O konsorcjum

alexanDer Wezel
ISARA, LYON, FRANCJA

DEPARTMENT OF AGROECOLOGY AND ENVIRONMENT

Podkreśla on, że studenci i przyszli profesjonaliści muszą mieć holistyczne spojrzenie na wyzwania
przyszłości. W związku z tym integracja zrównoważonego rozwoju w wykładach jest niezbędna.

Dominika ŚreDnicka-Tober

Dana kapiTulčinová

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE, POLSKA

UNIWERSYTET KAROLA, PRAGA, CZECHY

KATEDRA ŻYWNOŚCI FUNKCJONALNEJ I EKOLOGICZNEJ

ENVIRONMENT CENTRE

Opracowanie strategii poprawy stopnia zrównoważeni rozwoju obecnych modeli produkcji i konsumpcji
żywności jest ogromnym wyzwaniem. Dominika widzi Europę w roli lidera, który potrzebuje dobrze
wykształconych i wykwalifikowanych absolwentów szkół wyższych.

Jej zdaniem zrównoważone systemy żywnościowe są niezbędne dla długoterminowego dobrobytu naszych
społeczeństw. Dlatego jest przekonana, że ważne jest, aby uczyć przyszłych liderów, którzy będą
odzwierciedlać to w swoich stanowiskach.

renaTa kazimierczak

Jiří Dlouhý

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE, POLSKA

UNIWERSYTET KAROLA, PRAGA, CZECHY

KATEDRA ŻYWNOŚCI FUNKCJONALNEJ I EKOLOGICZNEJ

ENVIRONMENT CENTRE

Jako wykładowca jest zaangażowana w nauczanie o surowcach i żywności ekologicznej. Z jej punktu
widzenia, zwiększenie świadomości nauczycieli na temat znaczenia aspektów zrównoważenia w systemach
żywnościowych jest kluczowym krokiem w kierunku zrównoważonego rozwoju.

Podkreśla znaczenie wykorzystania nowoczesnych narzędzi edukacyjnych do wspierania krytycznego
myślenia w zrównoważonym rozwoju.

marcin baraŃski

Živilė Tarasevičienė

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE, POLSKA
KATEDRA ŻYWNOŚCI FUNKCJONALNEJ I EKOLOGICZNEJ

Marcin dostrzega odpowiedzialność nauczycieli akademickich za uświadamianie młodym ludziom
problemów, takich jak globalne zmiany środowiska. Uważa, że są oni również odpowiedzialni za
nabywanie wiedzy i umiejętności w celu opracowania strategii poprawy stopnia zrównoważenia rozwoju
obecnych modeli produkcji i konsumpcji żywności.

JoËl robin

UNIWERSYTET WITOLDA WIELKIEGO, KOWNO, LITWA

FACULTY OF AGRONOMY

Jej zdaniem, włączenie kwestii zrównoważonego rozwoju do kursów pozwoli studentom stać się
świadomymi zagrożeń, aby w przyszłości mogli skuteczniej konkurować na rynku pracy.

JuDiTa černiauskienė

ISARA, LYON, FRANCJA

UNIWERSYTET WITOLDA WIELKIEGO, KOWNO, LITWA

Jako profesor wierzy, że nauczanie o zrównoważonym rozwoju może kształtować nowe zachowania
społeczno-ekologiczne, które w przyszłości będą bardziej przyjazne dla środowiska.

Jej zdaniem wszyscy razem jesteśmy odpowiedzialni za naszą przyszłość. Szczególnie studenci muszą
zrozumieć znaczenie zrównoważonego rozwoju, aby móc tworzyć innowacyjne produkty, systemy i
procesy produkcyjne.

DEPARTMENT OF AGROECOLOGY AND ENVIRONMENT

FACULTY OF AGRONOMY
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paola migliorini

renaTa baŽok

UNIVERSITY OF GASTRONOMIC SCIENCES, BRA, WŁOCHY

UNIWERSYTET W ZAGRZEBIU, ZAGRZEB, CHORWACJA

Paola zajmuje się tematem zrównoważonego rozwoju od dziesięcioleci. Włącza te kwestie do swoich
kursów, aby kreować holistyczny, partycypacyjny i systemowy sposób myślenia w celu stworzenia
świadomości u przyszłych protagonistów systemów żywnościowych.

