University Educators for Sustainable Development (UE4SD)

Nota de imprensa: conferência de encerramento do projeto UE4SD e
apresentação da plataforma de recursos online para os educadores universitários
29 de Junho de 2016, Universidade de Gibraltar
A conferência intitulada “As universidades como modelos de mudança: a educação para a
sustentabilidade ilumina os caminhos para um mundo novo” teve lugar nos dias 27 e 28 de Junho de 2016
em Gibraltar. Esta conferência foi uma contribuição para o Programa de Ação Global (GAP) em Educação
para o Desenvolvimento Sustentável (EDS) da UNESCO e para os Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável (OsDS) nos quais se reconhece a necessidade de apoiar os educadores universitários para
reorientar o ensino e a aprendizagem para o desenvolvimento sustentado. Também se realizou a reunião
final do projeto University Educators for Sustainable Development (UE4SD), financiado pela comissão
europeia, que identificou e documentou uma série de práticas em destaque em desenvolvimento
profissional em EDS na Europa que possam inspirar as universidades interessadas em repensar o propósito
da educação e a converter-se em modelos de mudança social. A conferência juntou mais de 100
participantes de todo o mundo que refletiram sobre os marcos internacionais existentes em EDS, o papel
das universidades e em particular o dos seus educadores em processos de EDS, e a um nível mais prático,
as futuras oportunidades de contacto e cooperação entre eles. Tópicos tais como as questões
relacionados com o desenvolvimento profissional, possibilidades de mudança, bem como vias para a
qualidade e cooperação foram discutidas em três sessões paralelas.
Na conferência de Gibraltar, foi apresentada uma excepcional ferramenta web criada no âmbito do
projeto UE4SD: a plataforma online para o desenvolvimento profissional em educação para o
desenvolvimento sustentável (EDS). A plataforma foi apresentada pelo Dr. Alexander Leicht, chefe da
secção de “Educação para o Desenvolvimento Sustentável e para a Cidadania Global” da UNESCO, Paris.
Trata-se de um recurso de desenvolvimento profissional destinada aos envolvidos na educação e
aprendizagem para o desenvolvimento de competências transformadoras, de visão de futuro e de
consciência global, capacidades transformadoras que são requeridas no século XXI, ajudando, assim, a
incorporar estas abordagens na prática educadora e a desenvolver estas competências nos alunos.
A plataforma online reúne as boas práticas identificadas em toda a Europa e novas atividades
desenvolvidas durante o projeto. Trata-se da primeira coleção de materiais dedicados à formação
profissional e ao desenvolvimento de capacidades dos educadores em EDS.
A plataforma online contém:
•
•
•
•

26 exemplos de boas práticas de iniciativas de desenvolvimento profissional em EDS
O enquadramento, desenho e ferramentas utilizáveis provenientes da Academia UE4SD
Novas ideias, guias e materiais sobre EDS que se reuniram durante o desenvolvimento do projeto
UE4SD
Uma revisão do panorama das políticas europeias em EDS, bem como publicações e leituras
interessantes

•

Vídeos dos participantes do projeto UE4SD compartilhando as suas experiências de
desenvolvimento profissional em EDS dos professores universitários.

A plataforma é uma das novas ferramentas e exemplos adaptáveis produzidos pelo projeto UE4SD que
podem conformar futuras inovações na prática e mudar a compreensão da EDS e a sua relação com o
desenvolvimento profissional dos educadores universitários. Os interessados nesta prioridade educativa
podem basear-se neste recurso e cooperar no âmbito da rede de instituições de educação superior da
Copernicus Alliance.
Toda a informação sobre
http://www.ue4sd.eu/gibraltar.

a

conferência

pode

encontrar-se

no

seguinte

endereço:

O desenvolvimento da plataforma como produto do projeto UE4SD foi financiado pela Comissão Europeia
através do Progama Lifelong Learning. A plataforma está disponível no seguinte endereço:
www.platform.ue4sd.eu.
Para mais informação sobre a Leading Pratice Publication, contactar com Work Package Lead Dra. Alex
Ryan da Universidade de Gloucestershire: aryan@glos.ac.uk
Pode obter mais informação sobre o projeto UE4SD contactando com Porjeto Lead Prof. Daniella Tilbury
na Universidade de Gibraltar, daniella.tilbury@unigib.edu.gi, ou com a coordenação do projeto UE4SD na
Universidade de Gloucestershire: ue4sd@glos.ac.uk e na página web do projeto: http://www.ue4sd.eu.

