Egyetemi Oktatók a Fenntartható Fejlődésért − University Educators for
Sustainable Development (UE4SD)
sajtóközlemény
Az UE4SD-projekt egy egyedülálló szakmai képzési anyag útnak indításával
zárul
2016. szeptember 30.
Az Egyetemi Oktatók a Fenntartható Fejlődésért (UE4SD) projekt, amely olyan európai felsőoktatási
intézmények együttműködésére épült, amelyek fontosnak tartják a fenntartható fejlődés ügyét, 2016
szeptemberében lezárul. Az eltelt három évben az UE4SD elérte célját azáltal, hogy tapasztalatcserén
alapuló szakmai fejlődést biztosított az oktatók számára. Ennek keretében számos anyag készült,
amely a fenntarthatóságra nevelés témáját járja körbe a kulturális sokféleség kereteit figyelembe
véve, oly módon, hogy segíti az oktatók szakmai fejlődését és stimulálja a különféle szintre
(intézményitől az európaiig) fókuszáló oktatáspolitikai kezdeményezéseket.
Az UE4SD-projekt fő eredményei:
•
•
•
•
•

Az 53 európai partner együttműködésének fejlesztése éves találkozók, online kommunikáció
és aktív részvétel révén;
egy átfogó helyzetelemzés elkészítése a fenntarthatóságra nevelés európai helyzetével és a
legújabb kísérletekkel kapcsolatosan;
Tapasztalatok megosztása, a Vezető Gyakorlatok gyűjteményének létrehozása, amely a
szakterület legfontosabb példáit gyűjti össze;
az UE4SD Akadémia létrehozásának kezdeményezése;
a projekt eredményeinek, meglátásainak összefoglalása egy OnlineTudásbázis formájában.

A projekt meghatározó tevékenysége az UE4SD Akadémia létrehozása, amely összegzi a a korábbi
projektelemek eredményeit. Ennek kidolgozását és koordinálását az UE4SD Irányító Csoportja
végezte a madridi University Autònoma vezetésével és négy UE4SD partner bevonásával. Az
Akadémia célja végsősoron támogatni a felsőoktatási intézményeket az oktatók fenntarthatósággal
kapcsolatos kompetenciáinak fejlesztése révén – beleértve az egyetemi vezetési filozófia és a hivatali
munka megváltoztatását annak érdekében, hogy a teljes intézmény szintjén történjenek lépések a
fenntarthatóság irányába. Az Akadémia teret, időt és támogatást biztosít a kreatív gondolkodáshoz az
alábbi területeken:
•
•
•
•

kritikusan mérlegelje a kulturális sajátosságokat a fenntarthatóságra való nevelés terén;
párbeszéd révén betekintést nyerjen a fenntarthatóságra neveléssel kapcsolatos szakmai
fejlődésbe;
személyes és közös megegyezés elérése a fenntarthatóságra nevelés gyakorlatában;
a kihívások és lehetőségek meghatározása a fenntarthatóságra neveléssel foglalkozó
projektekben.

Ezáltal az Akadémia ki fogja terjeszteni a lehetőségeket a kompetenciák felismerésében és a szakmai
gyakorlat végrehajtásában. A partnerintézményekben folyó fenntarthatóságra nevelési programok és

az UE4SD-projekt más eredményeire alapozva az Akadémia lehetőséget kínál a felsőoktatási
intézmények további, jövőbeni együttműködéseire a projekt keretein túl is.
A UE4SD-projekthálózat további céljai:
•
•

•

•

Az eredmények megosztása – a projekt eredményeinek és megállapításainak terjesztése,
kommunikációja különféle publikációk és események révén;
Alkalmazva tanulás - figyelembe véve a tudást és tapasztalatokat, illetve kihasználva a
gyakorlatban való alkalmazás lehetőségeit a fenntarthatóságra való nevelés
továbbfejlesztése érdekében;
Folyamatos együttműködés – cél a kapcsolatok fenntartása, egymás segítése
cserekapcsolatokon (peer-to-peer exchanges) és az UE4SD által létrehozott új
kezdeményezéseken keresztül;
A gyakorlat befolyásolása – a projekt erőforrásainak és megállapításainak felhasználása
annak érdekében, hogy változások történjenek a politikában és a szakmai fejlesztésről való
gondolkodásban.

AZ UE4SD-projekt olyan új és vezető gyakorlatokat hozott létre a felsőoktatás szakmai fejlesztése
terén, amelyek hozzájárulnak a fenntarthatóság oktatásával kapcsolatos politikák sikeréhez, így
különösen azokhoz, amelyeket nemzeti szinten kezdeményeztek azz UNESCO és az ENECE releváns
projektjeiben (UNESCO Global Action Programme on ESD; UNECE Strategy for Education for
Sustainable Development). Az UE4SD összehozta a fenntartható fejlődés oktatásának kulcsfiguráit
(bevonva 53 partnert, 33 országot, kihatással 3 000 európai felsőoktatási intézményre és több mint
24 millió hallgatóra). A három éves intenzív együttműködést a brit University of Gloucestershire
vezette, de fontos szerepet kapott a 4 regionális központ – Észak (koordinálta a University of
Gloucestershire), Dél (koordinálta a Autonomous University of Madrid), Kelet (koordinálta a Charles
University Prague), és Nyugat (koordinálta a Leuphana University of Lüneburg).
Minden UE4SD anyag elérhető ezen a linken http://www.ue4sd.eu. A legfontosabb eredmények és a
jövőre vonatkozó elképzelések itt: http://platform.ue4sd.eu/pathways.php
Az Akadémia létrehozása, mint az UE4SD-projekt egyik eredménye az Európai Bizottság - Lifelong
Learning Programme támogatásával valósult meg. További információ elérhető itt:
http://platform.ue4sd.eu/ue4sd_accademy.php
Az Akadémiával kapcsolatos további információkért vegye fel a kapcsolatot a munkacsoport
vezetőjével, prof. Javier Benayas úrral: javier.benayas@uam.es.
Az UE4SD-projekttel kapcsolatosan érdeklődhet Prof. Daniella Tilbury címén (University of Gibraltar),
daniella.tilbury@unigib.edu.gi , a UE4SD-projektet koordináló egyetemen (University of
Gloucestershire): ue4sd@glos.ac.uk és tájékozódhat az alábbi honlapon is http://www.ue4sd.eu .

