UE4SD SPLETNA
PLATFORMA
VIROV
Spletna platforma z
najboljšimi praktičnimi
viri projekta UE4SD

DOBRODOŠLI NA SPLETNI PLATFORMI VIROV PROJEKTA UE4SD
www.platform.ue4sd.eu
Projekt UE4SD, ki je potekal v letih 2013–2016, je financirala Evropska komisija z
namenom, da bi podprla strokovni razvoj univerzitetnih učiteljev pri izobraževanju za
trajnostni razvoj (ITR).
Spletno platformo sestavljajo najboljši praktični viri, zbrani v okviru projekta po celi
Evropi, prav tako gradiva, orodja, povezave in dosežki projekta o strokovnem razvoju ITR.

VSEBINA SPLETNE PLATFORME
Predstavi cilje projekta, partnerstvo, proces in ključne
aktivnosti.
Opredeli evropsko politično sceno za ITR v visokošolskem
izobraževanju.
Raziskuje načela ITR in strokovno usposobljenost za ITR.
Predstavi najboljše prakse, opredeljene in razvite v okviru
projekta.
Oceni posledice za prihodnost za strokovni razvoj ITR.
Zagotavlja ustrezne vire, literaturo in dokumente za projekt.

KONCEPT PROJEKTA UE4SD
Projekt UE4SD je navdahnila potreba
univerzitetnih učiteljev na specializiranih področjih
po razvoju njihovega razumevanja in strokovne
prakse v ITR.
Projekt prepoznava pomembnost visokošolskega
izobraževanja pri izobraževanju ljudi, da se
odzovejo trajnostnemu razvoju preko
transformativnega učenja – in potrebo po
univerzitetnih učiteljih, ki bi pridobili vpogled in
izkušnje za ITR skozi strokovni razvoj.
Vizija projekta UE4SD je razviti mrežo
strokovnjakov iz celotne Evrope, povečati
zmogljivost, deliti znanje, ustvarjati ideje in
stimulirati inovacije za strokovno usposobljenost
za ITR.

UE4SD – KLJUČNI DOSEŽKI
•

Mreža izvajalcev – UE4SD združenje strokovnjakov ITR celotne Evrope

•

Najnovejše poročilo – zbrane obstoječe prakse in politike regije EU

•

Publikacija vodilnih praks – predstavitev najboljših primerov strokovnega
razvoja ITR

•

Akademija UE4SD – usposabljanje za univerzitetne skupine, razvite v okviru
projekta

•

Spletna platforma – orodje virov in gradiv ustvarjenih v času trajanja
projekta

UE4SD – KLJUČNE INFORMACIJE
o
o
o
o

Partnerstvo: V projektu UE4SD je sodelovalo 53
partnerjev iz 33 držav
Direktorica: prof. Daniella Tilbury, Univerza v
Gibraltarju
Vodilna inštitucija: Univerza v Gloucestershiru,
Velika Britanija
Financirala: Evropska komisija, Program za
vseživljenjsko učenje – akademske mreže Erazmus

UE4SD PARTNERSTVO – REGIONALNA SREDIŠČA
Univerza v Gloucestershiru (Velika Britanija – sever)
Avtonomna univerza v Madridu (Španija – jug)
Karlova univerza v Pragi (Češka – vzhod)
Univerza Leuphana v Lüneburgu (Nemčija – zahod)

NADALJNE INFORMACIJE
Spletna platforma: http://www.platform.ue4sd.eu
Epošta projekta: ue4sd@glos.ac.uk
Spletna stran projekta: http://www.ue4sd.eu/

