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NACHHALTIGE 
ERNÄHRUNG

ZRÓWNOWAŻONEGO 
ŻYWIENIA

UNSERE ZIELE
NASZE CELE

UNSERE AUFGABEN
NASZE ZADANIA

Scha� ung eines grenzüberschreitenden polnisch-
deutschem Gremiums, das sich aus Vertretern von Bildung, 
Wissenschaft, Wirtschaft, Politik zusammensetzt, um die 
Thematik nachhaltige Ernährung als ein wichtiges gesell-
schaftliches Anliegen weiter zu befördern.

Verbesserung der Bildungsangebote im Bereich gesun-
de Ernährung für Schüler ausgewählter Klassenstufen und 
Schularten.

Scha� ung der Voraussetzungen, um Angebote und 
Aktionen zum Thema nachhaltige Ernährung verschiedenen 
Bevölkerungsgruppen zur Verfügung stellen zu können.

Realizuje misję kształcenia przez całe życie (lifelong learning) w 
obszarach prowadzonych studiów dla różnych grup wiekowych 
(dzieci, młodzieży, dorosłych), 

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności posiada status Krajo-
wego Narodowego Ośrodka Wiodącego w dziedzinie biotech-
nologii, żywności funkcjonalnej oraz badań nad naturalnymi 
substancjami w prewencji i terapii chorób cywilizacyjnych, 
Realizuje projekty naukowe i edukacyjne w zakresie 
zrównoważonego żywienia, pro� laktyki zdrowotnej, dietetyki 
i zrównoważonego wykorzystania zasobów i niemarnowania 
żywności,

Prowadzi działania promujące zdrowy styl życia dla różnych 
grup wiekowych, 

Upowszechnia/propaguje wiedzę  dotyczącą zrównoważonego 
żywienia, przeciwdziałania chorobom dietozależnym

Auf- und Ausbau von zentralen Lernorten der Ernäh-
rungsbildung in Hoyerswerda und Radomierz mit dem 
Schwerpunkt „Nachhaltige Ernährung“

Erarbeitung gemeinsamer lehrplanbezogener Bil-
dungsmaterialien zum Thema „Nachhaltige Ernährung“ 
und Pilotphase für thematische Projekttage mit Schülern 
aus Sachsen und Polen

Aufbau und Test einer webbasierten Lern- und Lehr-
plattform zur „Nachhaltigen Ernährung“

Aufbau eines interdisziplinären Netzwerks zum Thema 
„Nachhaltige Ernährung“ mit den Schwerpunkten Wissen-
stransfer, Wissenschaft und Wirtschaft.

Realizuje misję kształcenia przez całe życie (lifelong learning) 
w obszarach prowadzonych studiów dla różnych grup wie-
kowych (dzieci, młodzieży, dorosłych), 

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności posiada status 
Krajowego Narodowego Ośrodka Wiodącego w dziedzinie 
biotechnologii, żywności funkcjonalnej oraz badań nad natu-
ralnymi substancjami w prewencji i terapii chorób cywilizacyj-
nych, 

Realizuje projekty naukowe i edukacyjne w zakresie 
zrównoważonego żywienia, pro� laktyki zdrowotnej, dietetyki 
i zrównoważonego wykorzystania zasobów i niemarnowania 
żywności,

Prowadzi działania promujące zdrowy styl życia dla różnych 
grup wiekowych, Upowszechnia/propaguje wiedzę  dotyczącą 
zrównoważonego żywienia, przeciwdziałania chorobom 
dietozależnym



Netzwerk für Ernährungsbildung 
zur nachhaltigen Entwicklung 
der Euroregion Neisse

Żywność jest cenna – 
sieć dla zrównoważonego 
żywienia w Euroregionie Nysa

Lead-Partner:
Christlich Soziales Bildungswerk Sachsen e.V.

Projektpartner:
Naturwissenschaftliche Universität Breslau/
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Projektkoordination:
Christlich Soziales Bildungswerk e.V. 
Katharina Görnitz
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
dr inż. Anita Ogły

WER WIR SIND
KIM JESTEŚMY

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu jest jedną z uczelni 
cieszących się uznaniem w Polsce i na świecie. Od 1951 roku 
podejmuje wszechstronne działania na rzecz wykorzystania, 
przekształcania, ochrony zasobów przyrody i środowiska natu-
ralnego oraz zapewnienia wysokiej jakości życia człowieka:
 Realizuje kształcenie studentów na 5 wydziałach 
związanych z rolnictwem, weterynarią, rozwojem obszarów 
wiejskich, planowaniem przestrzennym i żywieniem człowieka. 
 Realizuje misję kształcenia przez całe życie (lifelong lear-
ning) w obszarach prowadzonych studiów dla różnych grup 
wiekowych (dzieci, młodzieży, dorosłych), 
 Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności posiada status 
Krajowego Narodowego Ośrodka Wiodącego w dziedzinie bio-
technologii, żywności funkcjonalnej oraz badań nad naturalny-
mi substancjami w prewencji i terapii chorób cywilizacyjnych, 
 Realizuje projekty naukowe i edukacyjne w zakresie 
zrównoważonego żywienia, pro� laktyki zdrowotnej, dietetyki 
i zrównoważonego wykorzystania zasobów i niemarnowania 
żywności,
 Prowadzi działania promujące zdrowy styl życia dla różnych 
grup wiekowych, 
 Upowszechnia/propaguje wiedzę  dotyczącą 
zrównoważonego żywienia, przeciwdziałania chorobom 
dietozależnym,
 Wspiera lokalnych przedsiębiorców i rozwój nowych techno-
logii w obszarach produkcji żywności i żywienia człowieka,
 Współpracuje z ośrodkami międzynarodowymi w zakresie 
wymiany kadry i doświadczeń edukacyjno-badawczych. 

Das Christlich Soziale Bildungswerk Sachsen e. V. en-
gagiert sich seit 1991 im ländlichen Raum Sachsens. Neben 
diesem Projekt betreut das CSB diverse weitere Initiativen  
mit folgenden Zielen:
 Verbesserung der Lebensverhältnisse der Menschen
 Aufbau und Entwicklung von Bildungsarbeit
 Studienfahrten und internationale Begegnungen
 Berufsförderung, insbesondere für Frauen
 Förderung von Maßnahmen des Umweltschutzes, der 
Dorfentwicklung und der Landesp� ege


