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Streszczenie projektu
System żywnościowy obejmuje wszystkie podmioty i działania związane z produkcją rolniczą,
przetwarzaniem, dystrybucją, wprowadzaniem do obrotu, pakowaniem i konsumpcją
żywności, włączając aspekty społeczno-gospodarcze i środowiskowe tych działań. Wraz z
prognozowanym wzrostem liczby ludności na Ziemi, w ciągu następnych 30 lat globalny system
żywnościowy będzie musiał zwiększyć swoją wydajność, drastycznie ograniczając negatywny
wpływ na środowisko naturalne. Jednocześnie w programach edukacyjnych wielu uczelni
wyższych zagadnienia dotyczące zrównoważenia systemów żywnościowych nie są
uwzględnione w sposób wystarczający, a rynek żywności pochodzącej ze zrównoważonych
środowiskowo i społecznie systemów produkcji stanowi wciąż w wielu krajach sektor niszowy,
pozbawiony wsparcia dobrze przygotowanych absolwentów uczelni wyższych. Ponadto,
chociaż istnieje wyraźna potrzeba tworzenia innowacyjnych, multidyscyplinarnych

i ukierunkowanych na rynek pracy metod nauczania w UE, wiele europejskich uczelni wciąż
pozostaje daleko w tyle. Dlatego projekt TEFSI wspiera współpracę między dziewięcioma
europejskimi uczelniami wyższymi w celu opracowania, wdrożenia i upowszechnienia
innowacyjnych koncepcji, materiałów, metod i narzędzi edukacyjnych, a w konsekwencji
podniesienia kompetencji i innowacyjności nauczycieli akademickich i poprawy jakości
kształcenia.
Zastosowanie innowacyjnych metod nauczania w projekcie TEFSI zostanie zilustrowane w
odniesieniu do tematów obejmujących różne aspekty zrównoważonych systemów
żywnościowych, a tym samym zwiększy świadomość nauczycieli na temat znaczenia
uwzględniania tych zagadnień w ich codziennych wykładach.
Projekt rozpocznie się od analizy (a) poziomu włączenia zagadnień dotyczących
zrównoważonych systemów żywnościowych do treści edukacyjnych na uczelniach wyższych,
(b) wykorzystywanych metod i narzędzi edukacyjnych oraz (c) perspektyw na innowacje w
tym obszarze. Następnym etapem będzie opracowanie materiałów edukacyjnych nt.
innowacyjnych metod i koncepcji nauczania, przedstawienie ich podczas 5 międzynarodowych
szkoleń dla kadry akademickiej, włączenie do codziennych aktywności dydaktycznych
wykładowców uczelni uczestniczących w projekcie, i upowszechnienie podczas zaplanowanych
konferencji TEFSI i innych aktywności upowszechniających. Zróżnicowany i bogaty skład
konsorcjum TEFSI pozwoli na wyekstrahowanie, analizę, połączenie i upowszechnienie
najbardziej innowacyjnych i efektywnych strategii i działań wszystkich uczelni uczestniczących
w projekcie.

