Uniwersyteccy Edukatorzy dla Zrównoważonego Rozwoju (UE4SD)

Notka prasowa: Konferencja kończąca projekt UE4SD prezentuje
Platformę Zasobów Online służącą rozwojowi kompetencji edukatorów
uniwersyteckich
29. czerwca 2016, Uniwersytet w Gibraltarze
Konferencja pt „Uniwersytety jak latarnie morskie rozświetlające ścieżkę ku nowemu światu poprzez:
Edukację dla Zrównoważonego Rozwoju” odbyła się w dniach 27-28 czerwca 2016 na Uniwersytecie
w Gibraltarze. Konferencja stanowiła wkład w realizację zaleceń międzynarodowych zobowiązań do
prowadzenia edukacji dla zrównoważonego rozwoju (EZR): Programu Działań Globalnych Edukacji
dla Zrównoważonego Rozwoju (Global Action Programme on Education for Sustainable
Development - GAP) oraz Celów Zrównoważonego Rozwoju, które uznają, że istnieje potrzeba
zwiększenia wsparcia dla uniwersyteckich edukatorów, aby wzmocnić nauczanie służące
zrównoważonemu rozwojowi.

Było to także spotkanie kończące i podsumowujące projekt UE4SD ufundowany przez
Komisję Europejską, w trakcie którego dokonano przeglądu najlepszych praktyk w zakresie
rozwoju kompetencji EZR na uniwersytetach w Europie oraz wypracowano własne metody w
tym zakresie mogące wspomagać przemiany na uniwersytetach w podejściu do edukacji i stać
się zaczynem przemian społecznych. Konferencja zgromadziła ponad 100 delegatów z całego

świata, którzy dyskutowali o strukturach EZR istniejących w ramach ONZ i innych sieciach
współpracy międzynarodowej, roli szkolnictwa wyższego a w szczególności nauczycieli akademickich
uniwersyteckich w podejmowaniu EZR, oraz na bardziej praktycznym poziomie – o przyszłych
możliwościach współpracy. Tematy takie, jak rozwój zawodowy kadry akademickiej, możliwości
zmiany w podejściu do nauczania oraz jakość edukacji na uniwersytetach były omawiane na trzech
równoległych sesjach.
Na konferencji w Gibraltarze po raz pierwszy została zaprezentowana Platforma Online - unikalne
narzędzie mające służyć współpracy instytucji szkolnictwa wyższego w rozwoju kompetencji
zawodowych EZR stworzone w trakcie projektu UE4SD. Otwarcia Platformy Online dokonał dr
Alexander Leicht, szef paryskiej sekcji UNESCO „Edukacja dla Zrównoważonego Rozwoju i
Globalnego Obywatelstwa”. Platforma jest źródłem informacji i zasobów edukacyjnych mających
pomóc nauczycielom akademickim angażować się w edukację dla zrównoważonego rozwoju,
podnosić kompetencje w tym zakresie, rozwijać świadomość studentów, a także ułatwić im zmierzenie
się z wyzwaniami XXI wieku.
Platforma przedstawia najlepsze doświadczenia w rozwijaniu kompetencji wykładowców z
uniwersytetów Europy oraz prezentuje nowatorskie działania w tym zakresie podjęte w trakcie trwania
projektu. To pierwszy taki zbiór zasobów i materiałów edukacyjnych poświęcony szkoleniu
zawodowemu i budowaniu potencjału nauczycieli uniwersyteckich w EZR.
Platforma zawiera:
•
•
•
•
•

26 przykładów dobrych praktyk i inicjatyw rozwoju zawodowego nauczycieli uniwersyteckich
w zakresie EZR.
Wzory i narzędzia dla prowadzenia szkoleń kadry uniwersyteckiej w ramach UE4SD.
Przewodnik i materiały dot. EZR wypracowane podczas trwania projektu UE4SD.
Przegląd polityki na rzecz EZR w szkolnictwie wyższym w krajach Europy oraz przydatne
artykuły i publikacje.
Materiały wideo partnerów projektu dzielących się doświadczeniem w zakresie rozwoju
zawodowego,

Platforma jest nowatorskim narzędziem wypracowanym w ramach projektu UE4SD, które może
przyczynić się do zmiany w podejściu do prowadzenia edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju w
szkolnictwie wyższym i rozwoju zawodowego kadry akademickiej w tym kierunku. Wszyscy, którzy
uznają potrzebę prowadzenia EZR na uniwersytetach mogą korzystać z zasobów Platformy oraz
podejmować współpracę w ramach europejskiej sieci uniwersytetów dla zrównoważonego rozwoju
COPERNICUS Alliance.

Wszystkie informacje o konferencji dostępne są tutaj: http://www.ue4sd.eu/gibraltar
Powstanie Platformy Online jest działem projektu UE4SD sfinansowanego przez Komisję Europejską
– Lifelong Learning Programme. Platforma jest dostępna pod adresem: www.platform.ue4sd.eu
Więcej informacji o Platformie Online udziela dr Alex Ryan z Universytetu w Gloucestershire:
aryan@glos.ac.uk
Więcej informacji o projekcie UE4SD udziela prof. Daniella Tilbury z Universytetu w Gibraltarze:
daniella.tilbury@unigib.edu.gi , Koordynator projektu UE4SD na Universytecie w Gloucestershire:
ue4sd@glos.ac.uk oraz strona projektu UE4SD: http://www.ue4sd.eu .

