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1. Wstęp
Filmy TEFSI mają na celu zwiększenie innowacyjności metod nauczania i treści
wykorzystywanych przez wykładowców wszystkich uczelni TEFSI i nie tylko, a w dłuższej
perspektywie przyczynienie się do zwiększenia stopnia zrównoważenia europejskich systemów
żywnościowych.
W celu opracowania filmów TEFSI, każdy uniwersytet partnerski określił jeden ze swoich
elementów innowacyjności i w ten sposób została zebrana dobrze przemyślana,
niepowtarzalna, całkowicie innowacyjna i międzynarodowa kolekcja dobrych praktyk
nauczania wraz z konkretnymi wskazówkami dotyczącymi nauczania o zrównoważonych
systemach żywnościowych. Kilka wykładów on-line zostało zainspirowanych szkoleniami
TEFSI i dlatego pokazują one innowacyjne narzędzia i koncepcje nauczania, które zostały
(świeżo) wdrożone i sprawdzone w praktyce.
Celem filmów dla nauczycieli akademickich jest opowiedzenie o znaczeniu metod
innowacyjnego nauczania (najlepszych praktyk) na własnej uczelni oraz sprecyzowanie, co je
charakteryzuje, jakie podejście, jak można zastosować daną metodę i przede wszystkim,
dlaczego może ona wpłynąć korzystnie na proces nauczania.
Każdy z partnerów przygotował zatem 8-10 minutowy film na temat dobrych praktyk
nauczania, ich znaczenia oraz konkretnych wskazówek dotyczących nauczania o
zrównoważonych systemach żywnościowych, w zakresie własnych doświadczeń. Wykłady
zawierają również opinie nauczycieli oraz studentów na temat tych metod i płynących z nich
doświadczeń.
Oglądając filmy widzowie otrzymają instrukcje umożliwiające zastosowanie przedstawionych
metod we własnej pracy ze studentami. Wykłady zostały rozpowszechnione na uczestniczących
w projekcie uczelniach, podczas wydarzeń upowszechniających rezultaty pracy intelektualnej
TEFSI oraz zostały umieszczone na stronie internetowej projektu.
Zespół University of Gastronomic Sciences (UNISG) był odpowiedzialny za koordynację tego
zadania w projekcie TEFSI.
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2. Metodyka
Podczas trzeciego międzynarodowego spotkania projektowego TEFSI w Zagrzebiu, we
wrześniu 2019 roku, Dario Leone z University of Gastronomic Sciences (UNISG),
odpowiedzialny za wsparcie techniczne związane z montażem filmów wideo TEFSI, został
przedstawiony przez zespół UNISG konsorcjum partnerów projektu. Zespół UNISG
przedstawił również podstawowe informacje, koncepcję i instrukcje dotyczące wykładów
online (filmów TEFSI), jak również poinformował konsorcjum o potrzebnych materiałach.
Pomiędzy trzecim (Zagrzeb, wrzesień 2019) i czwartym (Praga, luty 2020) międzynarodowym
spotkaniem projektowym partnerom zostały udostępnione dokumenty z podstawowymi
informacjami, koncepcją i szczegółową instrukcją (O5 - Basic Info, Concept and Instruction)
do wykonania zadań. Dodatkowo, partnerzy zostali poproszeni o stworzenie scenorysu (ang.
„story board”) swoich wykładów zgodnie z udostępnioną im instrukcją i szablonem oraz o
nagranie i udostępnienie materiału do swoich wykładów on-line do lutego 2020 roku.
Podczas czwartego Szkolenia dla Wykładowców TEFSI i międzynarodowego spotkania
projektowego w Environment Centre Uniwersytetu Karola w Pradze, w dniach 19-21 lutego
2020 r., każdy z partnerów zaplanował spotkanie z Dario Leone w celu indywidualnej pracy
nad tworzeniem filmu, omówienia już nagranego materiału i nagrania brakującej części wypowiedzi nauczycieli. Na czwartym międzynarodowym spotkaniu uzgodniono również
aktualny stan i dalsze kroki związane z opracowaniem filmów (wykładów on-line) TEFSI.
UNISG zaplanował sfinalizowanie wykładów on-line najpóźniej do końca czerwca 2020 roku,
aby po ostatniej rundzie feedbacku/ informacji zwrotnej wśród partnerów, zdążyć opublikować
je na stronie internetowej i na kanale YouTube projektu TEFSI przed wydarzeniami
upowszechniającymi rezultaty pracy intelektualnej projektu. Niestety, pandemia Covid-19 nie
pozwoliła nam dotrzymać uzgodnionego terminu. Ale udało nam się sfinalizować działania 12
miesięcy później w czerwcu 2021 roku - ponieważ projekt został przedłużony o 12 miesięcy.
Po zakończeniu pracy nad produkcją filmów, warszawski zespół TEFSI ze Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przetłumaczył treść filmów – są one zatem obecnie
dostępne w wersji z polskimi napisami. Transkrypt filmów wraz z tłumaczeniem został
zamieszczony w Aneksie. A poniżej prezentujemy krótki opis każdego z filmów.
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3. Filmy TEFSI
3.1

CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU - WARSZTATY,
Dominika Średnicka-Tober, Marcin Barański, Renata Kazimierczak
(Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Polska)

Ten film dotyczy warsztatów na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs). W
naszym zespole zdaliśmy sobie sprawę, że ten bardzo ważny temat jest wyraźnie
pomijany w aktualnych programach studiów na naszej uczelni. Studenci, zapytani o
SDGs, albo odpowiadają, że nigdy o nich nie słyszeli, albo mają ograniczoną wiedzę na
ten temat. Dlatego zdecydowaliśmy się włączyć warsztaty na temat SDGs do naszych
wykładów, aby zapewnić studentom lepsze zrozumienie tego, czym są Cele
Zrównoważonego Rozwoju, jakie mają znaczenie dla przyszłości naszej planety oraz
pokazać im, w jaki sposób mogą przyczynić się do realizacji SDGs w swoim
codziennym życiu, ale przede wszystkim - w swojej przyszłej karierze zawodowej.
Są to 3-godzinne warsztaty, które mogą być łatwo włączone do istniejących
kursów/przedmiotów. Zaprojektowane są dla grupy od 12 do 30 studentów. W
pierwszym kroku wykładowca przedstawia krótką prezentację wprowadzającą do
tematu Agendy ONZ 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju, jej głównej struktury i
celów. Następnie studenci przechodzą od razu do swoich zadań. Tworzymy 4 grupy
robocze. Każda grupa ma za zadanie zapoznać się ze wszystkimi 17 SDGs, a następnie
wybrać 5 "faktów i liczb", które najbardziej ich zaskoczyły lub były dla nich najbardziej
szokujące. Muszą określić, z jakimi SDGs są związane te fakty i liczby. Muszą również
wybrać 5 celów, które ich zdaniem są najważniejsze. Są również pytani, w którym SDG
mogą znaleźć informacje na temat współczesnych wyzwań, takich jak malaria, globalna
emisja CO2, procent kobiet w parlamentach narodowych i wiele innych. Powinni
również sprecyzować, jakie informacje znaleźli w Agendzie 2030 na wszystkie
powyższe tematy. W kolejnym zadaniu powinni wskazać 4 SDGs, które ich zdaniem są
najsilniej związane z systemem żywnościowym (w tym z rolnictwem) i uzasadnić swój
wybór. W każdym z 4 wybranych SDGs powinni zidentyfikować 3 najbardziej
szokujące fakty i 3 najważniejsze cele. Ostatnim zadaniem jest warsztat World Café.
Każda grupa wybiera 1 z 4 wybranych wcześniej SDGs związanych z systemem
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żywnościowym. I dyskutują w typowym dla World Café systemie, w jaki sposób, w
swoim przyszłym życiu zawodowym mogliby przyczynić się do osiągnięcia tego SDG
lub bardziej konkretnie - celów wymienionych w tym SDG. Na początku warsztatu
World Café każda grupa wybiera jednego moderatora, który zawsze pozostaje przy tym
samym stoliku (i pracuje nad tym samym SDG), ale pozostali członkowie grupy
zmieniają stoliki co 10 minut i mieszają się między innymi 3 stolikami, tak, że za
każdym razem skład grupy roboczej jest inny. Za każdym razem, gdy dołącza nowa
grupa, moderator powinien wprowadzić ich do tego, co zostało już powiedziane przez
poprzednią grupę, a następnie nowa grupa dodaje do tego swoje własne komentarze i
pomysły. Na koniec, po 4 rundach, moderatorzy podsumowują to, co zostało
powiedziane przy każdym stole i otwierają dyskusję.
Kiedy po raz pierwszy prowadziliśmy te warsztaty, dla wielu naszych studentów było
to coś nowego. Inni byli zaskoczeni skalą globalnych problemów, z którymi wszyscy
musimy się mierzyć. A niektórzy byli zdumieni, jak wiele z omawianych kwestii jest
związanych z sektorem żywnościowym, kierunkiem ich studiów, czy z ich codziennym
życiem. Dzięki warsztatom World Café uświadomili sobie, że w swoim przyszłym
życiu zawodowym mogą znacząco przyczynić się do realizacji SDGs. Należy
podkreślić, że warsztaty te mogą być wykorzystywane przez wykładowców
reprezentujących wiele różnych dziedzin, na różnych kierunkach studiów,
niekoniecznie związanych z systemem żywnościowym. Podczas warsztatów World
Café studenci mogą zostać poproszeni o wybranie SDGs związanych z dowolnym
obszarem/kierunkiem studiów.
3.2

PROJEKTOWANIE KURSU Z WYKORZYSTANIEM MODELU ABC
Susanne Gjedsted Bügel (Uniwersytet Kopenhaski, Dania)

Model ABC jest niemal magicznym narzędziem, które umożliwia wykładowcom
stworzenie lub udoskonalenie całego programu nauczania lub programu pojedynczego
modułu/kursu/przedmiotu w ciągu zaledwie 90 minut. Projektowanie kursu z
wykorzystaniem modelu ABC opiera się na „sześciu typach uczenia się” prof. Diany
Laurillards.
Warsztaty projektowania kursu z wykorzystaniem modelu ABC obejmują
wprowadzenie do modelu ABC, ćwiczenie, w którym przedstawiamy graficznie, jak
6
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widzimy zajęcia edukacyjne dla studentów (tworzenie wykresu nauczania), a następnie
interaktywne planowanie zajęć edukacyjnych przewidzianych w kursie lub przedmiocie
za pomocą scenorysu („story board”). Podczas story-boardingu opisywane są różne
aktywności, z uwzględnieniem zarówno zajęć on-line, jak i stacjonarnych, oraz procesy
oceny. Na zakończenie sesji powstaje plan działania dla członków zespołu.
3.3

UNOWOCZEŚNIENIE ISTNIEJĄCEGO KURSU Z WYKORZYSTANIEM
MODELU ABC
Živilė Tarasevičienė i Judita Černiauskienė (Uniwersytet Witolda Wielkiego, Kowno,
Litwa)

Celem tego filmu jest pokazanie, jak można zmienić tradycyjny przedmiot nauczania
bazujący na stacjonarnych wykładach i pracach laboratoryjnych reorganizując go i
unowocześniając, z wykorzystaniem modelu ABC. Aktywne zajęcia dydaktyczne i
prace praktyczne były głównymi zmianami pozytywnie ocenianymi przez studentów
jak i wykładowców po zastosowaniu modelu ABC.
3.4

MIĘDZYNARODOWY TYDZIEŃ
Carola Strassner i Ute Krützmann (Uniwersytet Nauk Stosowanych FH Münster,
Niemcy)

Film wprowadza do „Międzynarodowych Tygodni”, które są praktykowane przez
zespół FH Münster w celu wspierania rozwoju określonych kompetencji potrzebnych w
7
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sektorze zrównoważonego rozwoju. „Międzynarodowy Tydzień” jest organizowany
najczęściej jako tygodniowy moduł przez wykładowcę wraz z koordynatorem
międzynarodowym. Jest on wdrażany przez gościnnych wykładowców z naszych
partnerskich uniwersytetów i innych instytucji na całym świecie. Z naszej strony
koncentrujemy się na umożliwieniu budowania kompetencji globalnych i w tym
zakresie nawiązujemy do ram/programu/struktury kompetencji globalnych OECD Pisa
(Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju).
Studenci poznają kraj i kulturę wizytującego wykładowcy poprzez zajęcia praktyczne i
teoretyczne, ale także poprzez interakcję z wykładowcą. Teoretyczny wkład jest
indywidualnie wybierany przez wykładowcę gościnnego, często jest to jego
specjalizacja naukowa, i jest połączony z zajęciami kulinarnymi w laboratorium lub w
kuchni treningowej naszego wydziału. Gościnny wykładowca wybiera tradycyjną
potrawę ze swojego kraju. Ponieważ studenci nie mają osobistego związku z daniem,
zdobywają nowe doświadczenia sensoryczne i kulinarne.
Ramy kursu obejmują cztery wymiary: (1) Wiedza – dzięki której badane są lokalne,
globalne i międzykulturowe zagadnienia, (2) Umiejętności – dzięki którym
podejmowane są działania dla rzecz wspólnego dobrobytu i zrównoważonego rozwoju,
(3) Postawy – dzięki którym studenci angażują się w otwarte, poprawne i skuteczne
interakcje między kulturami, (4) Wartości – dzięki którym studenci rozumieją i
doceniają perspektywy i światopoglądy innych osób i społeczności. Te obszary można
bardzo dobrze powiązać np. ze składnikami przyrządzanych potraw, ze zwyczajami
wokół posiłku oraz z interakcją na kursie w trakcie przygotowywania i spożywania
posiłków. Film TEFSI ukazuje wybrane elementy „Tygodni Międzynarodowych” na
naszym wydziale, a także doświadczenia i wrażenia z kursu z perspektywy studentów.
3.5

SZKOLENIE TEFSI I METODA FISHBOWL
Dana Kapitulčinová i Jiří Dlouhý (Uniwersytet Karola, Praga, Czechy)

Film przedstawia wybrane aktywności z trzydniowego szkolenia TEFSI na
Uniwersytecie Karola w Pradze. To międzynarodowe szkolenie było jednym z pięciu
szkoleń TEFSI oferowanych na uniwersytetach partnerskich. W ramach szkolenia
prezentowane były liczne innowacyjne metody nauczania, w celu wzbogacenia
8
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portfolio aktywności i metod edukacyjnych w zakresie zrównoważonych systemów
żywnościowych stosowanych przez nauczycieli akademickich na Uniwersytecie
Karola. Pierwsza część filmu może posłużyć jako inspiracja dla przedstawicieli uczelni
wyższych, którzy chcieliby przeprowadzić podobne szkolenia dla własnej kadry
dydaktycznej.
Jedną z metod nauczania, która została przedstawiona uczestnikom podczas warsztatów
i cieszyła się dużą popularnością wśród uczestników, była tak zwana "metoda dyskusji
Fishbowl" („Metoda Akwarium”). W filmie przedstawiono tę innowacyjną metodę wraz
z instrukcją jej zastosowania, aby wykładowcy mogli ją wykorzystać w swojej własnej
praktyce dydaktycznej.
3.6

MAESTRO
Symulacja życia zawodowego dla studentów
Joël Robin (ISARA-Lyon, Francja)

