UE4SD ОНЛАЙН
ПЛАТФОРМА С
РЕСУРСИ
Онлайн платформа с
ресурси за най-добрите
практики от проект
UE4SD

Добре дошли на платформата с онлайн ресурси на проект UE4SD
Проектът „Университетски преподаватели за устойчиво развитие“ (UE4SD) беше
финансиран от 2013 до 2016 година от Европейската Комисия, за да подкрепи
професионалното развитие на университетските преподаватели в сферата на
образованието за устойчиво развитие (ОУР).
Тази платформа съдържа ресурси с най-добрите практики, идентифицирани и създадени
по проекта в цяла Европа, както и материали, инструменти, линкове и резултати за
професионално развитие в сферата на ОУР.

Съдържание на онлайн платформата
Представя проекта, партньорството, процеса и ключовите
дейности
Очертава европейската политика за ОУР във висшето
образование
Разглежда принципите на ОУР и професионалните
компетентности в ОУР
Представя най-добрите практики, идентифицирани и
създадени по проекта
Показва изводите за бъдещото професионално развитие в ОУР
Предоставя съответните ресурси, литература и документи по
проекта

Концепция на UE4SD
UE4SD е вдъхновен от необходимостта за
подобряване разбирането и професионалната
работа в сферата на ОУР на университетски
преподаватели от всички специалности.
Проектът признава значението на висшето
образование в подготовката на хората за
постигане на устойчивост чрез трансформиращо
учене - и необходимостта за университетските
преподаватели да получат представа и опит в ОУР
чрез професионално развитие.
Визията на UE4SD е да развие мрежа от експерти
с членове от цяла Европа, да изгражда капацитет,
да споделя знания да генерира идеи и да
стимулира иновациите за професионални
компетентности в ОУР.

Основни резултати от UE4SD
•
•
•
•
•

Мрежа от практикуващи – консорциумът UE4SD от експерти в ОУР от
цяла Европа
Доклад за състоянието на ОУР – очертава съществуващите практики и
политика в цяла Еропа
Публикация за водещите практики – представя най-добрите примери за
професионално разивите в ОУР
Академия UE4SD – обучителна програма за преподавателски екипи,
разработена по проекта
Онлайн платформа – инструментариум с ресурси и материали,
създадени по проекта

Ключова информация за U4SD
•
•
•
•

Партньорство: в UE4SD участват 53 партньорски
институции от 33 страни
Ръководител: проф. Даниела Тилбъри,
Университетът на Гибралтар
Водеща институция: Университетът в
Глостършир, Великобритания
Финансиране: Програмата на ЕК „Учене през
целия живот. Еразъм. Академични мрежи“
Регионални координатори на проекта

Университетът в Глостършир (Великобритания, Север)
Автономния университет в Мадрид (Испания, Юг)
Карловият университет в Прага (Чехия, Изток)
Университет Леуфана в Люнебург (Германия, Запад)
Друга информация
Онлайн платформа: http://www.platform.ue4sd.eu
Поща на проекта: ue4sd@glos.ac.uk
Интернет страница на проекта: http://www.ue4sd.eu/

