UE4SD ONLINE
PLATFORMA
ZDROJOV
Online platforma
obsahujúca najlepšie
príklady výskumu
z projektu UE4SD

VITAJTE V ONLINE PLATFORME ZDROJOV PROJEKTU UE4SD
www.paltform.ue4sd.eu
Projekt UE4SD bol financovaný od roku 2013 do roku 2016 Európskou
Komisiou, na podporu profesijného rozvoja vysokoškolských
pedagógov v oblasti vzdelávania pre udržateľný rozvoj (VUR).
Online platforma obsahuje najlepšie príklady, osvedčené postupy
stanovené a vytvorené v rámci projektu z celej Európy, rovnako ako aj
materiály, nástroje, odkazy a výstupy projektu pre VUR profesijný
rozvoj.
OBSAH ONLINE PALTFORMY
Zavádza projektové zámery, spoluprácu, proces
a kľúčové aktivity
Načrtáva Európske politické prostredie pre VUR vo
vyššom vzdelávaní
Skúma princípy VUR a profesijnú spôsobilosť ve VUR
Prezentuje najlepšie príklady identifikované a
vyvinuté prostredníctvom projektu
Zvažuje dopady na budúcnosť pre VUR profesijný
rozvoj
Poskytuje relevantné zdroje, literatúru a podklady pre
projekt

KONCEPT PROJEKTU UE4SD
UE4SD bol inšpirovaný potrebou univerzitných
pedagógov všetkých špecializácií rozvíjať svoje
vedomosti a odbornú prax vo Vzdelávaní pre
Udržateľný Rozvoj (VUR).
Uznáva, že je dôležité aby vyššie vzdelanie v
príprave mladých ľudí reagovalo na
udržateľnosť prostredníctvom transformovanej
výučby – a že je potreba pedagógov vysokých
škôl získať poznatky a skúsenosti v VUR
prostredníctvom profesijného rozvoja.
UE4SD víziou je vytvoriť celoeurópsku sieť
expertov, vybudovať kapacity, zdielané učenie,
generovať myšlienky a stimulovať inovácie pre
odbornú spôsobilosť ve VUR.

UE4SD – ZÁKLADNÉ VÝSTUPY
 Sieť praktikov – UE4SD konzorcium VUR odborníkov z celej
Európy
 Správa o stave – zmapovanie súčasných postupov a politík v
európskom regióne
 Publikácia najlepšej praxe – prezentácia najlepších príkladov
VUR profesijného rozvoja
 UE4SD Akadémia – miestne školenia pre vysokoškolské tímy
vyvinuté v rámci projektu
 Online platforma – sada zdrojov a materiálov vytvorená v rámci
projektu
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UE4SD – kľúčová informácia
Spolupráca: UE4SD zahrnuje 53 partnerských
inštitúcií z 33 krajín
Riaditeľ: Prof. Daniella Tilbury, Univerzita
Gibraltar
Vedúca inštitúcia: Univerzita
Gloucestershire, UK
Financované: EC Lifelong Learning
Programme – Erasmus Academic Networks

UE4SD SPOLUPRÁCA – REGIONÁLNE CENTRÁLY

University of Gloucestershire (UK – severné
zoskupenie)
Autonomous University of Madrid (Španielsko – južné
zoskupenie)
Charles University Prague (Česká republika –
východné zoskupenie)
Leuphana University of Lüneburg (Nemecko, západné
zoskupenie centrála)

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Online platforma: http://www.platform.ue4sd.eu
Projektový email: ue4sd@glos.ac.uk
Projektová webstránka: http://www.ue4sd.eu/

