“Universitāšu pedagogi par ilgtspējīgu attīstību” (UE4SD)

UE4SD projekta noslēguma konferencē prezentēja e-platformu
Universitāšu pedagogiem
2016. gada 29. jūnijs, Gibraltāras Universitāte
Konference “Universitāte kā pārmaiņu veicinātāja: izglītība ilgtspējīgai attīstībai (IIA), kas
izgaismo ceļu uz jaunu pasauli” norisinājās 2016. gada 27. un 28. jūnijā Gibraltāras Universitātē.
Konference bija sava veida ieguldījums UNESCO Globālās rīcības programmas (GAP) un Ilgtspējīgas
attīstības mērķu (SDGs) īstenošanā, kas uzsver, ka ir nepieciešamība atbalstīt augstskolu pedagogu
izglītību ilgtspējīgas attīstības mērķa pārorientēšanā.
Tā bija noslēdzošā UE4SD projekta tikšanās reize, kuru finansēja Eiropas Komisija, kas
identificēja un dokumentēja vadošās prakses piemērus par pedagogu profesionālo pilnveidi Eiropā, lai
iedvesmotu pedagogus un universitātes izglītības mērķa izvērtēšanā un pārmaiņu veicināšanā.
Konferencē piedalījās 100 delegāti no visas pasaules, kuri diskutēja par IIA starptautiskajiem un
ANO ietvariem, augtākās izglītības institūciju, īpaši universitāšu mācībspēku lomu IIA procesos un
praktiskajā līmenī, nākotnes tīklojumu izveides un sadarbības iespējām. Konferences paralēlajās sesijās
tika diskutēts par profesionālās izaugsmes un sadarbības jautājumiem.
Gibraltāras konferencē tika prezentēta UE4SD projektā izveidotā unikālā e-platforma
profesionālajai pedagogu attīstībai IIA, kuru prezentēja Dr. Alexander Leicht/Aleksandrs Leikts, kas ir
“Izglītības Ilgtspējīgai attīstībai un globālai pilsonībai” sekcijas vadītājs UNESCO, Parīzē. Platforma ir
profesionālās izaugsmes resurss, kas palīdzēs tiem, kuri ir iekļauti izglītībā, attīstīt uz nākotni vērstas,
globāli apzinātas un uz izmaiņām orientētas spējas, kas ir nepieciešamas 21. gadsimtā, kā arī ļaus
integrēt šīs pieejas izglītībā, lai veicinātu studentu kompetenču attīstību.
E-platforma ietver labās prakses piemērus, kas bija identificētas Eiropā un jaunākās iniciatīvas,
kas tika attīstītas projektā. Tajā ir apkopoti materiāli pedagogu profesionālajai pilnveidei IIA.
E-platforma satur:
•
•
•
•
•

26 labās prakses piemērus, IIA profesionālās pilnveides iniciatīvas;
ietvaru, dizainu un rīkus no UE4SD projekta Akadēmijas apmācībām;
jaunas idejas un materiālus par IIA , kas tika radīti UE4SD projekta procesā;
politikas pārskatu par IIA Eiropā, kā arī vērtīgas publikācijas;
projekta partneru video, kas atspoguļo IIA profesinālās attīstības pieredzi.

Platforma ir viens no galvenajiem rīkiem, kas aptver piemērus, kas tika prezentēti UE4SD projektā
un kas var ietekmēt inovāciju integrēšanu praksē, tādējādi veicot pāreju uz izpratni par IIA saikni ar
profesionālo izaugsmi. Projekta dalībnieki, kuru prioritāte ir izglītība, tiek aicināti sadarboties
KOPERNIKUS Alianses augstāko izglītības iestāžu ietvaros.

Konferences informācija ir atrodama: http://www.ue4sd.eu/gibraltar.
E-platformas izveidi kā UE4SD projekta rezultātu finansē Eiropas Komisijas Mūžiglītības Programma.
Platforma ir pieejama: www.platform.ue4sd.eu
Papildus informāciju par E-platformu var saņemt, sazinoties ar Dr. Alex Ryan, Gloucestershire
Universitāte: aryan@glos.ac.uk
Papildus informācija par UE4SD projektu ir pieejama, sazinoties ar prof. Daniellu Tilbury, Gibraltāras
Universitāte, daniella.tilbury@unigib.edu.gi , UE4SD projekta Koordinatori Gloucestershire Universitātē:
ue4sd@glos.ac.uk , kā arī UE4SD projekta mājas lapā: http://www.ue4sd.eu .