Ten film przedstawia symulację życia zawodowego dla studentów, lub „jak uczyć bez
prowadzenia przedmiotów”. MAESTRO jest oryginalnym kursem dla studentów
pierwszego roku studiów magisterskich. Polega on na zarządzaniu projektami przez
grupy 3-4 studentów w relacji z zewnętrznymi klientami z sektora spożywczego. Film
przedstawia poszczególne kroki związane z organizacją MAESTRO, od wyboru
tematów przez studentów, do regularnego monitorowania studentów w realizacji ich
projektów. Film przedstawia również opinie studenta, który brał udział w MAESTRO.
Na koniec mówimy o różnych efektach kształcenia, jakie pozwala osiągnąć ta metoda:
stymulowanie kreatywności, rozwijanie zdolności zarządzania projektami, rozwijanie
know-how studentów i umiejętności technicznych.
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3.7

FRAMING TEACHING
Kurs ‘Experimental design and data analysis in plant protection’
Renata Bažok i Darija Lemić (Uniwersytet w Zagrzebiu, Chorwacja)

Ten film przedstawia cały proces nauczania studentów w ramach kursu “Experimental
Design and Data Analysis in Plant Protection” (Model doświadczalny i analiza danych
w ochronie roślin). W przygotowaniu wykładu zastosowano ramowe podejście do
nauczania. Oprócz regularnych wykładów, studenci zostali poproszeni o przygotowanie
i przeprowadzenie małego badania laboratoryjnego dotyczącego skuteczności środków
ochrony roślin przeciwko szkodnikom. Na filmie pokazane są wszystkie etapy procesu:
planowanie, zbieranie owadów, organizowanie i przeprowadzanie eksperymentu,
analiza wyników i ich interpretacja. Wykładowcy wspierają studentów podczas całego
procesu. Po zakończeniu kursu studenci powinni być w stanie samodzielnie
zaprojektować eksperyment w terenie lub w laboratorium zgodnie z podstawowymi
wytycznymi EPPO (Europejska i Śródziemnomorska Organizacja Ochrony Roślin).
Będą potrafili przeprowadzić eksperyment laboratoryjny, opracować uzyskane wyniki
i wyciągnąć wnioski. Na koniec będą w stanie napisać sprawozdanie z czynności
przeprowadzonych w laboratorium oraz przedstawić wyniki i wnioski z
przeprowadzonych eksperymentów. Dla studentów było to nowe doświadczenie. Mieli
okazję bardziej zaangażować się w zajęcia i lepiej zrozumieć praktyczną potrzebę ich
realizacji i posiadania zdobytej na zajęciach wiedzy.
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3.8

ZRÓWNOWAŻONE DIETY
Ulrike Eberle (Uniwersytet w Kassel, Niemcy)

Film prezentuje kurs "Zrównoważone Diety" stanowiący część programu nauczania w
ramach międzynarodowych studiów magisterskich na Wydziale Rolnictwa
Uniwersytetu w Kassel. Kurs trwa osiem godzin tygodniowo przez dziewięć tygodni w
semestrze. Ideą kursu jest rozwinięcie indywidualnego podejścia do zrównoważonych
systemów żywnościowych i diet przez każdego studenta. Odbywa się to poprzez
przyjęcie "narodowego dania" jako elementu wiążącego dla wszystkich tematów
podczas kursu. Każdy student wybiera tradycyjne danie narodowe, które zostanie
zoptymalizowane pod względem różnych aspektów zrównoważenia, przy zachowaniu
jego głównych atrybutów smakowych. W trakcie kursu wiedza dotycząca różnych
aspektów zrównoważenia jest odpowiednio przekazywana studentom. Tematy
wykładów obejmują wytyczne żywieniowe, koncepcje zdrowych diet, takie jak dobrze
znana dieta śródziemnomorska, ale także nowa dieta nordycka, analizę sensoryczną,
oznaczenia geograficzne i terroir, kwestie zrównoważonego rozwoju, w tym Agendę
2030 ONZ z jej 17 celami zrównoważonego rozwoju, tradycyjną wiedzę, ale także
wspólne gotowanie i jedzenie.
Po zakończeniu kursu studenci powinni być w stanie opisać zależności pomiędzy
aspektami diety, zrównoważonym rozwojem, żywieniem i zdrowiem oraz potrafić
oceniać wpływ dania/posiłku na zrównoważony rozwój i parametry żywieniowe.
Ponadto, powinni oni rozwinąć koncepcyjne zrozumienie, w jaki sposób odżywianie,
kultura i zrównoważony rozwój są ze sobą powiązane. Wykłady są opracowane z
wykorzystaniem różnych metod, dostosowanych odpowiednio do potrzeb kursu, aby
jak najlepiej osiągnąć cele dydaktyczne. Praktyczne i osobiste podejście pomaga
zainteresować studentów i osiągnąć ich zaangażowanie w zajęcia. Dodatkowo, oprócz
tworzenia projektu obowiązkowe jest pisemne zadanie oraz prezentacja wyników na
zakończenie. Dzięki obecności partnerów zewnętrznych, studenci są motywowani do
zastanowienia się nad swoim rozumieniem zrównoważonego rozwoju, biorąc pod
uwagę różne punkty widzenia. Drugie zadanie polega na mini prezentacji dań, które są
wspólnie przygotowywane przez studentów na koniec kursu w laboratorium
kulinarnym. Wszyscy studenci głosują na najlepsze/najlepiej zaprezentowane danie. Na
koniec zostaje stworzona książka kucharska ze „zrównoważonymi” przepisami, w
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której znajdują się wszystkie zoptymalizowane narodowe dania.
3.9

NAUKA POPRZEZ DOŚWIADCZENIE
Paola Migliorini i Charlotte Prelorentzos
(University of Gastronomic Sciences, Bra, Włochy)

Film przedstawia naukę poprzez doświadczenie – uczenie się zorientowane na
działanie, które wykorzystuje refleksję, aby przekształcić doświadczenie w wiedzę.
Odnosi się to do współpracy pomiędzy studentami, edukatorami i zewnętrznymi
interesariuszami, a więc zastosowania transdyscyplinarnego podejścia do uczenia się.
Podejście to 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, jak również od siebie
nawzajem poprzez dzielenie się wiedzą w grupach rówieśniczych i współpracę.
Przejście od linearnego do cyklicznego uczenia się prowadzi również do koniecznej
zmiany roli wykładowcy na „facylitatora” umożliwiającego uczenie się i szkolącego
studentów w koncentrowaniu się na rozwoju kompetencji potrzebnych do transformacji
systemów żywnościowych. Taka zmiana ról może być zastosowana we wszystkich
rodzajach zajęć dydaktycznych.
W UNISG podejście to jest wdrażane podczas tematycznych wyjazdów studyjnych.
Celem tych aktywności jest otworzenie studentów na podejście oparte na uczeniu się
przez działanie, poprzez doświadczanie rzeczywistych sytuacji w systemach rolnospożywczych. 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.
Aktywność ta bazuje na metodologii PGI, w której tworzone są zajęcia Plenarne Grupowe - Indywidualne: połączenie frontalnych wykładów i dyskusji plenarnej, pracy
w małych grupach i indywidualnej refleksji.

12

Partnerstwa Strategiczne
w sektorze Szkolnictwo Wyższe

4. Podsumowanie
Każdy partner w projekcie TEFSI opracował jeden film/wykład on-line na temat dobrych
praktyk nauczania, ich znaczenia oraz konkretnych wskazówek dotyczących nauczania o
zrównoważonych systemach żywnościowych. Tak powstało dziewięć filmów, do których
obejrzenia zachęcamy wszystkich zainteresowanych transformacją europejskich systemów
żywnościowych w kierunku zrównoważenia za pomocą transnarodowych i innowacyjnych
metod nauczania.
Mamy nadzieję, że spodobają się Państwu nasze filmy TEFSI!
Jeśli mają Państwo pytania lub komentarze, prosimy o kontakt z Zespołem Projektu TEFSI.
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5. Aneks
W Aneksie przedstawiono transkrypty wszystkich filmów TEFSI wraz z tłumaczeniem na język
polski, które zostało wykorzystane do wprowadzenia napisów do każdego z filmów,
udostępnionych na platformie YouTube i zamieszczonych na Platformie Rezultatów Projektów
Erasmus+.
CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU – WARSZTATY (WULS, Polska)
Tekst w języku angielskim
My name is Dominika Średnicka-Tober
I work at the Warsaw University of Life Sciences in
Poland
at the Faculty of Human Nutrition
I would like to shortly introduce you to our
workshop on Sustainable Development Goals.
I hope that our students will learn a lot about this
topic.
I heard about Sustainable Development Goals, but I
don’t know why we are going to study this topic here
in our classes.
I think that Sustainable Development Goals are
more related with various environmental protection
aspects than to the food science.
In our team we have realized that this super
important topic is clearly underestimated
in the current study programs of our university
And when asked many students say
that they either have never heard about SDGs
or they have a very rough idea about this topic
And therefore we decided to include the SDGs
workshop into one of the courses offered for the
students
of our university of the human nutrition study
program
to provide students with better understanding of
what SDGs are,
the importance of SDGs for the future shape of this
planet,
but most importantly to show them how they can
contribute towards SDGs in their everyday life
and their future professional career.
I’m looking forward to this class. As far as I know,
the Sustainable Development Goals have been set by
the United Nations to help combat various problems
around the world.
In this class I would like to learn more in the context
of my field of study and future work as a dietitian.
This is a three-hour workshop which could be easily
incorporated in the existing modules

Tekst w języku polskim
Nazywam się Dominika Średnicka-Tober.
Pracuję w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w
Warszawie,
na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka.
Chciałabym krótko przedstawić Wam nasze warsztaty
dotyczące Celów Zrównoważonego Rozwoju.
Mam nadzieję, że nasi studenci dużo się na ten temat
dowiedzą.
Słyszałam wcześniej o Celach Zrównoważonego
Rozwoju, ale nie wiedziałam, dlaczego będziemy
poruszać ten temat na naszych zajęciach.
Myślę, że Cele Zrównoważonego Rozwoju są związane
bardziej z różnymi aspektami ochrony środowiska, niż z
nauką o żywności.
W naszym zespole zdaliśmy sobie sprawę z tego, że ten
niezwykle ważny temat jest wyraźnie niedoceniany
w obecnych programach studiów na naszej uczelni
I kiedy pytamy studentów, wielu z nich mówi,
albo że nigdy nie słyszeli o SDGs (Celach
Zrównoważonego Rozwoju)
albo mają bardzo ogólne pojęcie na ten temat.
Dlatego zdecydowaliśmy się włączyć warsztaty SDGs
do jednego z przedmiotów
oferowanych studentom kierunku Żywienie człowieka
na naszej uczelni,
aby zapewnić studentom możliwość lepszego
zrozumienia SDGs,
Ich znaczenia dla przyszłego kształtu naszej planety,
ale, co najważniejsze, pokazać im, jak mogą
przyczyniać się do realizacji Celów Zrównoważonego
Rozwoju w ich codziennym życiu
i w ramach ich przyszłej kariery zawodowej.
Nie mogę się doczekać tych zajęć. O ile wiem,
Cele Zrównoważonego Rozwoju zostały ustanowione
przez Organizację Narodów Zjednoczonych, aby pomóc
w walce z różnymi problemami na całym świecie.
Chciałabym dowiedzieć się więcej na ten temat w
kontekście mojego kierunku studiów i przyszłej pracy
dietetyka.
Są to trzygodzinne warsztaty, które można łatwo
włączyć do istniejących już modułów nauczania
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And it is intended for a group of ideally 12 to 30
students.
In step one the teacher gives a brief about 10 minutes
introductory presentation on the UN agenda for
sustainable development,
its main structure and goals and then the students
jump straight into their tasks.
We need to create 4 working groups, each group has
a task to read through the cards.
They will get cards for that to get acquainted with all
17 SDGs
And they need to select, first of all, 5 facts and
figures that surprised them the most or were most
shocking for them.
Then they need to specify which SDGs are these
facts associated with.
They also need to select 5 targets that they feel are
the most important.
They are also asked in which SDGs they can find
information about a number of topics,
such as for example malaria, global CO2 emissions,
the % of women in national parliaments,
About number of undernourished people globally,
violence against children, maternal mortality,
Oceans as a source of protein, women as agricultural
land holders, food waste rate,
measles vaccines, water scarcity and then a number
of other topics
that you can read about when you read about SDGS.
After all, they should also specify what they actually
learned about all of these topics
And in the next task they should indicate 4 SDGs
that are in their opinion most strongly related to the
food system,
Including also agriculture of course and justify their
choice.
And in each of 4 selected SDGs, they should identify
three most shocking facts and three most important
targets
And the last task is a World Café workshop and I
think this is the most interactive
And the most important task of this workshop,
where each group selects one of the pre-selected
SDGS related with the food system.
And the World Café question is as follows:
How in your future professional life could you
contribute to achieving this particular SDG
Or, specifically, targets listed in this SDG.
In the World Café workshop each group has one
moderator
and the moderator always stays by the same table
and works with the same SDG

I jest kierowany do grup liczących od 12 do 30
studentów.
W pierwszym kroku, nauczyciele przedstawiają krótką
10 minutową prezentację wprowadzającą do tematu
Agendy Organizacji Narodów Zjednoczonych na rzecz
zrównoważonego rozwoju,
jej głównej struktury i celów, a następnie studenci
przechodzą do wykonania zadań.
Musimy stworzyć 4 grupy robocze, każda grupa ma za
zadanie przeczytać informacje na kartach,
które dostaną, aby zapoznać się ze wszystkimi
siedemnastoma Celami Zrównoważonego Rozwoju.
Studenci muszą wybrać najpierw 5 faktów i danych,
które w największym stopniu ich zaskoczyły lub
zszokowały.
Następnie muszą wskazać, z którymi SDGs związane są
te fakty.
Muszą także wybrać 5 celów, które ich zdaniem są
najważniejsze.
Pytani są również, w których SDGs mogą znaleźć
informacje na różne tematy,
jak na przykład malaria, globalna emisja dwutlenku
węgla, procent zatrudnienia kobiet w parlamentach
narodowych,
o liczbie osób niedożywionych, globalnej przemocy
wobec dzieci, śmiertelności matek,
oceanach jako źródle białka, kobietach jako
posiadaczach gruntów rolnych, marnotrawstwie
żywności,
szczepieniach przeciwko odrze, niedoborach wody i
wielu innych tematach,
o których można się dowiedzieć, kiedy czyta się o
SDGs.
Ostatecznie, studenci powinni określić, czego właściwie
dowiedzieli się na wszystkie te tematy
I w następnym zadaniu, studenci powinni
zidentyfikować 4 Cele Zrównoważonego Rozwoju,
które są, według, nich, najbardziej związane z systemem
żywnościowym,
w tym także, oczywiście, z rolnictwem, oraz uzasadnić
swój wybór.
w ramach każdego z czterech wybranych SDGs powinni
wskazać trzy najbardziej szokujące fakty i trzy
najważniejsze cele
a ostatnie zadanie to warsztat „World Café” i myślę, że
jest to najbardziej interaktywne
i najważniejsze zadanie tego warsztatu,
gdzie każda grupa wybiera jeden z wcześniej
wskazanych SDGs, związanych z systemem
żywnościowym.
Pytanie do World Café brzmi następująco:
Jak w Twoim przyszłym życiu zawodowym mógłbyś
przyczynić się do osiągnięcia konkretnego Celu
Zrównoważonego Rozwoju (SDG)
lub określonego celu wyszczególnionego w tym SDG?
W warsztacie “World Café” każda grupa ma jednego
moderatora
Moderator zawsze zostaje przy tym samym stole i
pracuje z tym samym SDG,
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but the rest of the group members change their tables
every 10 minutes,
whenever the teacher gives a signal for changing
tables,
and they need to mix among other free tables
so that every time the compositions of the working
group is different.
Every time when the new group joins the moderator,
the moderator should introduce them into what was
already said by the previous group
and then the new group is adding their own
comments and ideas into it.
At the end after all four rounds the moderators sum
up what was said by each table
and they open a discussion.
We had the opportunity to exchange ideas about
possibilities of contribution
of our future professional activities towards SDGs.
Now I see how much we can and we should do as a
future dietitians, nutritionist or any other
professional working in the food sector.
I’m glad we took this topic in class
I didn’t realize how important it was.
I also really enjoyed the World Cafe workshop
By changing tables everyone had the chance to take
part in the discussion of each topic.
We came up with many interesting ideas.
I was not aware of the scale of many problems which
we learned from the facts and figures related to the
SDGs.
For example the number of undernourished people
or importance of the oceans for food security.
I didn’t think that so many of them were about the
food system that we all have influence on.
For many students it was something new and others
were surprised by the scale of the global problems
that we are all facing.
Some students were clearly astonished how close
many issues are to the food sector and to their study
topic
And, moreover, also to our everyday life.
Thanks to the World Café workshop they also
realized that they can substantially contribute
towards SDGs in their future professional life.
What is important to point is that this module could
be used not only by teachers working in the food
sector,
but also by lectures teaching many different subjects
in various disciplines
Because in the World Café workshop students can
be asked to select SDGs related really to any study
area.

