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Το πρόγραμμα Εκπαιδευτικοί των Πανεπιστημίων για την Αειφόρο Ανάπτυξη (UE4SD) που
βασίστηκε στη συνεργασία ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από όλη την Ευρώπη φτάνει στο
τέλος του το Σεπτέμβριο του 2016. Κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών, το UE4SD πέτυχε
τους στόχους του μέσω μιας σειράς δραστηριοτήτων και ανταλλαγών που επικεντρώθηκαν στην
επαγγελματική κατάρτιση των πανεπιστημιακών στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ).
Στο πλαίσιο του προγράμματος παράχθηκαν υλικά που προωθούν μια κοινή αντίληψη για την ΕΑΑ
σε διαφορετικά πολιτιστικά υπόβαθρα, την υποστήριξη της ανάπτυξης των δεξιοτήτων των
εκπαιδευτικών, καθώς και την ενδυνάμωση σχετικών εκπαιδευτικών πολιτικών σε διάφορα
επίπεδα, από θεσμικό έως ευρωπαϊκό. Στα βασικά αποτελέσματα του προγράμματος
περιλαμβάνονται:
• Η ανάπτυξη του Δικτύου των 53 ευρωπαίων εταίρων, με ετήσιες συναντήσεις, online επικοινωνία
και ενεργό συμβολή στις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα.
• Μία ερευνητική διαδικασία που έδωσε μια σειρά ενημερωμένων εκθέσεων Χαρτογράφησης
σκιαγραφώντας μια κοινή εικόνα της τρέχουσας κατάστασης για την τεχνογνωσία και πιλοτικές
ενέργειες σχετικά με την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των πανεπιστημιακών σε όλη την Ευρώπη.
• Η ανταλλαγή εμπειριών και η ανατροφοδότηση με βάση επιλεγμένα προγράμματα και
πρωτοβουλίες που αξιοποιήθηκαν ως «καλά παραδείγματα» για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων στην
ΕΑΑ των πανεπιστημιακών στη σχετική Δημοσίευση.
• Η έναρξη και η πιλοτική εφαρμογή της Ακαδημίας του UE4SD, προσφέροντας ένα μοντέλο
εφαρμογής πραγματικών εμπειριών από πανεπιστημιακές ομάδες πάνω στην ανάπτυξη των
δεξιοτήτων τους στην ΕΑΑ.
• Η Σύνθεση των ευρημάτων και των συμπερασμάτων του έργου, των καλών πρακτικών και της
UE4SD Ακαδημίας, στην Διαδικτυακή Πλατφόρμα που παρήγαγε.
Η τελική αλλά βασική δραστηριότητα του έργου είναι η UE4SD Ακαδημία, η οποία υλοποιεί τα
αποτελέσματα που επιτυγχάνονται στις προηγούμενες φάσεις. Η Ακαδημία σχεδιάστηκε και
συντονίζεται από συγκεκριμένη ομάδα εταίρων του προγράμματος με επικεφαλή το Πανεπιστήμιο
της Μαδρίτης, και τέσσερα ακόμα ισπανικά πανεπιστήμια -εταίρους του UE4SD. Ο απώτερος στόχος
της Ακαδημίας είναι να υποστηρίξει την ανταλλαγή για τον αειφορικό χαρακτήρα των ιδρυμάτων
της τριτοβάθμιας με την υποστήριξη των πανεπιστημιακών - συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης
και της γραμματείας των ιδρυμάτων - στο να αναπτύξουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για τη
διευκόλυνση του επαναπροσανατολισμού των διαδικασιών διδασκαλίας και λειτουργίας προς την
αειφορία καθώς και των απαραίτητων σχετικών θεσμικών αλλαγών. Η Ακαδημία προσέφερε το
χώρο, το χρόνο και την υποστήριξη στις ομάδες αυτές να σκεφτούν δημιουργικά και να
υλοποιήσουν δράσεις στις οποίες:
• Αντανακλούν κριτικά τις πολιτιστικές ιδιαιτερότητες στην ΕΑΑ,
• Αξιοποιούν το διάλογο για την συν-απόκτηση γνώσεων για την ΕΑΑ,

• Αναπτύσσουν μια προσωπική και κοινή αντίληψη της ΕΑΑ στην πράξη,
• Προσδιορίζουν τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες σε projects για την EΑΑ.
