UE4SD ONLINE
ПЛАТФОРМА ЗА
РЕСУРСИ
Оnline платформа што
содржи ресурси од
најдобрите практики
од проектот UE4SD

ДОБРЕДОЈДОВТЕ НА ONLINE ПЛАТФОРМАТА ЗА РЕСУРСИ НА ПРОЕКТОТ UE4SD
WWW.PLATFORM.UE4SD.EU
Проектот UE4SD што се реализираше во периодот од 2013 до-2016 година беше
финансиран од страна на Европската Комисија, со цел поддршка на професионалниот
развој на универзитетските едукатори во образованието за одржлив развој (ESD).
Online платформата содржи ресурси од најдобрите практики од цела Европа,
идентификувани и креирани во рамки на Проектот, како и материјали, алатки, линкови и
проектни резултати во врска со професионалниот развој на полето на ESD.

СОДРЖИНИ НА ONLINE ПЛАТФОРМАТА
Вовед во проектните цели, партнерство, процеси и
клучни активности.
Го скицира пејзажот на европски политики за ESD во
високото образование
Ги истражува принципите на ESD и професионалните
компетенции во областа на ESD.
Ги презентира најдобрите практики идентификувани и
развиени во рамки на Проектот.
Ги разгледува импликациите за иднината на
професионалниот развој во областа на ESD.
Обезбедува релевантни ресурси, литература и документи
за Проектот.

КОНЦЕПТ НА ПРОЕКТОТ UE4SD
Проектот UE4SD беше инспириран од потребата за
универзитетски едукатори во сите области со цел
развој на разбирањето на образованието за
одржлив развој (ESD) и соодветна професионална
практика.
Тој ја признава важноста на високото образование
во подготовката на луѓето да одговорат на
одржливоста низ трансформативно учење – и
потребата од универзитетски едукатори кои ќе
стекнат увид и искуство во ESD низ професионален
развој.
Визијата на проектот UE4SD е да се развие мрежа
на експерти со членови ширум Европа, за градење
капацитети, споделување на наученото,
генерирање идеи и стимулирање иновации за
професионалните компетенции во областа на ESD.

UE4SD – КЛУЧНИ РЕЗУЛТАТИ
o

Мрежа на стручни лица – конзорциум на UE4SD составен од експерти во
областа на ESD ширум Европа

o

Извештај за тековните состојби – мапирање на постојните практики и
политики во Европа

o

Публикација за водечки практики – презентирање на најдобри примери од
областа на професионалниот развој во доменот на ESD

o

Академија на UE4SD – резиденцијална обука за универзитетски тимови
развиена во рамки на Проектот

o

Online платформа – алатка за ресурси и материјали развиена во рамки на
Проектот.

UE4SD – КЛУЧНИ ИНФОРМАЦИИ
o
o
o
o

Партнерство: UE4SD вклучува 53 партнерски институции од
33 земји
Директор: Професор Даниела Тилбури, Универзитет од
Гибралтар
Водечка институција: Универзитет од Глостершир, Велика
Британија
Финансиер: ЕК Програма за доживотно учење –академски
мрежи Еразмус
UE4SD партнерство – Регионални центри

Универзитет од Глостершир (ВБ – центар Север)
Автономен универзитет од Мадрид (Шпанија – центар Југ)
Карлов универзитет од Прага (Чешка Република – центар Исток)
Универзитет Лојфана од Лунебург (Германија – центар Запад)
Дополнителни информации
Online платформа: http://www.platform.ue4sd.eu
Email на Проектот: ue4sd@glos.ac.uk
Интернет страна на Проектот: http://www.ue4sd.eu