a reszta członków grupy zmienia stoły co 10 minut,
kiedy nauczyciel da sygnał do zmiany stołów
I muszą mieszać się pomiędzy innymi wolnymi
stolikami,
tak, aby za każdym razem skład grupy roboczej był inny.
Za każdym razem, kiedy nowa grupa dołącza do
moderatora, moderator powinien wprowadzić ich w to,
co zostało do tej pory powiedziane przez wcześniejsze
grupy,
a następnie nowa grupa dodaje do tego własne
komentarze i pomysły.
Na koniec, po wszystkich czterech rundach,
moderatorzy podsumowują to, co zostało powiedziane
przez osoby przy każdym stole
i rozpoczynają dyskusję.
Mieliśmy okazję wymienić się pomysłami na temat
możliwości wkładu
naszych przyszłych działań zawodowych w realizację
SDGs.
Widzę teraz, jak wiele możemy i powinniśmy robić jako
przyszli dietetycy, żywieniowcy lub inni eksperci
pracujący w sektorze żywności.
Cieszę się, że ten temat został podjęty na zajęciach.
Nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak to jest ważne.
Bardzo mi się podobały również warsztaty „World
Café”.
Dzięki zmianom stołów, każdy miał szansę wziąć udział
w dyskusji na każdy temat.
Wpadliśmy na wiele ciekawych pomysłów.
Nie zdawałam sobie sprawy ze skali wielu problemów,
o których dowiedzielićmy się z faktów i liczb
związanych z ich SDGs.
Na przykład, liczba osób niedożywionych lub znaczenie
oceanów dla bezpieczeństwa żywnościowego.
Nie sądziłam, że tak wiele z nich dotyczy systemu
żywnościowego, na który wszyscy mamy wpływ.
Dla wielu studentów było to coś nowego, a inni byli
zaskoczeni skalą globalnych problemów, z którymi
wszyscy się borykamy.
Niektórzy byli też naprawdę zdziwieni, jak bardzo wiele
problemów związanych jest z sektorem żywnościowym
i z tematem ich studiów
a co więcej, również z naszym codziennym życiem.
Dzięki warsztatom “World Café” studenci zdali sobie
sprawę z tego, że mogą znacząco przyczynić się do
Celów Zrównoważonego Rozwoju w ich przyszłym
życiu zawodowym.
Należy podkreślić, że ten kurs mógłby być
wykorzystany nie tylko przez nauczycieli pracujących w
tematyce żywności,
ale również przez wykładowców uczących wielu
różnych przedmiotów w wielu różnych dyscyplinach,
ponieważ w warsztacie „World Café” studenci mogą
być poproszeni o wybranie Celów Zrównoważonego
Rozwoju związanych z naprawdę dowolnym tematem.
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PROJEKTOWANIE KURSU Z WYKORZYSTANIEM MODELU ABC (UCPH, Dania)
Tekst w języku angielskim
The ABC learning design
presented and facilitated by Susanne Bügel
at the TEFSI Erasmus workshops in Zagreb –
Croatia and in Kaunas.
The presentation is based on slides kindly provided
by Katrine Kaas, from the IT-learning Center of
Faculty of Science, University in Copenhagen
who presented the ABC learning design
at the TEFSI workshop in Copenhagen.
The ABC learning design is an effective tool which
in 90 minutes makes it possible
for team of teachers to create a visual story board,
outlining the types and sequence of learning
activities.
The learning activities are based on Diana
Laurillard’s notion of 6 learning types
derived from her theory based conversation
framework.
The 6 learning types are: acquisition, inquiry,
practice, production, discussion and collaboration,
all of which form the cards set used in the workshop.
The ABC workshop is organized in the following
manner:
First 15 minutes of introduction to the ABC
curriculum design method.
Then, 15 minutes where the participants tweet the
module and draw a learning graph.
Then 20 minutes are used to place activity cards in a
pedagogical design pattern.
The next 20 minutes are used to select specific
learning activities
and 5 minutes are used to draw revised learning
graphs
And for the last 15 minutes the participants make an
overall action plan.
All in all in total 90 minutes.
Here are some examples of how a curriculum design
could look like.
You have the ABC design board,
you have the different activity cards
and then you have the learning graph, as well as the
tweet
Which is the summary of the module that you are
actually designing.
Another example.
And the 3rd example.
The 1st task is to tweet your course and draw learning
graphs.

Tekst w języku polskim
Projektowanie kursu metodą ABC
Wykład i warsztaty prowadzone przez Susanne Bügel
podczas szkolenia TEFSI w Zagrzebiu – Chorwacji, i w
Kownie.
Prezentacja bazuje na slajdach udostępnionych przez
Katrine Kaas, z Centrum Nauczania Informatycznego
Wydziału Nauki Uniwersytetu w Kopenhadze,
która prezentowała metodę ABC
na warsztatach projektu TEFSI w Kopenhadze.
Metoda ABC jest skutecznym narzędziem, które w 90
minut umożliwia
zespołowi nauczycieli stworzenie wizualnej tablicy,
przedstawiającej typy i sekwencje aktywności
edukacyjnych.
Aktywności edukacyjne oparte są na koncepcji 6 typów
uczenia się Diany Laurillard,
która wywodzi się z jej teorii konwersacji.
Te 6
typów nauczania
to:
pozyskiwanie,
dochodzenie/pytanie, praktyka, produkcja, dyskusja i
współpraca,
z których wszystkie tworzą zestaw kart używanych
podczas warsztatów.
Warsztat ABC jest organizowany w następujący sposób:
Najpierw 15 minut wprowadzenia do metody ABC
projektowania programu nauczania.
Następnie 15 minut, kiedy uczestnicy przedstawiają
pokrótce moduł nauczania i wyrysowują wykres
nauczania.
Następne 20 minut przeznaczonych jest na
rozmieszczenie kart aktywności w pedagogicznym
wzorze projektowania.
Kolejne 20 minut służy do wybrania określonych
aktywności edukacyjnych,
i 5 minut jest przeznaczone na narysowanie
zaktualizowanych wykresów uczenia się
i przez ostatnie 15 minut uczestnicy opracowują plan
działania.
Wszystko w sumie zajmuje 90 minut.
Oto kilka przykładów jak może wyglądać projekt
programu nauczania.
Posiadasz tablicę projektową metody ABC
i różne karty aktywności,
a następnie masz wykres uczenia się
i podsumowanie modułu, który faktycznie projektujesz.
Inny przykład.
I trzeci przykład.
Pierwszym zadaniem jest przedstawienie pokrótce planu
kursu i wyrysowanie wykresów uczenia się.
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Here you are writing the description of the module
that you are going to design
And on the other side in the workshop graph-sheet
you draw a rough shape of the learning types
that you envisage to use in the course.
How much practice, how much collaboration etc.
Next the team will place the cards representing the
different learning types
along the timeline of the course.
Activities may of course be repeated.
While distributing the learning activities
it may be an idea to create pedagogical design
patterns as shown in these two examples.
Example 1 is showing a one week pattern where you
have learning activities before, during and after the
lecture
and in example 2 you have a seven week course plan
where you have different activities in the different
weeks.
So when you have placed the cards, now you have
placed the cards, and now you can actually turn the
cards around.
On the back side you can see the different all specific
learning activities.
Acquisition may be reading a book chapter,
watching a lecture, either face to face or online, etc.
Similarly, different learning activities are described
for investigation, discussion, practice and
production.
Production elements are suitable for either formative
and summative assessments
and the next task is to add to show whether you are
giving formative or summative test.
So the next task is to add this either silver stars or
gold stars for the different task where you will give
feedback
or where the students will be given feedback.
And here we can see again there are some formative
and summative feedback.
Where the formative feedback is used during the
course and the summative assessment is
mainly given at the end – regular exam.
You need to consider how much feedback is needed
and whether it should be peer-to-peer or teachers
feedback
and also what kind of teaching methods you are
using
because it has to be aligned with the exam form.
and then now you will revise your learning graphs
because you might have changed how much of the
each of these teaching activities are actually
included in your course.
And at the end you need to put content into the
curriculum

Tutaj zapisujesz opis modułu, który planujesz
zaprojektować.
A z drugiej strony, na arkuszu, narysuj orientacyjny
kształt wykresu typów uczenia się,
które zamierzasz wykorzystać w trakcie kursu,
jak dużo zajęć praktycznych, współpracy etc.
Następnie zespół umieści karty reprezentujące różne
typy uczenia się
na osi czasu kursu.
Aktywności oczywiście mogą się powtarzać.
Podczas rozmieszczania aktywności
dobrym
pomysłem
może
być
stworzenie
pedagogicznych wzorców, jak pokazano na tych dwóch
przykładach.
Przykład pierwszy pokazuje wzór jednego tygodnia,
gdzie aktywności edukacyjne są przed, w trakcie i po
wykładzie,
a w przykładzie drugim mamy siedmiotygodniowy plan
kursu, gdzie masz różne aktywności w różnych
tygodniach.
Więc kiedy już rozmieściłeś karty, możesz teraz
odwrócić wszystkie karty na drugą stronę
Na odwrocie kart widzisz wszystkie różne specyficzne
aktywności edukacyjne.
“Nabywanie umiejętności” może następować poprzez
czytanie rozdziału w książce, słuchanie wykładu, twarzą
w twarz, lub online etc.
Podobnie, różne aktywności edukacyjne są przypisane
do badania, dyskusji, praktyki czy produkcji.
Elementy produkcji nadają się do formatywnej i
sumatywnej oceny,
Następnym
zadaniem
jest
zaznaczenie
czy
przeprowadzasz test formatywny, czy podsumowujący.
Tak więc, kolejnym zadaniem jest dodanie srebrnych
lub złotych gwiazd dla różnych zadań, dla których
przewidujesz przekazanie studentom feedbacku
lub gdzie studenci otrzymają feedback.
Tutaj ponownie możemy zobaczyć pewne formatywne i
podsumowujące informacje zwrotne.
Formatywne informacje zwrotne są używane w trakcie
trwania kursu, a ocena podsumowująca jest
zwykle przekazywana na końcu.
Musisz zastanowić się, ile informacji zwrotnych
(feedback’u) trzeba zaplanować i czy to powinien być
feedback nauczyciela, czy feedback studenta dla
studenta itp.
a także jakiego rodzaju metody nauczania używasz
Ponieważ musi być to zgodne z formą egzaminu.
Następnie narysuj poprawione wykresy nauczania,
ponieważ mogłeś zmienić to, jaka część każdej z
aktywności
dydaktycznych
jest
faktycznie
uwzględniona w Twoim kursie.
A na koniec należy umieścić treść w utworzonym
curriculum.
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So the last task is to make an overall action plan.
Who will do what. In order to put content into the
module. This could be making specific lectures,
guidelines, exercises.

Tak więc ostatnim zadaniem jest sporządzenie ogólnego
planu działania. Kto co będzie robił. W celu
zamieszczenia treści w module. To może być stosowane
w przygotowaniu konkretnych wykładów, ćwiczeń.

UNOWOCZEŚNIENIE ISTNIEJĄCEGO KURSU Z WYKORZYSTANIEM MODELU ABC,
(VMU, Litwa)
Tekst w języku angielskim
My name is Judita Cerniauskiene
I am associate professor in the Institute of
Agriculture and Food Scientist, in faculty of
Agronomy, Vytatuas Magnus University
in majority field of Agronomy I’m specialized in
food quality
with particular focus on plant and animal food.
My research study are from (is) raw materials with
(per) primary attention was based to the quality of
plant materials, which depend on the selection
of variety, grown conditions, storage and
processing.
I begin to take in interest in non traditional plant raw
materials
which are rich in bioactive components
that can be used to enrich foods
and extend variation virus.
As the results of this studies I become interested in
the how
this substances could influence every day consumer
food
such as dairy products.
So my area of interest is how extend on the
scientifical search has given the to animal products
and their quality.
Outline of the lectures.
The first: presentation of subject activities.
The second: planning course activity changes using
the ABC model.
Students and colleague feedback on changes in
course activities
such as benefits and challenges of this changes.
Learning outcomes: aim of the study subject quality,
safety of animal products
is to provide knowledge about animal products, their
quality and safety requirements
to be able to identify and evaluate risk factors to
select preventive measures
To ensure the safety and quality of animal products.
Course results.
Students will familiarize with the animal raw
materials, the chemical composition of their
products,
will understand the processes involved in the
slaughter of animals and the processing of animal
products.

Tekst w języku polskim
Nazywam się Judita Cerniauskiene.
Jestem profesorem nadzwyczajnym w Instytucie
Rolnictwa i Nauk o Żywności na Wydziale Rolnictwa
Uniwersytetu Witolda Magnusa.
W większości dziedzin Agronomii specjalizuję się w
jakości żywności,
ze szczególnym uwzględnieniem żywności roślinnej i
zwierzęcej.
Moje badania naukowe pochodzą z surowców, w
których główną uwagę oparłam na jakości materiałów
roślinnych, które zależą od doboru odmiany,
warunków uprawy, przechowywania i przetwarzania.
Zaczynam interesować się nietradycyjnymi surowcami
roślinnymi,
bogatymi w składniki bioaktywne,
które można wykorzystać do wzbogacenia żywności
i rozszerzenia różnorodności wirusów.
W wyniku tych badań zainteresowałem się, w jaki
sposób
te substancje mogą wpływać na codziennie spożywaną
żywność,
taką jak produkty mleczne.
Tak więc moim obszarem zainteresowania jest to, co
dało rozwijanie badań naukowych produktom
zwierzęcym i ich jakości.
Plan zajęć.
Pierwsze: prezentacja zajęć przedmiotowych.
Drugie: planowanie zmian aktywności na kursie za
pomocą modelu ABC.
Opinie studentów i kolegów na temat zmian w zajęciach
kursu,
takich jak korzyści i wyzwania wynikające z tych zmian.
Efekty kształcenia: celem przedmiotu „Jakość,
bezpieczeństwo produktów zwierzęcych”
jest przekazanie wiedzy o produktach pochodzenia
zwierzęcego, ich wymaganiach jakościowych i
bezpieczeństwie
oraz umiejętności identyfikacji i oceny czynników
ryzyka do doboru środków zapobiegawczych
w celu zapewnienia bezpieczeństwa i jakości produktów
zwierzęcych.
Rezultaty kursu.
Studenci zapoznają się z surowcami pochodzenia
zwierzęcego, składem chemicznym swoich produktów,
rozumieją procesy zachodzące w uboju zwierząt i
przetwarzaniu produktów zwierzęcych.
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Second result: students will be able to identify risk
and select preventive measures
to ensure and manage the safety and quality of
animal product.
Third result.
Students will be able to evaluate the quality and
safety of animal products by selecting appropriate,
environmentally and human-friendly analytical
methods.
Fourth result.
Students will learn the principles of livestock
production sustainability.
The study model is six credits.
During the semester 46 hours are for lectures,
18 hours are for laboratory work,
8 hours are traineeship.
Students are required to pass a middle term test
and an exam at the end of semester.
The ABC model was used for evaluate the activities
of study module quality and safety of animal
products and to develop the model.
The classes were in their following weight.
Step two: the type review of the study subject to
identify weakness to be improve.

