Εκπαιδευτικοί των Πανεπιστημίων για την Αειφόρο Ανάπτυξη
(University Educators for Sustainable Development - UE4SD)

Δελτίο Τύπου: Το καταληκτικό συνέδριο του προγράμματος UE4SD εγκαινίασε
την διαδικτυακή πλατφόρμα για τους εκπαιδευτικούς των πανεπιστημίων
29 Ιουνίου 2016, Πανεπιστήμιο του Γιβραλτάρ
Το Συνέδριο “Universities as Beacons of Change: Education for Sustainability lighting up pathways for a
new world” (Τα πανεπιστήμια ως φάροι αλλαγής: η εκπαίδευση για την αειφορία φωτίζει τις οδούς
ενός νέου κόσμου) έλαβε χώρα στις 27 – 28 Ιουνίου 2016 στο Πανεπιστήμιο του Γιβραλτάρ. Το
συνέδριο αποτέλεσε συμβολή στο Παγκόσμιο Πρόγραμμα της UNESCO για την ΕΑΑ (GAP) και τους
Στόχους για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Sustainable Development Goals -SDGs) που έχουν αναγνωρίσει την
ανάγκη βελτίωσης της στήριξης των πανεπιστημιακών στο να επαναπροσανατολίσουν τις διαδικασίες
διδασκαλίας και μάθησης προς την αειφόρο ανάπτυξη. Το συνέδριο ήταν επίσης το τελευταίο του
προγράμματος UE4SD, επιχορηγούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που εντόπισε και κατέγραψε μία
σειρά από «καλές πρακτικές» για την ανάπτυξη δεξιοτήτων για την ΕΑΑ στην Ευρώπη που μπορούν να
αξιοποιηθούν από τα πανεπιστήμια που ενδιαφέρονται να αναθεωρήσουν τους στόχους τους και να
αποτελέσουν «φάρους» κοινωνικής αλλαγής. 100 σύνεδροι από όλο τον κόσμο συμμετείχαν στη
συνάντηση και συζήτησαν για τα υπάρχοντα διεθνή πλαίσια για την ΕΑΑ, για το ρόλο των ιδρυμάτων
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ιδιαίτερα των εκπαιδευτικών στις διαδικασίες της ΕΑΑ, και σε πιο
πρακτικό επίπεδο, για τις δυνατότητες μελλοντικής δικτύωσης και συνεργασίας. Θέματα όπως η
ανάπτυξη δεξιοτήτων, οι δυνατότητες αλλαγή και οι δρόμοι για ποιοτικές συνεργασίες συζητήθηκαν σε
τρεις συνολικά συνεδρίες.
Επίσης στο συνέδριο παρουσιάστηκε μία διαδικτυακή «εργαλειοθήκη» που αναπτύχτηκε στο πλαίσιο
του προγράμματος UE4SD: η διαδικτυακή πλατφόρμα (Online Platform) για την ανάπτυξη δεξιοτήτων
για Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη ΕΑΑ) η οποία και εγκαινιάστηκε από τον Dr Alexander
Leicht, Υπεύθυνο του Τομέα για την ΕΑΑ και του Παγκόσμιου Πολίτη της UNESCO (Παρίσι). Η
πλατφόρμα μπορεί να αξιοποιηθεί και να υποστηρίξει όσους ασχολούνται με την εκπαίδευση και την
μάθηση ώστε να καλλιεργήσουν δεξιότητες μετασχηματισμού, παγκόσμιας συνείδησης και σκέψης για
το μέλλον και να τις εφαρμόσουν στο διδακτικό τους έργο και πρακτική, ώστε να υποστηρίξουν τους
φοιτητές τους να αναπτύξουν με τη σειρά τους και εκείνοι τις δεξιότητες αυτές.
Η διαδικτυακή αυτή πλατφόρμα περιλαμβάνει τις καλές πρακτικές που ανέδειξε το πρόγραμμα UE4SD
από όλη την Ευρώπη καθώς και νέες δράσεις που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος.
Αποτελεί μάλιστα και την πρώτη συλλογή υλικού σχετικό με την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της τριτοβάθμιας για την ΕΑΑ.
Η διαδικτυακή πλατφόρμα περιλαμβάνει:
•
•
•

26 παραδείγματα καλών πρακτικών σχετικές με την ανάπτυξη δεξιοτήτων για την ΕΑΑ
Το πλαίσιο, τα εργαλεία και η εφαρμογή της κατάρτισης «UE4SD Academy»
Νέες ιδέες, κατευθύνσεις και υλικό για την ΕΑΑ

•
•

Επισκόπηση των πολιτικών για την ΕΑΑ στην Ευρώπη, σχετικά άρθρα και εκδόσεις
Video clips των εταίρων του προγράμματος στα οποία μοιράζονται τις εμπειρίες τους σχετικά
με την ανάπτυξη δεξιοτήτων για την ΕΑΑ.

Η πλατφόρμα αποτελεί ένα από τα παραδοτέα του UE4SD project με στόχο να προσφέρει χρήσιμες
ιδέες και εργαλεία για την κατανόηση και την εφαρμογή των πρακτικών της ΕΑΑ με έμφαση στην
ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων. Προς αυτή την κατεύθυνση οι πανεπιστημιακοί μπορούν να
αξιοποιήσουν την πλατφόρμα και ακόμα, να αναζητήσουν περαιτέρω συνέργιες και συνεργασίες στο
πλαίσιο του δικτύου «COPERNICUS Alliance» για ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο εδώ: http://www.ue4sd.eu/gibraltar
Η παραγωγή της διαδικτυακής πλατφόρμας του προγράμματος UE4SD επιχορηγήθηκε από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Lifelong Learning Programme. Η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη εδώ:
www.platform.ue4sd.eu
Για περισσότερες πληροφορίες για την πλατφόρμα επικοινωνήστε με την Dr. Alex Ryan, Πανεπιστήμιο
του Gloucestershire: aryan@glos.ac.uk
Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα UE4SD επικοινωνήστε με την Υπεύθυνη Prof. Daniella
Tilbury, Πανεπιστήμιο του Gibraltar, daniella.tilbury@unigib.edu.gi, και το Συντονιστή του
προγράμματος Πανεπιστήμιο του Gloucestershire ue4sd@glos.ac.uk και επιστεφτείτε την ιστοσελίδα
του προγράμματος http://www.ue4sd.eu

