Univerzitetni učitelji za trajnostni razvoj (UE4SD)

Sporočilo za javnost: Izšla je nova publikacija, ki
prikazuje primere najboljše prakse evropskega izobraževanja
za trajnostni razvoj v poklicnem razvoju univerzitetnih učiteljev
23. november 2015 na Avtonomni univerzi v Madridu, Španija

Na letnem srečanju evropskega projekta Univerzitetni učitelji za trajnostni razvoj (UE4SD), ki ga je
gostila Avtonomna Univerza v Madridu, so 23. novembra 2015 v kulturnem centru ‘La Corrala’
predstavili Publikacijo o vodilnih praksah (PVP). Le-ta je rezultat druge stopnje projekta o razvijanju
virov, nadgrajevanju znanja in izkušenj 53 partnerjev iz 33 držav, ki delujejo na področju Izobraževanja
za trajnostni razvoj (ITR) v evropskih visokošolskih (VŠ) institucijah. Na osnovi pregleda stanja na
področju ITR na področju VŠ v vseh udeleženih državah s poudarkom na kompetencah UNECE
(Gospodarske komisije Združenih narodovo za Evropo), je v objavi izbranih 13 primerov dobre prakse
o možnostih poklicnega razvoja univerzitetnih učiteljev na področju ITR. Prav tako je prikazan pregled
možnosti, kako uveljaviti poklicni razvoj ITR na področju VŠ po vsej Evropi – publikacija posreduje
informacije, kako se lahko ustrezni poklicni razvoj v ITR pridobi in kaj vse je potrebno na politični ravni,
da dosežemo preoblikovanje.
V PVP je predstavljen koncept poklicnega razvoja univerzitetnih učiteljev na področju ITR, opisani so
ključni metodološki pristopi, opredeljeni so procesi ter orodja in predstavljeni so primeri najboljših
praks UE4SD iz štirih evropskih regij – severne, južne, vzhodne in zahodne, z namenom dokumentirati
že doseženi napredek. Publikacija v poglavju 'Naučene lekcije' opisuje nekatera splošna načela ter
prikaže možne poti naprej. PVP se zaključi s ključnimi sporočili in priporočili za prihodnji razvoj na
področju poklicnega razvoja univerzitetnih učiteljev.
Pregled 13 najboljših praks je zbran iz desetih evropskih držav in prikazuje, da odlične možnosti za
razvoj kompetenc univerzitetnega osebja v ITR že obstajajo. Te priložnosti nam lahko služijo kot
modelni primeri razvoja novih pobud za poklicni razvoj v različnih kulturnih okoljih po Evropi. Prav
takšne nove pobude so potrebne, saj mnogi univerzitetni učitelji pogrešajo možnosti poklicnega
razvoja na področju ITR. Za samo izvedbo so že obstoječe mreže dobra podpora za razvoj uspešnih
pobud poklicnega razvoja na različnih ravneh udejstvovanja, od velikih mednarodnih konzorcijev do
majhnih institucionalnih mrež ali učnih skupnosti.
Publikacija je namenjena tistim deležnikom, ki jih zanima ITR, še posebej poklicni razvoj na nivoju
visokega šolstva. Primerna je torej za vse, ki poučujejo, sodelujejo v učenju ali delajo v razvoju osebja
v visokošolskem izobraževanju. Še posebej je namenjena odločevalcem v visokem izobraževanju, npr.
ministrstvom, ki se ukvarjajo z VŠ in ITR, njihovi administraciji, evropskim politikom, agencijam za
financiranje, telesom za presojo kakovosti in mednarodnim organizacijam z namenom da vključijo
načela ITR v mehanizme in kriterije zagotavljanja kakovosti v poučevanju. Publikacija je primerna tudi
za tiste dele družbe, ki jim visokošolsko izobraževanje služi – na primer za nevladne organizacije,
poklicna telesa, učitelje v družbi, poslovneže in mlade, poklicne mentorje in sodelavce. Pričakovana
področja uporabe tega vira so: strateško odločanje na različnih nivojih VŠ-politike, uporaba kot okvir

za lastni razmislek učitelja in vrednotenje svojega dela, pomoč skupinam za poklicni
razvoj na univerzah kot osnovni vir in navdih.
Objavo publikacije kot enega od izidov projekta UE4SD financira Evropska Komisija – Program za
vseživljenjsko učenje. Celotno publikacijo najdete na: http://www.ue4sd.eu/outcomes/111-leadingpractice-publication-launched-at-the-ue4sd-annual-conference-in-madrid.
Prosimo, da za nadaljnje informacije glede Publikacije o vodilnih praksah stopite v stik z vodjo
delovnega paketa dr. Jano Dlouho ali dr. Dano Kapitulčinovo, Karlova Univerza v Pragi:
jana.dlouha@czp.cuni.cz in dana.kapitulcinova@czp.cuni.cz.
Več informacij o projektu UE4SD vam lahko posredujejo: vodja projekta prof. Daniella Tilbury, Univerza
v Gibraltarju, daniella.tilbury@unigib.edu.gi, ali koordinatorica projekta UE4SD, Univerza v
Gloucestershiru ue4sd@glos.ac.uk, ali spletna stran projekta UE4SD: http://www.ue4sd.eu.