Display (this play) of updating plan.
Having review the activities of this module and draw
a learning graph,
the big actions of the module to be corrected became
a period.
Then the investigation is one of the weakness
activities having links with other activities.
The result of this is laboratory work where student
are told how to determine individual qualitative
indicators of raw materials and animal products.
However, it is not a homogenize walk involving the
evaluation
of qualitative indicators of raw materials and finding
real correlation the product quality indicators.
There is also a lack correlation between indicators
determined during the laboratory work
and the content of theoretical lectures.
During the theoretical lectures a little attention is
paid to activities
such as production, discussion and collaboration.
Step three.
Overcoming of weakness corrective action.
Ones of the weakness of the study module where
identified
some of the lectures was replaced by face to face
communication
or class discussions in small groups.

Drugi rezultat: studenci będą potrafili identyfikować
ryzyko i wybierać środki zapobiegawcze
w celu zapewnienia bezpieczeństwa i jakości produktów
zwierzęcych oraz zarządzania nimi.
Trzeci rezultat:
Studenci będą potrafili ocenić jakość i bezpieczeństwo
produktów zwierzęcych poprzez dobór odpowiednich,
przyjaznych dla środowiska i człowieka metod
analitycznych.
Czwarty rezultat:
Studenci poznają zasady zrównoważenia produkcji
zwierzęcej.
Ten model edukacyjny stanowi sześć punktów
(odpowiednik ECTS).
W semestrze 46 godzin to wykłady,
18 godzin to praca laboratoryjna,
8 godzin to praktyka.
Studenci zobowiązani są do zdania testu w połowie
semestru
oraz egzaminu na koniec semestru.
Do oceny działań modułu badawczego „Jakość i
bezpieczeństwo produktów zwierzęcych” oraz do
opracowania modelu wykorzystano model ABC.
Zajęcia miały następującą wagę.
Krok drugi: przegląd typu przedmiotu badania w celu
zidentyfikowania słabych punktów, które należy
poprawić.
Wyświetlanie zaktualizowanego planu.
Po zapoznaniu się z działaniami tego modułu i
narysowaniu wykresu uczenia się,
duże działania skorygowanego modułu stały się częścią.
Wtedy dochodzenie jest jednym z działań dotyczących
słabości, które mają powiązania z innymi działaniami.
Efektem tych prac jest praca laboratoryjna, podczas
której student uczy się wyznaczania poszczególnych
wskaźników jakościowych surowców i produktów
zwierzęcych.
Nie jest to jednak jednolity przebieg polegający na
ocenie
wskaźników jakościowych surowców i znalezieniu
rzeczywistej korelacji wskaźników jakości produktu.
Jest to również brak korelacji pomiędzy wskaźnikami
wyznaczonymi podczas pracy laboratoryjnej
oraz treści wykładów teoretycznych.
Podczas wykładów teoretycznych niewiele uwagi
poświęca się działaniom
takim jak produkcja, dyskusja i współpraca.
Krok trzeci:
Pokonywanie
słabych
punktów
działaniami
naprawczymi.
Zidentyfikowano niektóre słabe punkty modułu
edukacyjnego,
które w wykładach zostały zastąpione komunikacją
twarzą w twarz
lub dyskusjami klasowymi w małych grupach.
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Besides literature analysis on the thematic issues
and their presentation to the whole group were
introduced.
Having reviewed the activity of study module
the crucial changes was integration of individual
laboratory work
Into a single whole,
not determination of the individual qualitative
indicators during laboratory work.
Reorganization of laboratory work. Why?
To introduce the stages of animal product
development.
To link the causality of changes in qualitative
indicators with changes
in production process mode, storage conditions
and other factors.
To be able to find correlations between several
qualitative indicators
and qualitative changes in a product or raw
materials.
To promote sustainable food production and
processing principles.
To motivate to think critically, to solve problems
creatively.
Slide comment:
Being profitioned is not just a repetition of
knowledge.
This knowledge application in particular situation.
Then learning w new topic students must be able to
combine new knowledges
with existed knowledge acquired earlier.
Then, propose for organizing activities critical
thinking is developed
The search of causation of connections
between already known process modelling new ones
and connecting paths.
Then the organization of laboratory work would
allowed better sorption and integration of the
acquired theoretical knowledges
and the standing of the concept of sustainable food
production
seeking solution for the stable supply of people
whole some of safe food.
For instance, the student conducted to study on an
animal product
and decided to reduce the composition of their
favorite, popular pork snacks
by richening them the bioactive components rich in
natural additives and using a natural sweetener to
give a sweet flavor.
Qualitative
indicators of the product being
developed, which should be analysed during
laboratory work,
Discussed with students such planning is an
opportunity of student
to research an logical sequence of all risks

Oprócz analizy literatury w zakresie zagadnień
tematycznych,
wprowadzono ich prezentację całej grupie.
Po zapoznaniu się z działalnością modułu badawczego
zasadniczą zmianą było zintegrowanie poszczególnych
prac laboratoryjnych
w jedną całość,
a nie określenie poszczególnych wskaźników
jakościowych w trakcie pracy laboratoryjnej.
Reorganizacja pracy laboratorium. Dlaczego?
Aby móc przedstawić etapy rozwoju produktów
zwierzęcych.
Aby potrafić powiązać przyczynowość zmian
wskaźników jakościowych ze zmianami
trybu
procesu
produkcyjnego,
warunkami
przechowywania
i innymi czynnikami.
Aby posiadać umiejętność znalezienia korelacji między
kilkoma wskaźnikami jakościowymi,
a zmianami jakościowymi w produkcie lub surowcach.
Aby promować zasady zrównoważonej produkcji i
przetwarzania żywności.
Aby motywować do krytycznego
myślenia,
kreatywnego rozwiązywania problemów.
Komentarz do slajdu:
Zdobywanie profitów to nie tylko powtarzanie wiedzy.
To zastosowanie wiedzy w konkretnej sytuacji.
Następnie ucząc się nowego tematu studenci muszą
umieć łączyć nową wiedzę
z wiedzą już wcześniej zdobytą.
Następnie zaproponuj do zorganizowania zajęć
rozwijanie krytycznego myślenia.
Poszukiwanie przyczynowych powiązań
pomiędzy znanymi już nowym modelowaniem
procesów, a ścieżkami łączącymi.
Wówczas organizacja pracy laboratoryjnej pozwoliłaby
na lepsze przyswajanie i integrowanie nabytej wiedzy
teoretycznej
oraz ugruntowanie koncepcji zrównoważonej produkcji
żywności
poszukującej rozwiązania dla stabilnego zaopatrzenia
ludzi w zdrową i bezpieczną żywność.
Na przykład, studentka przeprowadziła badania na
produkcie zwierzęcym
i postanowiła zredukować skład swoich ulubionych,
popularnych przekąsek wieprzowych,
wzbogacając je w składniki bioaktywne bogate w
naturalne dodatki i stosując naturalny słodzik dla
nadania słodkiego smaku.
jakościowe wskaźniki opracowywanego produktu, które
powinny być analizowane podczas pracy laboratoryjnej,
omawiane ze studentami, takie planowanie jest okazją
studenta
do zbadania logicznej sekwencji wszystkich zagrożeń,
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to observe links between changes in the number of
components using in product quality.
The most significant changes made in this laboratory
works
helped the students to active one of the objective of
the study model is to learn the chemical composition
and
animal raw materials and their products
to understand and to be able to evaluate process
during processing
and storage of animal products
being profitioned is not just a repetition of
knowledge.
It is knowledge application in particular situation
then learning a new topic student must be able to
combine knowledges to existing knowledge
acquired earlier.
Then propose of organization activities, critical
thinking is developed the search of caution
of convention of already known process modelling
new ones and connecting paths.
So the organization of the laboratory works would
allowed better absorption and integration the
acquired theoretical knowledges,
understanding of the concept of sustainability food
production,
seeking source of solution for the stable supply of
the people with wholesome and safe food.
For instance, the students conducted a study on
animal product
and decided to adjust the composition for their
favourite popular pork snacks
by enrich them with bioactive compounds in natural
additive,
using natural sweeteners to give a sweet flavor.
Input the qualitative indicators of the product being
developed which should be analysed
during laboratory work, discussed with the student.
Such planning is an opportunity of students to rich
an logical sequence of all risks
to observe links between changes in the number of
components using product quality.
The study module “Quality and safety of animal
products” supervised by the lecturer differed by the
others in the structure.
During the lectures we spend more time on
individual studies
and we were more involved in the active group and
independent activities.
During the classes we conducted individual
literature studies
organize discussions both in groups and through the
classroom.
Group discussions and summarize in front of
audience encourage our collaboration,
our ability to systemize and summarize information

aby zaobserwować powiązania między zmianami ilości
użytych komponentów w jakości produktu.
Najistotniejsze zmiany dokonane w tej pracy
laboratoryjnej
pozwoliły studentom na aktywację jednego z celów
modelu badawczego, jakim jest poznanie składu
chemicznego
surowców zwierzęcych i ich produktów,
aby zrozumieć i nabyć umiejętność oceny procesu
podczas przetwarzania
i przechowywania produktów zwierzęcych
będących przedmiotem zysku, a nie tylko powtórzeniem
wiedzy.
Jest to aplikacja wiedzy w konkretnej sytuacji,
a następnie uczenie się nowego tematu. Student musi
umieć łączyć nową wiedzę z posiadaną wcześniej
wiedzą.
Następnie proponuje działania organizacji, rozwijane
jest myślenie krytyczne, poszukiwanie ostrożności
w konwencji znanych już procesów modelowania
nowych i łączenia ścieżek.
Organizacja prac laboratoryjnych pozwoliłaby na lepsze
przyswojenie i zintegrowanie zdobytej wiedzy
teoretycznej,
zrozumienie koncepcji zrównoważonej produkcji
żywności,
poszukiwanie źródła rozwiązania dla stabilnego
zaopatrzenia ludzi w zdrową i bezpieczną żywność.
Uczniowie przeprowadzili między innymi badania na
produktach pochodzenia zwierzęcego
i postanowili dostosować skład swoich ulubionych,
popularnych przekąsek wieprzowych,
wzbogacając je w związki bioaktywne w formie
naturalnego dodatku do żywności,
wykorzystując naturalne słodziki dla nadania słodkiego
smaku.
Wprowadzono indykatory jakości opracowywanego
produktu, które należy przeanalizować
podczas pracy laboratoryjnej, omówić ze studentem.
Takie planowanie jest okazją dla studentów do bogatej
logicznej sekwencji wszystkich zagrożeń,
aby zaobserwować powiązania między zmianami
jakości produktów w liczbie użytych składników.
Moduł naukowy „Jakość i bezpieczeństwo produktów
zwierzęcych”, prowadzony przez wykładowcę, różnił
się strukturą od pozostałych zajęć.
Podczas wykładów więcej czasu poświęcaliśmy na
naukę indywidualną
i byliśmy bardziej zaangażowani w aktywne zajęcia
grupowe i samodzielne.
Podczas zajęć prowadziliśmy indywidualne studia
literaturowe,
organizowaliśmy dyskusje zarówno w grupach, jak i
poprzez zajęcia.
Dyskusje grupowe i podsumowania przed publicznością
zachęcają do współpracy,
Do naszej zdolności do systematyzowania i
podsumowywania informacji,
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to presented publicly to the date about it.
Well preparing for team presentations we
increasingly share equal roles in the work.
The lecturer was an active observer and moderator
of the discussion.
I like the organization of the boarding sheet model
the most.
Not only that did model and develop the animal
products
but we also change this quality the band on
production, process modes and storage conditions.
But the half of the lecture we arrange the product
development and production stage
so that the new product is not only nutritious and
with high quality,
but also has functional properties
and this manufacture according to sustainable food
productions principles
in this and show several selections term.
Possible additives and their influence on the quality
of the final product were discussed during the
development
and trying out of product.
When the essential task during the board sheet work
was about how to evaluate raw material
and product quality by using different methods.
In my opinion the structural changes made in a
course module “Quality and safety of animal
products” are beneficial
for both the teachers and the students.
Students were more actually involved in the learning
portions must regular lectures were changes in
individual stages
and studies with virus discussions taking brief both
in smaller groups and entire class.
It encourage students to be active,
to be able to analyse different situations
And to be able to offer a project solutions and raw
conclusions.
At the kitchens laboratory work model was unusual.
However it was best in our students feedback and
justified.
The students enjoy observing and analyzing the
whole production process
from raw material to the final product.
A lot of attention was paid to the sustainable food
process.
With the teachers help students module the
development of new products
and observe changes and quality at each stage of
development
and soft various problems relate to the process to
the production process
And storage conditions.
In my opinion there the organization the study
module was successful through applied the
knowledge can during the lectures and seminars to
the science of products.

do publicznego prezentowania ich na bieżąco.
Dobrze przygotowując się do prezentacji zespołowych
coraz częściej dzielimy się równymi rolami w pracy.
Wykładowca był aktywnym obserwatorem i
moderatorem dyskusji.
Najbardziej podoba mi się organizacja makiety deski.
Nie tylko modelowaliśmy i rozwijaliśmy produkty
zwierzęce,
ale także zmieniamy tę jakość w zakresie produkcji,
trybów przetwarzania i warunków przechowywania,
ale w połowie wykładu organizujemy etap rozwoju
produktu i produkcji
tak, aby nowy produkt był nie tylko odżywczy i
wysokiej jakości,
ale również posiadał właściwości użytków
i aby wytwarzany był zgodnie z zasadami
zrównoważonej produkcji żywności
i pokazywał kilka wybranych pojęć.
Możliwe dodatki i ich wpływ na jakość produktu
końcowego zostały omówione podczas opracowywania
i testowania produktu.
Kiedy zasadniczym zadaniem podczas pracy z tablicą z
kartkami było to, jak ocenić jakość surowca
i produktu za pomocą różnych metod.
Moim zdaniem zmiany wprowadzone w strukturze
modelu kursu „Jakość i bezpieczeństwo produktów
zwierzęcych” są korzystne
zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów.
Studenci byli bardziej zaangażowani w części
edukacyjne, musieli regularnie wykładać zmiany w
poszczególnych etapach
i badaniach ze zwięzłymi dyskusjami na temat wirusów
w mniejszych grupach, jak i w całej grupie studentów.
Zachęca to uczniów do aktywności,
analizowania różnych sytuacji
oraz do proponowania rozwiązań projektowych i
surowych wniosków.
W kuchniach model pracy laboratorium był nietypowy.
Jednak w opinii naszych studentów było to najlepiej
ocenione i uzasadnione.
Studenci lubią obserwować i analizować cały proces
produkcyjny
od surowca do produktu końcowego.
Dużo uwagi poświęcono zrównoważonemu procesowi
żywności.
Nauczyciele pomagają studentom modelować rozwój
nowych produktów
i obserwować zmiany i jakość na każdym etapie rozwoju
i miękkie różnorodne problemy związane z procesem,
procesem produkcyjnym
i warunkami przechowywania.
Moim zdaniem tam organizacja modułu tych studiów
odniosła sukces poprzez zastosowanie wiedzy na
wykładach i seminariach do nauki o produktach.
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The product development process was based on the
concept of sustainability
and be try to make products as healthier as possible
using local sources additives.
The most significant changes made in this laboratory
was help to the students
to achieve one of the objective of the study model is
to learn chemical composition of animal raw
materials
and their product to understand to be able to evaluate
process during processing
and storage of animal products.