Έτσι, η Ακαδημία θα επεκτείνει τις ευκαιρίες για την αναγνώριση των δεξιοτήτων στην ΕΑΑ και την
εφαρμογή της επαγγελματικής πρακτικής στην ΕΑΑ. Με βάση την πρόοδο ESD των εταίρων σε
θεσμικό επίπεδο και τις δεξιότητες που έχουν αναπτύξει στο πλαίσιο του προγράμματος UE4SD, η
Ακαδημία θα αποτελέσει μια ευκαιρία για να συνεχιστεί η συνεργασία των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης για την ΕΑΑ πέρα από τα πλαίσια του προγράμματος.
Τα επόμενα βήματα για το δίκτυο UE4SD είναι:
• Η διάδοση και η επικοινωνία των αποτελεσμάτων του έργου μέσα από δημοσιεύσεις και ποικίλες
εκδηλώσεις και φόρουμ.
• Η εφαρμογή της νέας γνώσης και πλαίσια των εργασιών των εταίρων και των σχετικών ευκαιριών
που τους δίνονται για να προωθήσουν εμπειρίας μέσα στα την ΕΑΑ.
• Η συμφωνία για τους τρόπους συνέχισης της επικοινωνίας μεταξύ των εταίρων μέσα από peer-topeer ανταλλαγές και νέες πρωτοβουλίες.
• Η αξιοποίηση των προϊόντων και των ευρημάτων του έργου στο να ενεργοποιηθούν αλλαγές στις
πολιτικές για την επαγγελματική ανάπτυξη για την ΕΑΑ.
Συνολικά, το πρόγραμμα UE4SD αποτέλεσε μία καινοτόμα υψηλής ποιότητας πράξη στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση για την επαγγελματική ανάπτυξη που αποτελεί συμβολή στην επιτυχία των
πολιτικών πρωτοβουλιών για την ΕΑΑ , και ειδικά εκείνων που ξεκίνησαν σε εθνικό επίπεδο στο
πλαίσιο του Παγκόσμιου Προγράμματος Δράσης της UNESCO για την ΕΑΑ (UNESCO GAP) και της
Στρατηγικής της UNECE για την ΕΑΑ. Έφερε κοντά και ενέπλεξε βασικούς εταίρους στο πεδίο της ΕΑΑ
(53 εταίροι από 33 χώρες) επηρεάζοντας 3.000 ευρωπαϊκά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και
περισσότερα από 24 εκατομμύρια φοιτητές. Τα τρία χρόνια έντονης συνεργασίας συντονίστηκαν
κεντρικά από το Πανεπιστήμιο του Gloucestershire (Ηνωμένο Βασίλειο) και σε 4 περιφερειακά
επίπεδα: βόρειο από το Πανεπιστήμιο του Gloucestershire, το νότιο από το Αυτόνομο Πανεπιστήμιο
της Μαδρίτης, το ανατολικό από το Πανεπιστήμιο Charles της Πράγας και το δυτικό από το
Leuphana Πανεπιστήμιο του Lüneburg.

Όλα τα υλικά του UE4SD βρίσκονται εδώ http://www.ue4sd.eu. Τα βασικά αποτελέσματα τους
προγράμματος και μελλοντικά βήματα εδώ: http://platform.ue4sd.eu/pathways.php
Η ανάπτυξη της Ακαδημίας ως ένα από τα προϊόντα του UE4SD επιχορηγήθηκε από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή - Lifelong Learning Programme. Πληροφορίες εδώ:
http://platform.ue4sd.eu/ue4sd_accademy.php
Για περαιτέρω πληροφορίες για την Ακαδημία παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο της
δράσης prof. Javier Benayas, javier.benayas@uam.es.
Για περαιτέρω πληροφορίες για το πρόγραμμα UE4SD επικοινωνήστε με την Υπεύθυνη Prof. Daniella
Tilbury, Πανεπιστήμιο του Gibraltar, daniella.tilbury@unigib.edu.gi και τον Συντονιστή του
προγράμματος Πανεπιστήμιο του Gloucestershire ue4sd@glos.ac.uk και επιστεφτείτε την ιστοσελίδα
του προγράμματος http://www.ue4sd.eu

