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El projecte University Educators for Sustainable Development (UE4SD), basat en el consorci
d'institucions d'educació superior de tot Europa per al desenvolupament sostenible, finalitza el
setembre de 2016. Durant els tres passats anys, UE4SD ha assolit els seus objectius per mitjà d'una
sèrie d'activitats i intercanvis enfocats al desenvolupament professional dels educadors . El projecte
ha produït materials que proporcionen una visió compartida de l'educació per al desenvolupament
sostenible (EDS) per a diferents contextos culturals, donant suport al desenvolupament professional
de les competències a EDS dels educadors i incentivant rellevants polítiques educatives a diferents
escales, des de la institucional a l'europea. Els principals resultats del projecte són:
•

•

•

•
•

El desenvolupament d'una xarxa de 53 socis europeus, per mitjà de reunions anuals, comunicació
on-line i contribucions actives tant al propi procés de desenvolupament del projecte com als seus
resultats.
Un procés de consultes que han donat com a resultat una sèrie d'informes, construint una
panoràmica del "estat actual de la qüestió" del desenvolupament professional de l'EDS a Europa,
tant a nivell teòric com pràctic.
El compartir experiències i reflexions sobre iniciatives i projectes seleccionats, per produir la
Leading Practice Publication que inclou exemples significatius de desenvolupament professional
en EDS.
La posada en marxa d'un programa pilot de l'Acadèmia UE4SD, oferint un model i un conjunt
d'experiències reals amb equips universitaris desenvolupant les seves competències en EDS.
Una síntesi dels aprenentatges i coneixements adquirits en el projecte, així com notables exemples
de pràctiques i productes de l'Acadèmia UE4SD, inclosos en la Plataforma On-line de Recursos.

L'última de les activitats clau del projecte ha estat l'Acadèmia UE4SD, en la qual s'han bolcat els
resultats de les anteriors fases. El procés de desenvolupament de l'Acadèmia UE4SD ha estat dissenyat
i posat en marxa sota la direcció de la Universidad Autónoma de Madrid, involucrant a quatre
institucions sòcies de UE4SD (Universitat Autònoma de Barcelona, Universidad de Granada, Universitat
de Girona i Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea). El principal objectiu de
l'Acadèmia UE4SD és fomentar el canvi institucional a les universitats per mitjà de la implicació dels
educadors en el desenvolupament de les seves pròpies competències en EDS, incloent les habilitats de
lideratge i capacitat de canvi necessàries per facilitar processos institucionals de transformació cap a
la sostenibilitat.
L'Acadèmia UE4SD ha proporcionat l'espai, el temps i el suport a aquests equips per a la reflexió
creativa i per assegurar el desenvolupament òptim dels seus projectes d'Acadèmia:
•
•
•
•

reflecteixi críticament els seus aspectes culturals propis en l'EDS,
utilitzi el diàleg per generar coneixement sobre el desenvolupament professional a EDS,
desenvolupi una entesa, tant personal com col·lectiva, de la posada en pràctica de l'EDS,
identifiqui reptes i oportunitats en els projectes d'EDS.

Així, l'Acadèmia UE4SD augmentarà les oportunitats de reconeixement de les
competències i d'implementació de pràctiques professionals en EDS. Basant-se en el progrés, de cada
institució, relacionat amb l'EDS i altres accions desenvolupades en el marc del UE4SD, l'Acadèmia
UE4SD proporciona una oportunitat per a la cooperació en EDS entre les universitats, més enllà
d'aquest projecte.
Els següents passos de la xarxa generada en el projecte UE4SD són:
•
•
•
•

Compartir resultats: difusió i comunicació dels productes i coneixements adquirits en el projecte,
a través de les seves publicacions i la presència en esdeveniments i fòrums diversos.
Aplicar els aprenentatges: traslladant els aprenentatges i experiències al treball dels socis, usant
les oportunitats existents per a posar-los en pràctica i avançar en l'EDS.
Mantenir la col·laboració: buscant vies per continuar connectats i guiar-nos els uns als altres, per
mitjà d'intercanvis entre parells o noves iniciatives forjades en el marc de UE4SD.
Influir en la pràctica: fent servir els recursos i aprenentatges del projecte per iniciar canvis en la
visió i les polítiques sobre desenvolupament professional en aquest sector.

En general, el projecte UE4SD proporciona una nova i influent pràctica en el desenvolupament
professional a les universitats, que contribueix al desenvolupament reeixit de polítiques d'EDS,
especialment aquelles iniciades a nivell nacional per mitjà del Programa d'Acció Global (GAP) en
Educació per a la desenvolupament Sostenible (EDS) de la UNESCO i l'Estratègia d'Educació per al
desenvolupament Sostenible de la UNECE. El projecte ha atret actors clau en EDS, involucrant a 53
socis de 33 països, tenint impacte en 3.000 universitats europees i en més de 24 milions d'estudiants.
Aquests tres anys d'intensa cooperació ha estat liderada per la University of Gloucestershire (Regne
Unit) i organitzada en quatre grups regionals: Nord (coordinat per la University of Gloucestershire),
Sud (Universidad Autónoma de Madrid, Espanya), Est (Charles University Prague , República Txeca), i
Oest (Leuphana University of Lüneburg, Alemanya).
Es poden trobar tots els materials del projecte en el següent enllaç: http://www.ue4sd.eu/. Els
principals recursos clau i les vies futures de col·laboració es troben a
http://platform.ue4sd.eu/pathways.php
El desenvolupament de l'Acadèmia UE4SD com a producte del projecte UE4SD ha estat finançat per la
Comissió Europea per mitjà del Programa Lifelong Learning. La informació sobre l'Acadèmia UE4SD
està disponible en el següent enllaç: http://platform.ue4sd.eu/ue4sd_accademy.php
Per a més informació sobre l'Acadèmia UE4SD, contactar amb Work Package Lead prof. Javier Benayas,
javier.benayas@uam.es.
Podeu obtenir més informació sobre el projecte UE4SD contactant amb Project Lead Prof. Daniella
Tilbury a la University of Gibraltar, daniella.tilbury@unigib.edu.gi, o amb Project Coordinator a la
University of Gloucestershire ue4sd@glos.ac.uk i a la pàgina web del projecte:
http://www.ue4sd.eu.

