University Educators for Sustainable Development (UE4SD)
UE4SD projektin viimeisessä konferenssissa lanseerattiin uusi verkkopohjainen resurssi yliopistojen ja
korkeakoulujen opettajille
29. kesäkuuta 2016, University of Gibraltar
University of Gibraltar järjesti 27-28.6 konferenssin ”Universities as Beacons of Change: Education for
Sustainability lighting up pathways for a new world”. Konferenssi tuki osaltaan UNESCON ohjelmaa ”Global
Action Programme on ESD”(Globaali toimintaohjelma kestävän kehityksen koulutukselle), sekä YK:n
kestävän kehityksen tavoitteita, joissa tunnistetaan tarve parantaa yliopistojen ja korkeakoulujen
opettajien tukemista kestävään kehitykseen liittyvässä opetuksessa.
Samalla tämä tapahtuma oli UE4SD-projektin viimeinen kokous. Tämä EU:n komission rahoittama projekti
on tunnistanut ja dokumentoinut sarjan eurooppalaisia ESD:hen liittyviä ammatillisia hyviä käytäntöjä, jotka
voivat edesauttaa yliopistoja, jotka haluavat uudelleensuunnata opetuksensa ja samalla olla
yhteiskunnallisen muutoksen edelläkävijöitä.
Yli 100 osallistujaa kokoontui tähän kansainväliseen konferenssiin keskustelemaan kansainvälisistä ja YK:n
ESD:n viitekehyksistä, korkeakoulutuksen roolista sekä erityisesti opettajien työstä ESD:hen liittyvissä
prosesseissa, sekä käytännön tasolla mahdollisuuksista tulevaan yhteistyöhön ja verkostoitumiseen.
Kolmen rinnakkaisen session teemoina olivat ammatillinen kehitys, mahdollisuudet muutokseen sekä
laadun edistäminen ja kumppanuuteen liittyvät käytännöt.
Gibraltarin kokouksessa lanseerattiin johtaja Alexander Leichtin, UNESCON Pariisin ”Education for
Sustainable Development and Global Citizenship”-osastosta, johdolla UE4SD-projektin tuottama
ainutlaatuinen verkkotyökalupakki – The Online Platform for professional development in Education for
Sustainable Development (ESD). Tämän työkalupakin tarkoitus on tukea ammatillista kehittämistä ja
vastaamaan 21 vuosisadan haasteita, maailmanlaajuisen, tulevaisuuteen ja muutokseen suuntautuvassa
opetuksessa ja oppimisessa – sekä tuomaan nämä lähestymistavat käytännönläheisyyteen, ja näin tukea
opiskelijoiden kehittymistä.
Tässä verkkoalustassa on koottu sekä eurooppalaisia hyviä käytäntöjä että projektin kehittämiä uusia
työtapoja. Tämä on ensimmäinen opettajille suunnattu ESD-ammatilliseen koulutukseen ja kehittämiseen
liittyvä kokoelma.
Verkkoalustan sisällöstä löytyy:
- 26 ESD-ammatillisen kehittämiseen liittyviä hyviä käytäntöjä
- Viitekehykset, mallit sekä käyttökelpoiset menetelmät, jotka on tuotettu UE4SD Academy’n seminaarissa
- Projektin aikana kerätyt ESD:hen liittyvät uudet ideat, ohjeistukset ja materiaalit
- Euroopan ESD-politiikan yleiskatsaus sekä muuta aiheeseen liittyvää hyödyllistä kirjallista materiaalia
- Lyhyitä videoita, joissa projektin partnerit esittävät omia ammatilliseen kehitykseen liittyviä kokemuksia
Verkkoalusta on yksi UE4SD-projektin tuottamista uusista työkaluista ja hyvistä esimerkeistä, joka voi tukea
opetuksen käytäntöjen uudistamistyötä, ESDn ymmärtämystä sekä sen liittymistä ammatilliseen
kehitykseen. ESD:stä kiinnostuneet opettajat voivat vastaisuudessa toimia yhteistyössä COPERNICUS
Alliance-yliopistojen verkostossa.
All conference information can be found here: http://www.ue4sd.eu/gibraltar.
The production of the Online Platform as an outcome of the UE4SD Project has been funded by the
European Commission - Lifelong Learning Programme. This platform is available on www.platform.ue4sd.eu

For further information about the Online Platform please contact the Work Package Lead Dr. Alex Ryan at
University of Gloucestershire: aryan@glos.ac.uk
More information about the UE4SD Project can be obtained from the Project Lead Prof. Daniella Tilbury at
the University of Gibraltar, daniella.tilbury@unigib.edu.gi , the UE4SD Project Coordinator at the University
of Gloucestershire ue4sd@glos.ac.uk and at the UE4SD Project website http://www.ue4sd.eu .