Proces rozwoju produktu opierał się na koncepcji
zrównoważonego rozwoju
i starał się, aby produkty były jak najzdrowsze,
korzystając z dodatków pochodzących z lokalnych
źródeł.
Najistotniejszymi zmianami wprowadzonymi w tym
laboratorium była pomoc studentom
w osiągnięciu jednego z celów modelu badawczego,
jakim jest poznanie składu chemicznego surowców
zwierzęcych
i ich produktu, aby zrozumieć i aby móc ocenić procesy
podczas przetwarzania
i przechowywania produktów zwierzęcych.

MIĘDZYNARODOWY TYDZIEŃ (MUAS, Niemcy)
Tekst w języku angielskim
Welcome to Münster University of Applied
Sciences.
My name is Carola Strassner
and I’m a professor at our Department of Food
Nutrition and Facilities.
I’m going to introduce you to a special course
we offer to our students.
We use out notice boards in the building and we
have an online blackboard
to inform our students about our course.
The course is simply called “international week” and
it’s offered every semester.
During the last years of implementing this course
we’ve been able to host guest lecturers from Cuba,
Brazil, Thailand, Mexico and South Africa.
We designed the course “International week” to
teach our students intercultural competences.
For this we invite guest lecturers that are specialized
in aspects of nutrition and food systems
and they come from Europe and all over the world
to our department.
In our department they work with our students
together for one whole week.
Through the activities in the course that include
cooking together
the guest lecturers have the opportunity to share their
scientific research field and their expertise
as well as impart personal insights into their home
country and their home culture.
Being in a laboratory, we call it a “food laboratory”,
there is this idea of experimentation
and that’s a very good basis for opening students’
minds
to be aware that they’re going to be trying something
new.
It’s more of a learner-centered approach.

Tekst w języku polskim
Witam w Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Münster.
Nazywam się Carola Strassner
i jestem profesorem w Katedrze Żywności, Żywienia i
Infrastruktury.
Przedstawię Wam nasz specjalny kurs,
który oferujemy naszym studentom.
Korzystamy z tablic ogłoszeniowych w budynku i
mamy tablice online
by informować studentów o naszym kursie.
Ten kurs nosi nazwę „Tydzień międzynarodowy” i
oferowany jest studentom w każdym semestrze.
Podczas ostatnich lat prowadzenia tego kursu
mieliśmy możliwość gościć wykładowców z Kuby,
Brazylii, Tajlandii, Meksyku i RPA.
Stworzyliśmy kurs “Tydzień międzynarodowy”, żeby
uczyć
naszych
studentów
kompetencji
międzykulturowych.
W tym celu zapraszamy wykładowców, którzy
specjalizują się w dziedzinach związanych z żywieniem
i systemami żywnościowymi
i którzy przyjeżdżają do nas zarówno z Europy, jak i z
całego świata.
Na naszym wydziale pracują oni z naszymi studentami
przez jeden cały tydzień.
Poprzez zajęcia na kursie, które obejmują wspólne
gotowanie,
zaproszeni wykładowcy mają możliwość podzielić się
swoim obszarem badań naukowych i wiedzą ekspercką,
jak również przekazywać osobiste spostrzeżenia na
temat swoich krajów i kultury.
Będąc w laboratorium, nazywamy je „laboratorium
żywności”, istnieje idea eksperymentowania
i jest to bardzo dobra podstawa do otworzenia umysłów
studentów
na świadomość tego, że będą próbować czegoś nowego.
To bardziej podejście skoncentrowane na uczących się.
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We have a good balance in this format between
teacher-centered and learner-centered
Because the students are encouraged to get involved,
to become active, to do something
and of course a lot of what they do has to be centered
around collaboration.
Collaboration or working together and working
together with people whom you perhaps have not
met
or don’t know much about their culture is a good
training ground
to learn these intercultural skills and to practice
them.
I think the benefit of the course design as we do it
comes about through the mix
or the various mixes. In the course we mix theory
and practice,
we mix professional and personal
and we mix different types of activities
So we have activities that are more passive where
students are in a listening mode
and perhaps a comprehension mode
but there are also activities where they get up and do
something
Such as in the preparing of food or cooking
or perhaps presenting something that they’ve
researched
The benefit also comes about because the course is
concentrated within one week
So it’s quite an intensive course
and through this students have the opportunity to get
to know the guest lecturer
and what they bring or represent from their culture
and from their country
The activities unable the students to learn about
other foods
So usually there is a food that will be foreign to them
or exotic to them in terms of their own culture
or our German food culture
And through the course they learn what that
foodstuff is,
why it’s used, what it’s used for, perhaps where it’s
grown
Or how it’s grown
and the role what it plays in the food culture of the
guest lecturer
ind their country.
We take issue with cross-cultural understanding
and cross culture cooperation.
these are key learning objectives that we have in the
course.
So we use the guest lecturer that comes to us,
because they come from another country and
another culture.
Then we usually have a difference in the material

W tym formacie mamy dobrą równowagę pomiędzy
skoncentrowaniem na nauczycielu i skoncentrowaniem
na studencie,
ponieważ studenci są zachęcani do zaangażowania się,
do aktywności, do zrobienia czegoś
i oczywiście wiele z tego, co robią, musi koncentrować
się na współpracy.
Współpraca, praca studentów ze sobą i praca razem z
ludźmi, których być może wcześniej nie znałeś
lub nie wiesz zbyt wiele o ich kulturze, jest dobrym
polem do nauki
tych
międzykulturowych
umiejętności
i
ich
praktykowania.
Myślę, że korzyści w tak zaprojektowanego kursu
wynikają z mieszanki
lub różnych mieszanek. W kursie mieszamy teorię z
praktyką,
łączymy podejście osobiste i zawodowe/profesjonalne
i łączymy różne typy aktywności.
Mamy więc aktywności, które są bardziej pasywne,
gdzie studenci są w trybie słuchania
i być może w trybie rozumienia,
ale są również aktywności, gdzie muszą ruszyć się i coś
wykonać
Jak na przykład przygotować posiłek lub gotować
lub być może zaprezentować coś and czym prowadzili
badania.
Korzyści płyną również z tego, że kurs jest
skoncentrowany w jednym tygodniu,
jest to więc raczej intensywny kurs
i dzięki temu studenci mają możliwość poznać
zaproszonych wykładowców
i zapoznać się z tym, co wnoszą lub reprezentują ze
swojej kultury i ze swojego kraju.
Zajęcia umożliwiają studentom poznanie innych
produktów spożywczych,
Zwykle jest to jedzenie, które jest im obce
lub egzotyczne z perspektywy ich kultury
lub naszej, niemieckiej kultury żywieniowej
i podczas kursu dowiadują się, czym jest ta żywność,
dlaczego jest używana, do czego jest wykorzystywana,
być może gdzie jest uprawiana
lub jak jest uprawiana
i jaką odgrywa rolę w kulturze żywnościowej
zaproszonego wykładowcy
i jego kraju.
Podejmujemy temat rozumienia międzykulturowego
i współpracy międzykulturowej.
Są to kluczowe cele uczenia się, wpisane w ideę kursu.
Korzystamy więc z gościnnych wykładowców, którzy
do nas przyjeżdżają,
ponieważ pochodzą oni z innych krajów i innej kultury.
Zwykle mamy różnice w materiałach,
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that they share with our students, their area of
expertise
Because being a university of applied sciences it’s
often very related to practice,
and many of the guest lecturer we have
have done community work
or applied their field of research in community work,
for example,
so our students get input about
how very different situations can be around the
world,
for example concerning food security
or such things as coping mechanisms
for people that don’t have access to good and healthy
food.
So they get the input from the person, the guest
lecturers themselves.
They get input about the guest lecturer’s culture.
They get input through the material,
but then of course there’s also the meal itself,
which they actually learn about,
they learn about the foods, they learn to cook it,
and they try it out, so it’s really a multi-sensorial
approach
to trying out to learn to live with other cultures.
So the course offers many different aspects.
It offers opportunities to be creative, to be practical
or to get into practice.
It has much room for self-experiential parts,
and in that way
It’s really accessible to all students,
because it takes something
that they know out of their everyday lives,
namely preparing food, cooking and eating,
and it brings it into the context of the scientific
expertise.
I think it was a really nice experience.
This one week with different lecturers,
Because Omwaba and Angela were really close to
us,
they helped us.
During the week it was sometimes really exhausting
and tough but afterwards
we were happy we did the course.
We have an underlying idea in the way we do the
course,
that in this globalized world everything is connected,
and we as humans are connected across the different
countries
and regions and of course our food systems are really
globally connected.
So we see this attempt at intercultural competence
training,
as an essential part of the competences for
sustainable development.

którymi dzielą się z naszymi studentami, w dziedzinach
wiedzy, jakie reprezentują
Ponieważ praca na Uniwersytecie Nauk Stosowanych
jest często związana z zajęciami praktycznymi
i wielu naszych gościnnych wykładowców
jest zaangażowanych w pracę społeczną
lub na przykład zastosowało swoją dziedzinę badań w
pracy społecznej
nasi studenci dowiadują się,
jak bardzo różne mogą być sytuacje na całym świecie,
na przykład dotyczące bezpieczeństwa żywnościowego
lub takich rzeczy jak mechanizmy radzenia sobie
przez osoby, które nie mają dostępu do dobrej i zdrowej
żywności.
Otrzymują więc wiedzę od osoby, od samych
zaproszonych wykładowców.
Dostają informacje na temat kultury danego kraju.
Dostają wiedzę poprzez udostępnione materiały,
Ale oczywiście jest też sam posiłek,
o którym właściwie się uczą.
Uczą się o żywności, uczą się, jak ją ugotować
próbują jej, więc jest to naprawdę wielo-sensoryczne
podejście.
Próbują uczyć się żyć z innymi kulturami.
Więc kurs oferuje wiele różnych aspektów.
Oferuje możliwość bycia kreatywnym, praktycznym
lub zapoznać się z praktyką.
Jest tam wiele przestrzeni na samo-doświadczenie
i w ten sposób
jest naprawdę dostępny dla wszystkich studentów,
ponieważ ma coś,
co znają z życia codziennego,
a mianowicie przygotowywanie, gotowanie i
spożywanie posiłków,
i sprowadza to wszystko do kontekstu wiedzy naukowej.
Myślę, że było to bardzo fajne doświadczenie,
ten jeden tydzień z różnymi wykładowcami,
ponieważ Omwaba i Angela były bardzo blisko nas
i pomagały nam.
Podczas tego tygodnia było niekiedy bardzo
wyczerpująco
i wymagająco, ale później
byliśmy szczęśliwi, że wzięliśmy udział w tym kursie.
Mamy zasadniczy zamysł sposobu, w jaki prowadzimy
ten kurs,
To, że w tym zglobalizowanym świecie wszystko jest
połączone
i my, jako ludzie, jesteśmy połączeni pomiędzy różnymi
krajami
i regionami i oczywiście nasze systemy żywnościowe są
naprawdę globalnie połączone.
Widzimy więc te dążenie do wzmocnienia kompetencji
międzykulturowych,
jako kluczowe dla zrównoważonego rozwoju.
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We have real world issues and concerns,
because it’s related to eating and drinking which all
of us do every single day.

Mamy problemy i obawy związane ze światem
rzeczywistym,
ponieważ są one połączone z jedzeniem i piciem, czymś,
co my wszyscy robimy każdego dnia.

SZKOLENIE TEFSI I METODA FISHBOWL (CUNI, Czechy)
Tekst w języku angielskim
Hello and welcome to Prague. My name is Dana
Kapitulcinova
and I work here in the Charles University
Environment Center
This is one of the University buildings
and it is partly a hotel and partly a research office
space
This is also the place where we held one of the
TEFSI workshops on innovative teaching for
sustainable food systems
So let’s come and have a look inside.
So we’re now inside of the University building
and this is the place where we held the TEFSI
workshop in Prague in February 202
We had several colleagues from the TEFSI
consortium
who came and gave lectures about the innovative
teaching methods that were presented to us
and we also had a lot of practice of the methods
so we really focused on not only giving the theory
but also directly practicing out the methods with our
colleagues
So let’s have a look on at what was on the program
So, on day one – this was a three day workshop –
we focused on the course design
This means how to design a course
so that it is really useful for students
and they practice different skills and competencies
And we were introduced to the ABC model for
course design
and we had both theory and practice on the course
design
On day two the workshop focused on new ways of
teaching and group work processes
so we were introduced to methods such as flipped
classroom theme centered interaction
The fishbowl which I will talk a little bit more about
later
and we also had in the afternoon cased-based
teaching examples from the TEFSI consortium
and there we focused on action and experiential
learning approaches
then on various approaches to student work with
companies

