UE4SD
INTERNETINĖ
METODIKOS
PLATFORMA
Internetinė platforma,
kurioje pateikti geriausi
UE4SD projekto metodikos
pavyzdžiai

KVIEČIAME Į UE4SD PROJEKTO INTERNETINĘ PLATFORMĄ
www.platform.ue4sd.eu
UE4SD projektą nuo 2013-2016 m. finansavo Europos Komisija, skatinanti
universitetų dėstytojų kvalifikacijos tobulinimą darnaus vystymosi švietimo (DVŠ)
srityje.
Šioje internetinėje platformoje sukaupta projekto eigoje pripažinta ir sukurta
Europos geriausios praktikos metodika, taip pat medžiaga, priemonės, nuorodos ir
projekto rezultatai, susiję su kvalifikacijos tobulinimu DVŠ srityje.

INTERNETINĖS PLATFORMOS TURINYS
Įvardinti projekto tikslai, partneriai, procesas ir
esminės veiklos
Apibrėžtos DVŠ politikos gairės Europos aukštajame
moksle
Analizuojami DVŠ principai ir profesinės
kompetencijos
Pristatyta projekto metu pripažinta ir sukurta pažangi
praktika
Aptarti DVŠ kvalifikacijos tobulinimo iššūkiai
Pateikti projektui tinkami ištekliai, literatūra ir
dokumentai

UE4SD PROJEKTO KOCEPCIJA
UE4SD įkvėpė universitetų dėstytojų poreikis
plėtoti supratimą ir praktiką darnaus
vystymosi švietimo (DVŠ) srityje,
nepriklausomai nuo jų profesinės
specializacijos.
Pripažįstama aukštojo mokslo svarba
parengiant žmones siekti darnaus vystymosi
per transformuojamąjį mokymąsi, taip pat
universitetų dėstytojų poreikis sužinoti ir
patirti DVŠ per kvalifikacijos tobulinimą.
UE4SD siekis – sukurti Europos ekspertų tinklą,
plėtoti jo dalyvių gebėjimus, drauge mokytis ir
kurti idėjas bei inicijuoti DVŠ profesines
inovacijas.

UE4SD – PAGRINDINIAI REZULTATAI
 Dėstytojų tinklas – Europos DVŠ ekspertų UE4SD konsorciumas
 Esamos būklės ataskaita – Europos regiono politikos ir praktikos apybraiža
 Pažangios praktikos leidinys – geriausių DVŠ kvalifikacijos tobulinimo
pavyzdžių pristatymas
 UE4SD Akademija – projekte sukurti universitetų komandų mokymai
 Internetinė platforma – priemonių rinkinys ir medžiaga, sukurta projekto
eigoje

UE4SD – PAGRINDINĖ INFORMACIJA
o Partneriai: UE4SD projekte dalyvavo 53 partnerių
institucijos iš 33 šalių
o Vadovė: profesorė Daniella Tilbury, University of Gibraltar,
Spain
o Vadovaujanti institucija: University of Gloucestershire, UK
o Finansuotojas: EK Mokymosi visą gyvenimą programa –
Erasmus akademiniai tinklai

UE4SD PARTNERIAI – REGIONINIAI CENTRAI
University of Gloucestershire, UK (Šiaurės centras)
Autonomous University of Madrid, Spain (Pietų centras)
Charles University Prague, Czech Republic (Rytų centras)
Leuphana University of Lüneburg, Germany (Vakarų centras)

DAUGIAU INFORMACIJOS
Internetinė platforma: http://www.platform.ue4sd.eu
Projekto el.paštas: ue4sd@glos.ac.uk
Projekto tinklalapis: http://www.ue4sd.eu/

