University Educators for Sustainable Development (UE4SD)

Persbericht:
UE4SD Slotconferentie lanceert Online Resource Platform
voor docenten hoger onderwijs
29 juni 2016, University of Gibraltar
De conferentie Universities as Beacons of Change: Education for Sustainability lighting up pathways for a
new world werd van 27–28 juni 2016 gehouden op de University of Gibraltar. Deze conferentie was een
bijdrage aan het UNESCO Global Action Programme on ESD (GAP) en aan de Sustainable Development
Goals (SDGs). Beide erkennen de noodzaak tot ondersteuning van docenten in het hoger onderwijs bij
een heroriëntatie richting “Leren voor Duurzame Ontwikkeling’ (LvDO). De conferentie vormde tevens
de afsluiting van het UE4SD project, gefinancierd door de Europese Commissie. Dit project heeft
toonaangevende voorbeelden van professionele ontwikkeling in LvDO in Europa geïdentificeerd en
gedocumenteerd. Deze voorbeelden kunnen universiteiten helpen in het opnieuw doordenken van het
doel van hoger onderwijs en zich om te vormen tot bakens van sociale verandering. Op de conferentie
kwamen meer dan 100 afgevaardigden van over de hele wereld samen. Ze bespraken de bestaande
internationale and VN kaders voor LvDO, de rol van hoger onderwijsinstellingen en docenten in LvDO,
en, meer praktisch, de mogelijkheden voor het vormen van netwerken en toekomstige samenwerking.
In drie parallelle sessies werden onderwerpen als professionele ontwikkeling, mogelijkheden voor
verandering, en benaderingen voor kwaliteitszorg besproken.
Op de Gibraltarconferentie is een unieke web-gebaseerde gereedschapskist, een product van het UE4SD
project, gelanceerd door Dr Alexander Leicht, chef van de UNESCO-afdeling voor Education for
Sustainable Development and Global Citizenship. Dit Online Platform for professional development in
Education for Sustainable Development is een hulpbron voor professionele ontwikkeling. De doelgroep
bestaat uit docenten die in het hoger onderwijs betrokkenen zijn bij de ontwikkeling van de
competenties die de 21e eeuw vereist: toekomstgeöriënteerde, mondiaal bewuste en op verandering
gerichte competenties. Het Online Platform beoogt hen te ondersteunen in het toepassen van deze
competentiegerichte benadering in hun onderwijspraktijk, om zo de studenten te helpen bij het
ontwikkelen van deze vermogens. Het Online Platform biedt een verzameling best practices uit heel
Europa en nieuwe activiteiten die in het UE4SD project zijn ontwikkeld. Dit is de eerste collectie van
materialen gewijd aan professionele ontwikkeling van hoger onderwijs docenten in LvDO.
Het Online Platform bevat:
•
•
•
•

26 good practice voorbeelden van initiatieven voor professionele ontwikkeling in LvDO
Opzet en materialen van de UE4SD Academy in-huis training
Nieuwe ideeën, leidraden en materialen voor LvDO verzameld tijdens het UE4SD project
Een overzicht van het beleidslandschap voor LvDO in Europa, plus bruikbare literatuur

•

Video clips van projectpartners waarin ze hun ervaringen met professionele ontwikkeling in
LvDO delen

Het Platform is een van de nieuwe hulpmiddelen die het UE4SD project heeft opgeleverd om
toekomstige praktijkinnovaties te inspireren en een verandering in het denken over LvDO en de relatie
met professionele ontwikkeling teweeg te brengen. Docenten die dit in hun onderwijs voorop stellen
kunnen van deze hulpbron gebruik maken en verder samenwerken met Europese collega’s binnen het
COPERNICUS Alliance netwerk van instellingen voor hoger onderwijs.
Alle informatie over de conferentie vindt u hier: http://www.ue4sd.eu/gibraltar.
Het Online Platform als product van het UE4SD project is gefinancierd door het Lifelong Learning
Programme van de Europese Commissie. Het platform is beschikbaar op www.platform.ue4sd.eu
Voor meer informative over het Online Platform neem contact op met de werkpakketleider Dr. Alex Ryan,
University of Gloucestershire: aryan@glos.ac.uk
Meer informatie over het UE4SD project kan worden verkregen van de projectleider Prof. Daniella
Tilbury, University of Gibraltar, daniella.tilbury@unigib.edu.gi, de UE4SD projectcoördinator, University
of Gloucestershire, ue4sd@glos.ac.uk en van de UE4SD projectwebsite http://www.ue4sd.eu.