Tekst w języku polskim
Cześć, witam was w Pradze. Nazywam się Dana
Kapitulcinova.
Pracuję tutaj na Uniwersytecie Karola, w Centrum Nauk
o Środowisku.
To jest jeden z budynków uniwersytetu,
który jest częściowo hotelem, a częściowo przestrzenią
badawczo-biurową.
Jest to również miejsce, gdzie prowadzone były
warsztaty projektu TEFSI, dotyczące innowacyjnych
praktyk nauczania o zrównoważonych systemach
żywnościowych.
Zajrzyjmy więc do środka.
Jesteśmy w budynku Uniwersytetu.
Tutaj przeprowadzone były warsztaty w Pradze w
ramach projektu TEFSI, w lutym 2020 roku.
Gościliśmy kilku współpracowników z konsorcjum
projektu,
którzy przyjechali i wygłosili prelekcje na temat
innowacyjnych metod nauczania
Mieliśmy również dużo nauki praktycznej dotyczącej
tych metod,
więc skupiliśmy się nie tylko na przekazywaniu wiedzy
teoretycznej,
ale również bezpośrednio na przećwiczeniu tych metod
ze współpracownikami.
Przyjrzyjmy się więc, co było w programie.
W pierwszym dniu (były w sumie trzy dni warsztatów)
skupiliśmy się na projektowaniu kursów.
To znaczy, w jaki sposób zaprojektować
kurs/przedmiot,
aby był on naprawdę przydatny dla studentów
i by nabywali różne umiejętności i kompetencje
Zostaliśmy zapoznani z modelem ABC do
projektowania kursów
i mieliśmy zarówno wykład teoretyczny, jak i warsztaty
z projektowania kursu.
Drugiego dnia warsztaty koncentrowały się na nowych
sposobach nauczania i procesach pracy grupowej,
zostaliśmy więc zapoznani z metodami takimi, jak”
flipped classroom theme centered interaction”,
metodą "Akwarium", o której trochę więcej opowiem
później
i po południu mieliśmy również przykłady nauczania
oparte na przypadkach z konsorcjum TEFSI
gdzie skupiliśmy się na działaniu i podejściach do
uczenia się przez doświadczenie
następnie na różnych podejściach do pracy studentów z
firmami
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for example on a National Dish of how to design a
sustainable dish
and creative problem solving
On the last day – on day three – the workshop
focused on giving feedback
and this was both giving feedback from the lecturer
to students
but also on peer feedback between students
and the second part was focused on online platforms
and e-learning
available at Charles University to our lecturers so
that they know how to use electronic teaching, elearning
and I think this is more and more important in these
days
One of the methods that was very popular in the
workshop and that was introduced to us was the socalled Fishbowl method
This is a discussion method. It is very useful for
practicing both discussing and listening
It was introduced to us by professor Carola Strassner
from Münster University of Applied Sciences
In essence the fishbowl is the short name we give to
method for discussing with groups of people
The reason we like to use it, and you will see from
the way it's done
is that it allows a dynamic element so there is
activity even though we're discussing and we're
sitting
and it also allows for interaction between members
of the group so it's not one person
it's not like a dialogue, but it's between the group of
people that are discussing a certain topic
And it’s a method that you can use for very many
different kinds of topics
so it's not limited say to a natural science or to a
social science, it's not limited by the science or the
discipline at all
it's very much more just a means of engaging and
you can really use it for very many topics
and the reason why we include it here is because
the field of sustainable development is one that is so
open to many discussions on many aspects
So it's a useful technique to gather and collect ideas,
topics, discussions, perspectives and opinions
And it's meant to be able to hear different
perspectives and opinions
So it's creating a room where you can give voice to
your different perspectives, opinions and facts
And so that's why we say it's particularly, but not
only, useful for aspects of sustainable development
So that's the connection to the overall topic

na przykład na metodzie "Danie Narodowe", czyli jak
zaprojektować zrównoważone danie,
i na kreatywnym rozwiązywaniu problemów.
Ostatniego dnia – trzeciego – warsztaty dotyczyły
przekazywania informacji zwrotnej (feedback’u)
studentom
zarówno przekazywania informacji zwrotnej od
wykładowcy do studentów,
ale także na przekazywaniu informacji zwrotnych
pomiędzy studentami,
a druga część warsztatów dotyczyła platform
internetowych i e-learningowych
dostępnych na Uniwersytecie Karola dla naszych
wykładowców, aby wiedzieli, jak korzystać z
elektronicznego nauczania i e-learningu.
Myślę, że w dzisiejszych czasach jest to coraz bardziej
ważne.
Jedną z przedstawionych nam metod, cieszących się
popularnością na warsztatach, była tzw. metoda
"Akwarium".
Jest to metoda prowadzenia dyskusji. Jest bardzo
przydatna do ćwiczenia zarówno dyskutowania, jak i
słuchania.
Przedstawiła nam ją profesor Carola Strassner z
Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Münster.
W istocie "Akwarium" to skrócona nazwa, jaką
używamy do metody prowadzenia dyskusji z grupami
ludzi.
Powodem, dla którego lubimy ją stosować, i który
zobaczysz po zapoznaniu się z tą metodą,
jest to, że dopuszcza ona element dynamiczny, więc jest
aktywność, pomimo tego, że rozmawiamy i siedzimy
a także pozwala ona na interakcję między członkami
grupy, więc nie jest to jedna osoba,
nie jest to zwykły dialog, ale toczy się między grupą
ludzi dyskutujących na pewien temat
i jest to metoda, której możesz użyć do bardzo wielu
różnych tematów
Nie ma ograniczenia, powiedzmy, do nauk
przyrodniczych lub do nauk społecznych, ani przez
naukę czy dyscyplinę w ogóle
to o wiele więcej, to sposób na zaangażowanie i
naprawdę można użyć tej metody do bardzo wielu
tematów
a powodem, dla którego umieściliśmy ją tutaj, jest to, że
dziedzina zrównoważonego rozwoju jest tak otwarta na
wiele dyskusji o wielu aspektach
więc jest to przydatna technika zbierania i gromadzenia
pomysłów, tematów, dyskusji, perspektyw i opinii.
i ma na celu umożliwienie wysłuchania różnych
perspektyw i opinii.
Tworzy się więc przestrzeń, w której możesz wyrazić
swoje różne perspektywy, opinie i fakty
i dlatego mówimy, że metoda ta jest szczególnie
przydatna do dyskusji na temat zrównoważonego
rozwoju (ale nie tylko)
Więc taki jest związek prezentowanej metody z
ogólnym tematem warsztatów.
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The fishbowl method is really useful for facilitating
discussion on various topics in various fields
and Carola gave an example of how they use it in
their university
We've used it for example in preparing for
assignments
So typically in this master's degree that I was telling
you about where the students have an assignment
that's get graded at the end of the course
that assignment involves a lot of research and it
involves writing of course
and usually it's an individual activity that they do
alone
so bringing in the topics when they've started finding
their way around the topic into a discussion
and connecting the points together
is what would be an example of a pre-assignment
activity that you can take into the lecture
So in your daytime interaction with the students
you could collect them and run a fishbowl with them
connected to the tasks that they have for the
assignment
But that's just one of very many examples that you
could do
To run the fishbowl you need space. This could be
your room where you have lectures or practicals
And you need a moderator, that would be usually
you, the university lecturer, or you can invite
someone also
it depends on you. In the room you need to make a
circle of chairs in a way
and this should be about 12 or 15 chairs, it depends
on the group size
how many students you have, so you can adjust this
and you need to make a circle of chairs in a way that
you still have space behind the chairs for people
to move around
At this point you can prepare this before the class or
you can also ask your students to help you out to set
up the room
and then you need to divide the group
you can do this by asking people to take the seats
inside
or you can say one two one two and the first sit and
the second stand
so some people from the group will sit on the chairs,
you can also choose to leave two chairs empty
or you can fill them in - that is really up to you and
the remainder of the people will stand around the
circle behind the chairs
Now the important thing is that only the people who
are in the so-called fishbowl
now here so these are fish let's say
only those are allowed to speak, to discuss, so there
is an active discussion, in the middle

Metoda „Akwarium” jest naprawdę przydatna do
ułatwienia dyskutowania na różne tematy z różnych
dziedzin.
Carola pokazała przykład, w jaki sposób używa tej
metody na swojej uczelni.
Wykorzystaliśmy ją na przykład podczas przygotowania
do zadań
Więc zwykle w ramach kursu magisterskiego, o którym
opowiadałam, gdzie studenci mają zadania,
które są oceniane na końcu kursu,
te zadania obejmują wykonanie badania i oczywiście
wymagają pisania
i zwykle jest to indywidualna aktywność, którą
wykonują sami
więc wnoszenie tematów, gdy studenci zaczynają się
poruszać w danym temacie, do dyskusji
i łączenie punktów ze sobą
jest przykładem działania przygotowującego do
realizacji zadania, które można wykonać na wykładzie
więc w codziennej interakcji ze studentami
możesz ich zgromadzić i przeprowadzić z nimi dyskusję
metodą "Akwarium"
związaną z zadaniami, które mają przydzielone,
ale to tylko jeden z wielu przykładów, który można
wykonać.
Aby przeprowadzić dyskusję metodą "Akwarium"
potrzebujesz miejsce, którym może być sala, w której
odbywają się wykłady lub ćwiczenia.
Potrzebujesz moderatora, zazwyczaj to będziesz Ty,
wykładowca uczelni, lub możesz też kogoś zaprosić,
to zależy od Ciebie. W sali trzeba utworzyć krąg z
krzeseł
powinno być ich około 12 lub 15, w zależności od
wielkości grupy,
ilu masz studentów, więc możesz to dostosować
i trzeba zrobić krąg z krzeseł w taki sposób, aby za
krzesłami było jeszcze miejsce,
aby ludzie mogli się poruszać.
Możesz przygotować to przed zajęciami lub możesz
poprosić studentów, aby pomogli Ci w przygotowaniu
sali,
a następnie musisz podzielić grupę.
Możesz to zrobić prosząc ludzi, aby zajęli miejsca w
środku
lub możesz nadać im numery 1 i 2 i pierwsza grupa
siada, a druga grupa stoi,
więc niektóre osoby z grupy usiądą na krzesłach,
możesz również zostawić dwa krzesła puste
lub możesz je wypełnić, to naprawdę zależy od Ciebie,
a reszta osób stanie wokół kręgu za krzesłami.
Teraz ważna rzeczą jest to, że tylko ludzie, którzy są w
tzw. Akwarium,
powiedzmy, że to są ryby,
tylko oni mogą zabierać głos w dyskusji, więc w środku
jest aktywna dyskusja,
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while those people around the circle, they also have
an active role to play
and they need to actively listen to the discussion, so
active listening
and you start the discussion, the students can start
with their own questions
or you can throw in the questions. You need to steer
the discussion a little bit depending on the group
and the aim of the discussion, and those people
around need to listen to that discussion
Now these two empty chairs are important because
at some point or any point in the discussion
when someone from outside of the circle feels like
they would like to contribute to the discussion
they are not allowed to speak outside the fishbowl,
they need to come in
so at some point you will fill in the fishbowl
It can also happen that further people can come in so
they need to tap on the shoulder of someone
and that someone will need to leave while this
person will come in
so there is a lot of dynamic in the discussion and
people learn to really actively discuss
but also actively listen to what is being said
so this is how the activity works
What is very important is that after you conclude
with the discussion to do a debrief session
This means that the moderator will ask the students
what did it feel like to be in the discussion circle
what did it feel like to be in the listening group
and what were the main learning outcomes, what did
they get from the discussion
After this short theory participants of the TEFSI
workshop got a chance to also try it out in practice
They are small groups where they actually have a
contact with peers, because I will also introduce
some peer feedback
They get the idea of the topic and I get an idea what
they are interested in
and then the second when we start to work then we
think we want to work in other kinds and we do such
conferences
The discussion of the lecturers in the TEFSI
workshop continued of course
but this was just a short example of how it could look
like in practice
We have also heard from one of the Charles
University lecturers
who took part in the workshop that he used the
fishbowl method in his teaching right away with a
great success
So I hope that you now know how the fishbowl
discussion methods works
and I encourage you to try it out in your teaching
where it seems suitable

podczas gdy te osoby, które są dookoła kręgu, również
mają aktywną rolę do odegrania
i muszą aktywnie słuchać dyskusji - a więc aktywne
słuchanie.
To ty rozpoczynasz dyskusję, studenci mogą zacząć od
własnych pytań
lub możesz rzucić im pytania, musisz trochę pokierować
dyskusją, w zależności od grupy
i celu dyskusji, a ludzie wokół powinni przysłuchiwać
tej dyskusji.
Teraz te dwa puste krzesła są ważne, ponieważ w
pewnym momencie lub w dowolnym momencie
dyskusji
gdy ktoś spoza kręgu czuje, że chciałby wziąć udział w
dyskusji,
a nie wolno mu się odzywać spoza akwarium, to musi
do niego wejść,
więc w pewnym momencie wypełnisz akwarium.
Może się również zdarzyć tak, że kolejne osoby zechcą
wejść, więc będą musiały klepnąć kogoś w ramię
i ten ktoś będzie musiał wyjść, a ta osoba wejdzie na
jego miejsce.
W tej dyskusji jest dużo dynamiki i ludzie uczą się
naprawdę aktywnie dyskutować,
ale także aktywnie słuchać tego, co się mówi.
Więc tak ta aktywność działa.
Bardzo ważne jest, aby po zakończeniu dyskusji zrobić
sesję podsumowującą.
Oznacza to, że moderator pyta studentów, jak czuli się
w kręgu dyskusyjnym,
a jakie to było uczucie być w grupie słuchającej
oraz jakie były główne efekty uczenia się, co uzyskali z
dyskusji.
Po tym krótkim wprowadzeniu teoretycznym,
uczestnicy warsztatów TEFSI mieli okazję wypróbować
te metodę również w praktyce.
Są to małe grupy, w których faktycznie mają kontakt z
rówieśnikami, ponieważ wprowadzę też tzw. „peer
feedback” (informacje zwrotne od rówieśników).
Oni dowiadują się o temacie, a ja rozumiem, co ich
interesuje
i po drugie, kiedy zaczynamy pracę, myślimy, że
chcemy pracować w inny sposób i robimy takie
konferencje.
Dyskusja wykładowców na warsztatach TEFSI była
oczywiście kontynuowana,
ale to był tylko krótki przykład tego, jak to może
wyglądać w praktyce.
Dowiedzieliśmy się również od jednego z
wykładowców Uniwersytetu Karola,
który brał udział w warsztatach, że od razu zastosował
metodę "Akwarium" w swoim nauczaniu, z dużym
sukcesem.
Mam więc nadzieję, że teraz już wiesz, jak działa
metoda prowadzenia dyskusji "Akwarium".
Zachęcam do wypróbowania jej w nauczaniu tam, gdzie
wydaje Ci się to odpowiednie.
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You can also learn about more teaching methods,
about innovative and new methods
that were presented as part of the TEFSI trainings
at our website, at the project website www.tefsi.eu
and we wish you all the best in your teaching for
sustainability

Możesz również dowiedzieć się więcej o innowacyjnych
metodach nauczania
które były prezentowane w ramach szkoleń TEFSI
na stronie internetowej naszego projektu www.tefsi.eu
i życzymy Ci wszystkiego dobrego w nauczaniu o
zrównoważonym rozwoju.

