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“Egyetemek, mint a változás világítótornyai: A fenntarthatóság oktatása megvilágítja az új világ felé
vezető utat” címmel konferenciát tartottak június 27-28-án, a Gibraltári Egyetemen. Az eseményt az
UNESCO Global Action Programme (GAP) részeként a fenntartható fejlődés oktatásának és a
Fenntartható Fejlődési Céloknak (Sustainable Development Goals – SDGs) szentelték. A tanácskozás
legfontosabb üzenete az, hogy szükség van az egyetemi oktatók támogatásának javítására a
fenntarthatósággal kapcsolatos oktatás és tanulás újragondolása terén.
A tanácskozás egyúttal az Európai Bizottság által támogatott UE4SD projekt záróeseménye is volt. E
program során sikeresen azonosítottak és dokumentáltak egy sor európai példát, vezető gyakorlatot a
fenntarthatóságra nevelés tárgykörében. Ennek köszönhetően azt remélik, hogy segíthetik azokat az
egyetemeket, amelyeket foglalkoztat az oktatás újragondolásának és a társadalmi változások
támogatásának feladata. A konferencia több mint 100 résztvevőt vonzott a világ számos térségéből, akik
tárgyaltak a fenntarthatóság oktatásának nemzetközi és ENSZ keretrendszereiről, a felsőoktatási
intézmények és különösen a fenntarthatóság oktatásával foglalkozó egyetemi oktatók szerepéről,
valamint a későbbi együttműködések lehetőségeiről. Az előadások 3 párhuzamos szekcióban a szakmai
fejlődés kérdéseit, a változások lehetőségeit, valamint a minőség témakörét érintően zajlottak.
A gibraltári konferencián egy az UE4SD keretében kifejlesztett egyedülálló internetes eszközt, Online
Tudásbázist (Online Platform) is útjára indítottak Dr. Alexander Leicht az ENSZ „Oktatás a fenntartható
fejlődésért és a globális állampolgárságért” (Education for Sustainable Development and Global
Citizenship ) szekció vezetőjének közreműködésével. A tudásbázis azok igényeit elégíti ki, akik
jövőbetekintő, globális léptékű, a 21. század igényeinek megfelelő oktatási-nevelési feladatokon
dolgoznak, és ezt a szemléletet hétköznapi oktatási munkájukban is alkalmazzák annak érdekében, hogy
segítsék hallgatóik szakmai kompetenciáinak fejlesztését.
A tudásbázis olyan jó gyakorlatok gyűjteménye, amelyek Európa számos térségéből származnak. Ez az
első olyan gyűjtemény, amely azokat az anyagokat tartalmazza, amelyek lefedik a szakmai fejlődés és
oktatói kapacitásfejlesztés témaköreit a fenntarthatóságra nevelés vonatkozásában.
Az Online Tudásbázis tartalmazza:
•
•
•

26 jó gyakorlatot a fenntarthatóságra nevelés terén;
az UE4SD Akadémia oktatásához használatos keretrendszer, terv és eszközök;
olyan új ötletek, útmutatók és anyagok a fenntarthatóságra nevelés témakörében, amelyeket az
UE4SD projekt eredményeképpen sikerült feltárni;

•

•

A fenntarthatóságra neveléssel kapcsolatos európai politikai környezet áttekintése, valamint
hasznos olvasnivalók és írások;
A projekt résztvevőinek videoklipjei a fenntarthatóságra nevelés témakörében.

Az Tudásbázis egyike azoknak az új eszközöknek és példáknak, amelyeket az UE4SD-projekt felszínre
hozott. A téma iránt érdeklődő kollégák alkalmazhatják ezeket és további együttműködésre is lehetőség
nyílik a COPERNICUS Alliance keretei között.
Minden a konferenciával kapcsolatos információ elérhető itt: http://www.ue4sd.eu/gibraltar.
Az Online Tudásbázis az Európai Bizottság Lifelong Learning Programja által támogatott UE4SD-projekt
egyik terméke Lifelong Learning Programme. Elérhető itt: www.platform.ue4sd.eu
Az Tudásbázissal kapcsolatos további információ érhető el közvetlenül a munkacsoport vezetőjétől, Dr.
Alex Ryantől (University of Gloucestershire): aryan@glos.ac.uk
Az UE4SD-projekttel kapcsolatosan érdeklődhet Prof. Daniella Tilbury címén (University of Gibraltar),
daniella.tilbury@unigib.edu.gi , a UE4SD-projektet koordináló egyetemen (University of Gloucestershire):
ue4sd@glos.ac.uk és tájékozódhat az alábbi honlapon is http://www.ue4sd.eu .