Według niej udział w projektach takich jak TEFSI jest wielką szansą dla wszystkich nauczycieli. Ona i
jej studenci skorzystają z nowych pomysłów, innowacyjnych metod i nowych perspektyw projektu
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TEFSI.

charloTTe prelorenTzos

mirna mrkonJić Fuka

UNIVERSITY OF GASTRONOMIC SCIENCES, BRA, WŁOCHY

UNIWERSYTET W ZAGRZEBIU, ZAGRZEB, CHORWACJA

Uważa, że w naszych społeczeństwach istnieje silna potrzeba zmiany - szczególnie w zakresie sposobu
wykonywania pracy. Aby przygotować studentów do wyzwań "poza" uczelniami, trzeba uruchomić ich
kreatywność i wspierać ich w rozwijaniu kluczowych kompetencji.

DEPARTMENT OF MICROBIOLOGY

Jej zdaniem, włączenie zrównoważonego rozwoju do wykładów jest niezbędne, ponieważ koncepcje
zrównoważonego rozwoju powinny być częścią naszego codziennego życia i sposobu myślenia. Edukacja
jest ważnym, a czasem krytycznym krokiem w osiągnięciu tego stanu umysłu.

susanne gJeDsTeD bügel

Johannes kahl

UNIWERSYTET KOPENHASKI, KOPENHAGA, DANIA

UNIWERSYTET W KASSEL, KASSEL, NIEMCY

Jej zdaniem oczywiste jest, że zrównoważony rozwój jest głównym globalnym wyzwaniem na
przyszłość. W związku z tym konieczne jest rozważenie wszystkich aspektów zrównoważonego
rozwoju, aby uniknąć nieporozumień.

Wykładał na uniwersytetach w Kassel, Kopenhadze, Barcelonie, Sao Paulo i Warszawie. Według niego,
badanie kontekstualnego związku pomiędzy zdrową dietą, a zrównoważonymi systemami
żywnościowymi jest głównym tematem w nauczaniu, badaniach oraz transferze wiedzy.

lars klingenberg

ulrike eberle

UNIWERSYTET KOPENHASKI, KOPENHAGA, DANIA

UNIWERSYTET W KASSEL, KASSEL, NIEMCY

Lars jest przekonany, że nauka zachodzi wtedy, gdy studenci pracują z przedmiotem, a nie tylko słuchają
wykładowcy lub czytają książki - muszą pracować z przedmiotem w sposób aktywny.

Ulrike uważa, że interaktywne narzędzia i metody są pomocne w nauce, wspierają pracę zespołową,
wprowadzają nowe sposoby rozumienia i praktykowania. Ponadto, nauka z wykorzystaniem
interaktywnych metod jest po prostu przyjemniejsza.

marianne erichsen

carola sTrassner

UNIWERSYTET KOPENHASKI, KOPENHAGA, DANIA

UNIWERSYTET NAUK STOSOWANYCH FH MÜNSTER, MÜNSTER, NIEMCY

Marianne bierze udział w projekcie TEFSI ze względu na swoje rosnące zainteresowanie kwestiami
zrównoważonego rozwoju oraz metodami nauczania i uczenia się. Projekt TEFSI daje jej możliwość
połączenia nowych metod nauczania z zagadnieniami zrównoważonego rozwoju.

W jej oczach zmiana w kierunku bardziej zrównoważonych systemów może nastąpić tylko wtedy, gdy
najpierw uświadomimy sobie powiązania między naszym stylem życia a kwestiami zrównoważonego
rozwoju, a następnie dowiemy się, dlaczego coś musi zostać zmienione.
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Transformation of European Food Systems towards Sustainability by Transnational, Innovative
Teaching
"W tym opracowaniu edukatorzy z instytucji szkolnictwa wyższego dzielą się swoim podejściem i spostrzeżeniami dotyczącymi
ich praktyki. Mamy nadzieję, że opracowanie to dostarczy Wam inspiracji i wskazówek, które będziecie mogli wdrożyć do
własnego procesu nauczania i przyczynić się w ten sposób do transformacji w kierunku zrównoważonych systemów
żywnościowych".
- Prof. Carola Strassner (Koordynator opracowania)