MAESTRO (ISARA-Lyon, Francja)
Tekst w języku angielskim
My name is Joel Robin, I work in ISARA in Lyon,
France
and I’m a researcher on aquatic systems, and I’m
also a teacher, I teach in 1-st year after
baccalaureate,
1-st year in our high school in ISARA I teach
Zoology and in second year Ecology, and in forth
year I coordinate 2 modules: module which is named
Maestro and another module about aquatic systems
management
For Maestro is a new idea of me and my colleague
because we knew that in the first year of master’s
degree after the first 3 years in ISARA
students are bored in the courses, in lectures and we
try to make the inverse by creating a module
which is dedicated only to consulting by students, no
course, just consulting toward a company
or administration or an association, just to be
implicated and to use tools that they have learned
before.
My story is the first professional work-life
simulation for students
and this has two objectives and the first is to manage
the project in this own dimension which confirms a
client
and the second one is to use tools and develop some
soft skills like communication and client
relationship
The coordinator of Maestro ha most of his work to
do during the 6 month before the beginning of the
operation for students
First he has to contact companies to ask them about
new challenges, queries, problems made by the
company
Afterwards he has to match the different domains to
the structure and the length of the course
to make sure that your students comply with
different technical skills required for the subject
15 days before the beginning of Maestro the
coordinator has to introduce different projects to the
students
Afterwards students have 7 days to choose three
favorite projects
The coordinator has a responsibility to create the
groups of students not based of friendship but

Tekst w języku polskim
Nazywam się Joel Robin, pracuję w ISARA w Lyonie
we Francji
i jestem naukowcem w zakresie systemów wodnych, a
także nauczycielem od pierwszego roku po maturze
W ISARA uczę na pierwszym roku Zoologii i na drugim
roku Ekologii, natomiast na czwartym roku koordynuję
2 moduły: moduł o nazwie Maestro oraz moduł o
zarządzaniu systemami wodnymi.
Maestro to nowy pomysł mój i mojego
współpracownika,
ponieważ wiedzieliśmy, że już w pierwszym roku
studiów magisterskich w ISARA, po pierwszych trzech
latach studiów
studenci nudzą się na zajęciach i na wykładach, a my
staraliśmy się wyjść temu naprzeciw tworząc moduł,
który jest dedykowany wyłącznie konsultacjom
studentów, nie jest to kurs, tylko konsulting dla firmy,
administracji lub stowarzyszenia, ale celem jest
uczestnictwo studentów i korzystanie z narzędzi,
których się wcześniej nauczyli.
Moja historia to pierwsza profesjonalna symulacja życia
zawodowego dla studentów,
która ma dwa cele i pierwszym jest zarządzanie
projektem we własnym zakresie, co potwierdza klient,
a drugim jest używanie narzędzi i rozwijanie
umiejętności miękkich, takich jak komunikacja i relacja
z klientem.
Koordynator Maestro ma większość swojej pracy do
wykonania w ciągu 6 miesięcy przed rozpoczęciem
przedsięwzięcia dla studentów.
Najpierw musi skontaktować się z firmami, aby zapytać
o nowe wyzwania, potrzeby, problemy, które firma
stawia.
Następnie musi dopasować różne aspekty do struktury i
długości kursu,
aby upewnić się, że studenci posiadają różne
umiejętności techniczne wymagane dla zadania.
15 dni przed rozpoczęciem Maestro, koordynator musi
przedstawić studentom różne projekty.
Następnie studenci mają 7 dni na wybranie trzech
ulubionych projektów.
Koordynator jest odpowiedzialny za tworzenie grup
studentów nie opierających się na przyjaźniach, ale
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allowing a real-life simulation by working with new
team members
Finally, at the beginning of Maestro you have in
front of you 20 groups of 3 to 4 students
Based on scientific research, students work together
in teams, design concept on device solution for the
companies
Students are not in internship in the company, they
work at school, using the tools and laboratories
available here
One teacher takes on the role of a tutor and
supervises the group during all’s project. The project
is lasting 7 weeks
Concretely it’s working in a team of 4 students, it’s
being responsible for the coordination between the
client, the tutor and the team
it’s proposing a well-adapted and operational
methodology to solve the problem
it’s creating a new concept and provide advice to the
company. So, finally it’s kind of being a consultant
during 7 weeks
About the methodology we had to conduct a market
study and therefore we use several tools
First of all we did a lot of researches to fully
understand the context of the company, his clients,
his competitors and their expectations and needs,
and the market
Thanks to the researches we highlighted some
development tracks and then we conducted a
qualitative survey on client and non-client of 2
persons to understand why they choose this
company and why not to point the strength and the
weaknesses of the company
and thru the survey we could also submit our first
development tracks to adopt them and adjust
according to their comments
Finally we suggested some operational and
innovative improvement for the company
For example we suggested to create a partnership
with a nutritionist to guide client in their daily life
according to their nutritional profile
and we also recommended to sell a splitable product
more in phase with a senior’s expectation.
After 10 years of coordinating Maestro I confirm
that students and company appreciate the operation
90% of clients are satisfied by the excellent work of
our students
Maestro is a huge opportunity to reach professionals
and they have a real problems to solve and they trust
us to do that
So, there is a huge responsibility because we want to
satisfy the client, and what pleasure when said that
our work would be useful and match completely
their expectations
At that moment we are not only students, we are
professionals working together

umożliwiających symulację rzeczywistego życia
poprzez pracę z nowymi członkami zespołu.
Wreszcie na początku Maestro koordynator ma przed
sobą 20 grup liczących od 3 do 4 studentów.
W oparciu o badania naukowe studenci pracują wspólnie
w zespołach, opracowujących koncepcję rozwiązania
problemu dla firm.
Studenci nie odbywają praktyk w firmie, pracują na
uczelni, korzystając z narzędzi i laboratoriów
dostępnych tutaj.
Jeden nauczyciel przejmuje rolę opiekuna naukowego i
nadzoruje grupę podczas całego projektu. Projekt trwa 7
tygodni.
Konkretnie, w zespole pracuje 4 studentów,
odpowiadających za koordynację między klientem,
opiekunem naukowym i zespołem.
Zespół proponuje dobrze dostosowaną i praktyczną
metodologię do rozwiązania problemu.
Tworzy nową koncepcję i doradza firmie. Ostatecznie
jest to rodzaj bycia konsultantem przez 7 tygodni.
Jeśli chodzi o metodologię, według jakiej musieliśmy
przeprowadzić badanie rynku, to korzystamy z kilku
narzędzi.
Przede wszystkim wykonaliśmy szereg badań, aby w
pełni zrozumieć kontekst firmy, jej klientów,
konkurentów oraz ich oczekiwania i potrzeby, a także
rynek.
Dzięki badaniom wyróżniliśmy kilka ścieżek rozwoju, a
następnie przeprowadziliśmy badanie jakościowe na
klientach i osobach niebędących klientami, wśród 2
osób, aby zrozumieć, dlaczego wybierają tę firmę lub
dlaczego nie, aby wskazać mocne i słabe strony firmy.
Poprzez ankietę mogliśmy również przedstawić nasze
pierwsze propozycje rozwoju, aby je przyjąć i
dostosować zgodnie z ich komentarzami.
Na koniec zasugerowaliśmy pewne operacyjne i
innowacyjne usprawnienia dla firmy.
Na przykład zasugerowaliśmy nawiązanie współpracy z
dietetykiem, aby pokierować klientem w jego
codziennym życiu zgodnie z jego profilem
żywieniowym,
a także zaleciliśmy sprzedaż produktu zgodnego z
oczekiwaniami seniorów.
Po 10 latach koordynacji Maestro potwierdzam, że
firmy doceniają działanie studentów.
90% klientów jest zadowolonych z doskonałej pracy
naszych studentów.
Maestro to ogromna szansa na dotarcie do
profesjonalistów, a oni mają realne problemy do
rozwiązania i ufają nam, że to dobrze zrobimy.
Jest to wielka odpowiedzialność, bo chcemy zadowolić
klienta, ale też ogromna przyjemność, gdy klient mówi
się, że nasza praca jest przydatna i całkowicie spełnia
jego oczekiwania.
W tej chwili nie jesteśmy tylko studentami, jesteśmy
profesjonalistami pracującymi wspólnie.
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Maestro zapewnia studentom kilka efektów uczenia się,
takich jak analiza złożonych sytuacji, rozwijanie ich
kreatywności,
ich umiejętności zbiorowego zarządzania projektami i
umiejętności miękkich.
Dla mnie Maestro to dobry sposób na czerpanie radości
z nauczania poprzez bardzo zróżnicowaną pracę do
wykonania,
poprzez odkrywanie nowych firm, nowych ludzi i
uczenie się od studentów innowacyjności w nauce o
żywności.

Finally, Maestro provides several learning outcomes
for students like analyzing complex situations,
developing their creativity,
their collective project management skills and their
soft skills
For me Maestro is a good way to enjoy teaching by
having very varied work to do,
by discovering the new companies, new people and
by learning from students innovating food science

FRAMING TEACHING (UNIZG, Chorwacja)
Tekst w języku angielskim
For students in MS study program Plant Medicine
we have the course “Design and analyze the trials in
plant protection”.
The main goal of the course is to acquire knowledge
and understanding on the basic principles of
investigation
that are carried out with plant protection products in
the process of their authorization.
At the same time we would like to increase students
understanding and confidence
for creating and implementing research and
interpreting the results.
Therefore besides the classical lectures we are
organizing practical work of the students
asking them to create (to formulate) the hypotheses,
create research protocol and carry out trial with plant
protection product
and critically judge the results obtained during the
trial.
This is very important to sustainable food systems,
Because we tend to educate students to be ready to
judge the value of new technologies
and to develop critical thinking and self-confidence.
The same time we are aiming to apply new
pedagogies
Which are enabling students in active participation
in learning process.
In that this module has very good concept.
We had some hours of theory lesson
But the most important thing is that everyone had
one task in laboratory
where we do some experiment
and I think that is very useful for all of us that will
be in practice.
Subject is very good because we learn how to make
experiment and we learn some new skills.
It will help us in the future if we will work on such
jobs.

Tekst w języku polskim
Dla studentów studiów magisterskich na kierunku
Medycyna roślin, prowadzimy kurs „Projektowanie
eksperymentu z zakresu ochrony roślin”.
Głównym celem kursu jest zdobycie wiedzy i
zrozumienie podstawowych zasad prowadzenia badań
nad środkami ochrony roślin w procesie ich autoryzacji.
Równocześnie, chcielibyśmy zwiększyć zrozumienie i
pewność studentów
w zakresie planowania i prowadzenia badań oraz
interpretacji wyników.
Dlatego też, oprócz klasycznych
wykładów
organizujemy praktyczną pracę studentów
prosząc ich o postawienie (sformułowanie) hipotez,
stworzenie protokołu badawczego i przeprowadzenie
badania ze środkiem ochrony roślin
oraz krytyczną ocenę uzyskanych podczas badania
wyników.
Jest to bardzo ważne dla zrównoważonych systemów
żywnościowych,
ponieważ uczymy studentów, by byli gotowi do oceny
nowych technologii
i do rozwijania krytycznego myślenia oraz pewności
siebie.
Jednocześnie, staramy się wprowadzać nowe metody
pedagogiczne,
które umożliwiają studentom aktywne uczestnictwo w
procesie uczenia się.
Ten kurs oparty jest na bardzo dobrej koncepcji.
Mieliśmy trochę godzin lekcji teoretycznych,
ale najważniejsze jest to, że każdy miał zadanie do
wykonania w laboratorium,
gdzie robimy eksperymenty
i myślę, że jest to bardzo przydatne dla nas wszystkich
w praktyce.
Przedmiot jest bardzo dobry, ponieważ uczymy się jak
wykonywać eksperymenty i zdobywamy nowe
umiejętności.
To pomoże nam w przyszłości, jeśli będziemy pracować
w takim zawodzie.
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We learn more because we make experiments alone
And it is very interesting because we work in pairs.
This subject has been very interesting and full of
new experience.
I think this subject was very good choice because we
got a chance to do some practical things by ourselves
And I like the combination of lab and field work
and I think it is the best way to learn new things in
agriculture.
I think the practical part of this class was very useful
because we got a new experience.
Also a good thing was to make specific research and
got concrete results
That gonna be useful to next generations of students.
I would recommend this class next generation of
students,
because of innovative techniques of learning, good
professors
and I think it definitely prepares you for a real work
after college

Dużo się uczymy, ponieważ przygotowujemy
eksperymenty samodzielnie
I jest to bardzo ciekawe, bo pracujemy w parach.
Ten przedmiot był bardzo ciekawy i pełen nowych
doświadczeń.
Myślę, że ten przedmiot był bardzo dobrym wyborem,
ponieważ mieliśmy okazję samemu zrobić kilka
praktycznych rzeczy.
Lubię połączenie zajęć laboratoryjnych i badań
terenowych
i myślę, że jest to najlepszy sposób na to, by się nauczyć
nowych rzeczy w temacie rolnictwa.
Myślę, że część praktyczna naszych zajęć była bardzo
przydatna, ponieważ zdobyliśmy nowe doświadczenie.
Dobre było również to, że robiliśmy konkretne
doświadczenie i otrzymaliśmy konkretne wyniki.
Przyda się to również kolejnym rocznikom studentów.
Poleciłabym te zajęcia studentom z następnych
roczników,
ze względu na innowacyjne techniki nauczania, dobrych
profesorów
i myślę, że na pewno przygotuje cię to do prawdziwej
pracy po studiach.

ZRÓWNOWAŻONE DIETY (UKA, Niemcy)
Tekst w języku angielskim
What I expect from the course on sustainable diets
is that students see how complex the issue
of sustainability and food or diet is
and that they learn about methods how to
really judge on sustainability impacts
and that they learn to discuss these issues
and to build their own opinion on that
I chose the study course Sustainable Diets
out of the my ordinary curriculum
so it's a voluntary decision
because I was interested in the topic
and to have a deeper understanding
and when I read the study description I
felt like okay this is something new
so probably I will get a
new understanding on the topic
so yeah that's why I chose it what I
want to understand is more
I mean we know diets how they have to be healthy
And diets we want them to be tasty basically
But now we have the new aspect
of sustainability how to integrate that
part so it becomes basically a sustainable and
healthy diet
and tasty as well
so after our course on sustainable diets
students should be able to describe
interactions of diets sustainability

Tekst w języku polskim
Czego oczekuję od kursu na temat zrównoważonych
diet
to przede wszystkim to, że studenci zobaczą, jak złożona
jest kwestia
zrównoważonego rozwoju, żywności i diet
i że poznają metody,
jak naprawdę ocenić wpływ na zrównoważony rozwój
i że nauczą się dyskutować o tych zagadnieniach
oraz wypracują na ten temat swoją własną opinię
wybrałam kurs o zrównoważonych dietach
poza moim zwykłym programem nauczania,
więc jest to dobrowolna decyzja
ponieważ interesował mnie ten temat
i chciałam osiągnąć jego głębsze zrozumienie,
a kiedy przeczytałem opis tego przedmiotu
poczułam, że ok, to jest coś nowego,
więc prawdopodobnie mogę liczyć
na nowe zrozumieniem tego tematu
więc tak, dlatego dokonałam takiego wyboru
co chcę zrozumieć bardziej
to znaczy, wiemy, że diety muszą być zdrowe
i chcemy, aby diety, były w zasadzie smaczne,
ale teraz mamy nowy aspekt
zrównoważonego rozwoju, i jak zintegrować
tą część, aby były to zrównoważone i zdrowe diety
jak również smaczne.
Tak więc, po naszym kursie o zrównoważonych dietach
studenci powinni być w stanie opisać
interakcje aspektów zrównoważenia diety,
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human nutrition and health
furthermore they should learn also how
to assess sustainability impacts of a
dish or a meal and they should develop
a conceptual understanding of how
nutrition culture and sustainability are linked
We designed the course in a way that it
builds up on a binding element
this element binds together the course topics
and what is more, much more important
it allows each student for
concrete and personal entry point to the course
topics
our binding element is a national dish
which can be chosen by each student individually

żywienia człowieka i zdrowia.
Ponadto powinni nauczyć się również, jak
ocenić wpływ dania lub posiłku
na zrównoważony rozwój i powinni rozwinąć
konceptualne zrozumienie tego, jak
kultura żywienia i zrównoważony rozwój są powiązane.
Zaprojektowaliśmy kurs w taki sposób,
aby opierał się na elemencie wiążącym.
Ten element łączy razem tematy kursu
i co jest nawet ważniejsze,
pozwala każdemu studentowi na
konkretny i osobisty „punkt wejścia” do tematów kursu

Agenda 2030
I like students to have a deeper look

Naszym elementem wiążącym jest danie narodowe,
które może być wybrane przez każdego studenta
indywidualnie.
Może to być tradycyjne danie
z kraju pochodzenia studenta,
ale może być to również ulubione danie studenta.
Zakres naszego kursu obejmuje
kulturowe wzorce żywieniowe,
ale również interakcje pomiędzy jakością żywności
i stylem życia, a tematami zrównoważonego rozwoju
i zdrowia człowieka,
zdrowe diety w ramach zrównoważonych systemów
żywnościowych,
ale także wzorcowe diety, jak np.
dieta śródziemnomorska i nowa
dieta nordycka, Agenda 2030 wraz z jej 17
Celami Zrównoważonego Rozwoju.
Ocena cyklu życia, optymalizacja dania
zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju
i wpływu na wartości odżywcze, ale również
rola ekologicznych systemów żywnościowych.
Uczymy tego za pomocą różnych metod,
od wykładów po indywidualne i grupowe
prezentacje pracy studentów
ale również pisemne podsumowania
oraz poprzez gotowanie i jedzenie w
uniwersyteckim laboratorium żywności ekologicznej.
Zaczynamy teraz z pracą w grupach nad Celami
Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów
Zjednoczonych (ONZ)
Agendą 2030.
Lubię, gdy studenci mają głębsze spojrzenie

into the sub-targets because it is very

na każdy z celów, ponieważ jest to bardzo

important to know about them

ważne, aby o nich wiedzieć.

we have six groups, the first one on the

Mamy sześć grup, pierwsza z nich ma

SDGs, on the sustainable development

cele (SDG) zrównoważonego rozwoju

goals one, two, three, which is on poverty,

numer 1, 2, 3, które dotyczą ubóstwa,

hunger and health, the second group on

głodu i zdrowia. Druga grupa ma

the SDGs four, five and ten, which are on

SDG 4, 5 i 10, które dotyczą

education and equality issues.

edukacji i kwestii równości.

it can be a traditional dish
of the country of origin of the student
but it can also be a favorite dish of the student
The contents of our course are
cultural and cultural patterns of diets
but also interactions of food quality
and lifestyle on sustainability
and human health
It’s health diets within sustainable food systems,
but also model diets such as the
Mediterranean diet and the new
Nordic diet, the agenda 2030 with its 17
Sustainable Development Goals
it's life cycle assessment, optimization of a dish
according to sustainability
and nutritional impacts but also the
role of organic food systems
We teach this using a mix of methods
from lectures to individual and group
work presentations of the students
but also written summaries
and cooking and eating in the
university's organic food lab
We start now with group work on the Sustainable
Development Goals of the United Nations
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Third group on the SDGs six, seven and twelve,

Trzecia grupa ma SDG 6, 7 i 12,

which are on water, energy and

które dotyczą wody, energii i

responsible consumption and production

odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji.

The fourth group on the SDGs 8, 9 and 11

Czwarta grupa ma SDG 8, 9 i 11,

on economy, industry, infrastructure

o gospodarce, przemyśle, infrastrukturze

and sustainable cities and the fifth

i zrównoważonych miastach, oraz piąta

group on the SDGs 13 and 15

grupa ma SDG 13 i 15,

which are the environmental goals

które dotyczą celów środowiskowych,

and the sixth group on the SDGs 16 and 17

a szósta grupa ma SDG 16 i 17

which are the goals on peace, justice

czyli cele w zakresie sprawiedliwości, pokoju

and strong institutions

i silnych instytucji.

the task of the students is to identify

Zadaniem studentów jest zidentyfikowanie,

which subtargets are related to food

które cele cząstkowe są związane z żywnością

or nutrition

lub odżywianiem,

and also give

a także podanie

some reasons why students think that

powodów, dla których uważają,

there is a relation and give

że istnieje relacja pomiędzy nimi i podanie

some examples for that

kilku przykładów na to.

after 45 minutes of group work the

Po 45 minutach pracy w grupach,

groups present their results to all and

grupy prezentują swoje wyniki wszystkim i

students can ask questions and we will discuss the
findings
so there's basically three things that

studenci mogą zadawać pytania oraz omawiamy wyniki

I'm sure that I will remember of the course

jestem pewna, że będę pamiętała o tym kursie.

the first thing is the cooking session

Pierwszą rzeczą jest sesja gotowania,

that we did because it was really nice

którą zrobiliśmy, bo to było naprawdę miłe,

to enjoy the dishes that we prepared together
at the end of the course

aby cieszyć się potrawami, które przygotowaliśmy
razem
na koniec kursu.

the second thing is the cookbook

Drugą rzeczą jest książka kucharska.

hopefully one day I will cook all of the

Mam nadzieję, że pewnego dnia ugotuję wszystkie

dishes that we gathered together because

dania, które zebraliśmy razem, ponieważ

I kind of have a sort of connection with

mam pewnego rodzaju związek ze

all of the dishes as I was part of the class
and the final thing

wszystkimi potrawami, bo byłam częścią zespołu na
kursie
i ostatnią rzeczą jest

is my definition about sustainability

moja definicja zrównoważonego rozwoju,

because I've learned that it's not

ponieważ nauczyłam się, że to nie jest

Linear, it's not black or white

liniowe, ani czarne lub białe,

it's very complex and in order to find out

to jest bardzo kompleksowe i aby dowiedzieć się

the direction in which we have to go

o kierunku, w którym musimy podążać

we have to discuss it with

musimy dyskutować o tym z

Więc są w zasadzie trzy rzeczy, które
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Teachers, with classmates, with everyone together
The most impressive thing for me

wykładowcami, z innymi studentami, ze wszystkimi
razem.
Rzeczą, która zrobiła na mnie największe wrażenie

on the sustainable development goals

podczas kursu o zrównoważonych dietach była
dyskusja,
którą przeprowadziliśmy z międzynarodową grupą
studentów
na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju

And it was really valuable

i to było naprawdę cenne,

to have the different national perspectives on the
goals
something you normally don't have in discussions
in Europe
to have the African perspective, the Asian
perspective, the Latin American perspective
and it was really good to see

aby mieć różne narodowe perspektywy na cele.

How they, how students

jak oni, jak studenci

think about these goals and what they like.

myślą o tych celach i co im się podoba.

where they see relations to nutrition and to food in
their countries
but also in the world

Gdzie widzą zależności z odżywianiem i żywnością w
swoich krajach,
ale również na świecie

and which examples they found for the relations

i jakie przykłady znaleźli dla tych zależności.

and it was a really lively discussion

i to była naprawdę żywa dyskusja

It was really fun also for the lecturer so

i to była to naprawdę dobra zabawa również dla
wykładowcy,
więc po prostu wypróbuj niektóre z tych metod.

in the sustainable diets course was the discussion
we had with the international students

just try some of these methods out

Coś, czego normalnie nie ma w dyskusjach w Europie,
aby mieć perspektywę afrykańską,
latynoamerykańską
to było naprawdę ciekawe zobaczyć,

azjatycką,

NAUKA POPRZEZ DOŚWIADCZENIE (UNISG, Włochy)
Tekst w języku angielskim
Within TEFSI Project The University of
Gastronomic Science has implemented the already
well done concept of didactic trip
that the University does since its origin in 2004.
Our expectation is to focus on experiential learning
and to provide students with competence
development
that means that they develop both their skills
so the ability to do something, with their knowledge,
content development
so specific learning goals.
Students are expected to become active learners,
instead of passive
and to focus on real cases in order to have an
experience of real life
That means complex situation in agrofood system
and so to get some ability in, for example, system
thinking approach and transdisciplinarity

Tekst w języku polskim
W
projekcie
TEFSI
Uniwersytet
Nauk
Gastronomicznych (UNISG) przedstawia już dobrze
rozwiniętą koncepcję wycieczek dydaktycznych,
które uczelnia realizuje od początku swojego powstania
w 2004 roku.
Naszym oczekiwaniem jest skupienie się na uczeniu się
przez doświadczenie
i zapewnienie studentom rozwoju kompetencji
co oznacza, że rozwijają zarówno swoje umiejętności,
więc zdolności do wykonania czegoś, wraz z rozwojem
wiedzy,
tak, aby osiągnąć konkretne cele uczenia się.
Od studentów oczekuje się, że staną się aktywnymi
uczestnikami procesu nauczania, zamiast pasywnymi
i że skupią się na prawdziwych sprawach, aby mieć
doświadczenie prawdziwego życia
co oznacza kompleksową sytuację w systemie rolnospożywczym
a tym samym uzyskają pewne umiejętności, na przykład
w
zakresie
myślenia
systemowego
i
transdyscyplinarności,
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that are insight complex reality and so
to give them also the ability to become life-long
learners, for the rest of their life.
I’m actually really looking forward to this new
approach and I think it’s a great possibility
and it has a lot of different interesting dynamics
that could make it really useful for everyone’s
learning and growth process.
One of the things that’s super amazing is to get to sit
down with classmates
from all different places around the world
from a time before you actually go on the study trip
and see different perspectives and different ideas,
related to the places we’re gonna go,
the products we’re gonna see
The cultures that we will gonna be looking at.
I think it’s really invaluable to be able to get these
different opinions
and consider them before you actually go to the
place
because you go there then with kind of already
different perspectives you carry with you.
It’s like extra different tools that you can use to value
the situation and the places that you are.
For me, I think it’s really special opportunity to have
time to reflect
about that before you actually get to the place
and have the possibility to share that
with so many different ideas and different
perspectives.
We have developed a structure where we have three
phases.
The first phase is kind of introductory
session of 3-4 hours.
In this session the students receive, first of all, a
plenary introduction about a specific thing
and then we divide the students in small groups of 45 people
where they discuss, where they develop like what are
their interests,
what is the knowledge, that they would like to
develop during the study trip,
so basically the learning goals.
And then, we also organize single, individual
reflections.
Then, the students together with the tutor office go
into the experiential field trips
where they visit both farmers, producers,
they do tasting, they interview people, they travel in
different locations. During the three years our
students go
fifteen times in field trips.
When they come back, we organize for them the 3rd
phase
And again, we organize different sessions
Where students develop what we call “a multiple
perspective approach”,

które są wglądem na złożoną rzeczywistość,
aby przekazać im również umiejętność uczenia się przez
całe życie, do końca życia.
Naprawdę nie mogę się doczekać tego nowego
podejścia i uważam, że to świetna możliwość
i ma wiele różnych ciekawych dynamik,
co może sprawić, że będzie to naprawdę przydatne
procesu uczenia się i rozwoju każdego z nas.
Jedną z niesamowitych rzeczy jest możliwość siedzenia
z kolegami
z różnych miejsc na całym świecie,
zanim faktycznie wyruszymy na wycieczkę
dydaktyczną
i dostrzeżenie różnych perspektyw i różnych pomysłów,
związanych z miejscami, które odwiedzimy,
z produktami, które zobaczymy,
kulturami, którym będziemy się przyglądać.
Myślę, że to naprawdę bezcenne, aby móc uzyskać tak
różne opinie
i zastanowić się nad nimi, zanim odwiedzisz dane
miejsce
ponieważ jedziesz tam wtedy już z bagażem różnych
perspektyw.
To jak dodatkowe różne narzędzia, których możesz użyć
do oceny sytuacji i miejsc, w których się znajdujesz.
Uważam, że to naprawdę wyjątkowa okazja, aby mieć
czas na zastanowienie się nad tym
zanim faktycznie dotrzesz na miejsce
i mieć możliwość podzielenia się
tak wieloma różnymi pomysłami i perspektywami.
Opracowaliśmy strukturę, w której mamy trzy fazy.
Pierwsza faza to pewien rodzaj sesji wprowadzającej
trwającej 3-4 godziny.
W tej sesji studenci otrzymują przede wszystkim
planarne wprowadzenie na temat konkretnej rzeczy,
a następnie dzielimy studentów na małe 4-5 osobowe
grupy
gdzie dyskutują, gdzie się rozwijają w swoich
zainteresowaniach,
w swojej wiedzy, którą chcieliby rozwinąć podczas
wyjazdu studyjnego,
więc w zasadzie cele uczenia się.
A potem organizujemy też pojedyncze, indywidualne
refleksje.
Następnie studenci wraz z biurem tutorskim
wyruszają na eksperymentalne wycieczki terenowe
gdzie odwiedzają zarówno rolników, producentów,
Degustują produkty, przeprowadzają wywiady z ludźmi,
podróżują w różne miejsca. W ciągu trzech lat nasi
studenci odbywają
piętnaście takich wycieczek.
Kiedy wrócą, organizujemy dla nich trzecią fazę
i znowu organizujemy różne sesje
gdzie studenci rozwijają coś, co
„podejściem wieloperspektywicznym”
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so they develop some research questions,
they read some scientific resource and
they develop the result of their analysis
of multiple perspective approach
from generally ecological, economic, political,
social, cultural point of view.
They discuss with each other and then they present
to the rest of the class
So there is a peer-to-peer horizontal exchange of
knowledge.
The outcome is that the students have the possibility
to express their feelings, their emotions, their
knowledge
and to develop core competences.
To introduce and develop experiential learning that
are many changes
that I face, for example one of the first is the
different approach, from linear teacher,
that for example is to give a class where I share with
my students my knowledge, to facilitator
so I’m there mainly with the goal to make the
students in a good environment
So that they can talk and have a peer-to-peer session.
Another big change is to get rid of the classroom,
of the class rigid structure that is frontal
and to provide a different space, a different learning
environment,
for example, very basic, but to move the chairs and
so that the tables are organized
in small groups of for example 4-5 students
so that they can talk and listen each other
to develop some rules for dialog
so to experience silence and a good timing for
questions and answering
so that everybody can talk and hear each other.
To get rid of the text book and to use different
sources of information, sometimes online scientific
paper
Or could be a video, or, again, a lot of experiential
direct interview.
and finally to make the students comfortable to
express their different opinions without judgement.
so to give away control.
So we have very precise, organized session with
time,
but on the other hand we are also aware that very
often this schedule can change,
because students need more time to prepare a paper
or more time to discuss.

W związku z tym opracowują pewne pytania badawcze.
Czytają pewne źródła naukowe i
opracowują wynik swojej analizy
wieloperspektywicznego podejścia
z ekologicznego, ekonomicznego, politycznego,
społecznego, kulturowego punktu widzenia.
Dyskutują ze sobą, a następnie prezentują wyniki
pozostałym grupom,
A więc jest także horyzontalna wymiana wiedzy między
studentami.
W rezultacie studenci mają możliwość wyrażania
swoich uczuć, emocji, swojej wiedzy
oraz rozwijania kluczowych kompetencji.
Wprowadzanie i rozwijanie uczenia się przez
doświadczenie wiąże się z wieloma zmianami,
z którymi się zmagam, na przykład jedną z pierwszych
jest zmiana podejścia z „nauczyciela liniowego”,
który na przykład prowadzi zajęcia, gdzie dzieli się ze
studentami wiedzą, na facylitatora,
którego głównym celem jest to, aby zapewnić studentom
dobre środowisko
aby mogli rozmawiać i odbywać sesję bezpośrednio z
rówieśnikami.
Kolejną dużą zmianą jest pozbycie się sali lekcyjnej,
typową frontalną strukturą klasy
i zapewnienie innej przestrzeni, innego środowiska
uczenia się,
na przykład, bardzo podstawowa zmiana, z
przestawieniem krzeseł i tak, aby ławki były ustawione
dla małych grup np. 4-5 osobowych
żeby mogli rozmawiać i słuchać się nawzajem,
aby opracować pewne zasady dialogu,
aby doświadczyć ciszy i dobrego czasu na pytania i
odpowiedzi,
aby wszyscy mogli rozmawiać i słyszeć się nawzajem.
Aby pozbyć się podręczników i skorzystać z innego
źródła informacji, np. artykułów naukowych on-line
lub może to być wideo, albo znowu dużo bezpośredniej
rozmowy empirycznej.
I wreszcie, aby studenci mogli swobodnie wyrażać
swoje odmienne opinie bez osądzania,
więc dać in kontrolę.
Więc mamy bardzo precyzyjnie zorganizowaną
czasowo sesję,
ale z drugiej strony mamy też świadomość, że bardzo
często ten harmonogram może się zmieniać,
ponieważ studenci potrzebują więcej czasu na
przygotowanie referatu
lub więcej czasu na dyskusję.
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