Uniwersyteccy Edukatorzy dla Zrównoważonego Rozwoju (UE4SD)

Notka prasowa: Projekt UE4SD zakończony udostępnieniem unikalnego
narzędzia do szkolenia zawodowego nauczycieli akademickich
30. września 2016
Projekt Uniwersyteccy Edukatorzy dla Zrównoważonego Rozwoju (UE4SD) będący partnerstwem 53
instytucji edukacji wyższej w Europie działających na rzecz zrównoważonego rozwoju kończy się we
wrześniu 2016 roku. Przez 3 lata funkcjonowania projekt UE4SD osiągnął swe cele poprzez wymianę
doświadczeń i podejmowane w ramach projektu działania odnoszące się do wspierania rozwoju
kompetencji zawodowych nauczycieli akademickich. Powstały materiały i narzędzia edukacyjne, które
dostarczają informacji o stanie Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju (EZR) w szkolnictwie
wyższym z uwzględnieniem różnic kulturowych różnych krajów, wspomagają rozwój kompetencji
wykładowców oraz wspierają odpowiednią politykę edukacyjną na różnych szczeblach – od instytucji
lokalnych po europejskie.
Główne osiągnięcia UE4SD to:
• Utworzenie sieci 53 partnerów: instytucji szkolnictwa wyższego z 33 krajów Europy
aktywnie działającej poprzez coroczne spotkania, komunikację online i aktywny udział w
działaniach i osiągnięciach projektu UE4SD.
• Badania, dzięki którym powstała seria raportów przedstawiająca stan EZR w szkolnictwie
wyższym w Europie.
• Wymiana doświadczeń i przemyśleń na temat projektów i inicjatyw służących rozwojowi
kompetencji nauczycieli akademickich w zakresie włączania tematyki zrównoważonego
rozwoju w programy kształcenia studentów i opracowanie publikacji: Leading Practice
Publication zawierającej najciekawsze przykłady rozwoju zawodowego wykładowców z
zakresu EZR na uniwersytetach w Europie.
• Rozpoczęcie i pilotowanie programu Akademia UE4SD polegającego na prowadzeniu
różnych form szkoleń doskonalących dla kadry uniwersyteckiej w ramach działań projektu
• Utworzenie platformy on-line zawierającej wszystkie materiały opracowane w trakcie
projektu oraz przykłady doświadczeń zebranych podczas prowadzenia Akademi UE4SD
Najważniejszym rezultatem projektu jest Akademia UE4SD wcielająca w praktykę wcześniej
osiągnięte rezultaty projektu. Było to działanie zaprojektowane i koordynowane przez UE4SD
Steering Group i koordynowane przez Autonomiczny Uniwersytet w Madrycie przy współpracy 4
innych Uniwersytetów z Hiszpanii biorących udział w projekcie UE4SD. Celem Akademii jest
inicjowanie i wspieranie zmian na rzecz zrównoważonego rozwoju w instytucjach edukacji wyższej
poprzez rozwijanie kompetencji uniwersyteckich edukatorów w zakresie EZR, włączając umiejętność
przywództwa i zdolności potrzebnych do wprowadzenia zasad zrównoważonego rozwoju na
Uniwersytetach.
W ramach działań Akademi zapewniono zespołom szkolonych wykładowców z 4 uniwersytetów
miejsce, czas i wsparcie, aby umożliwić powstanie i wdrożenie następujących projektów Akademii:
• Krytyczna refleksja nad specyfiką EZR w zależności od kontekstu kulturowego.
• Dialog w celu wymiany spostrzeżeń na temat rozwoju zawodowego w zakresie EZR.
• Rozwój osobistego i grupowego rozumienia wprowadzania EZR w praktyce
• Określenie wyzwań i możliwości w projektach EZR
Akademia będzie rozwijać możliwości rozpoznania kompetencji i wprowadzania praktyk rozwoju
zawodowego nauczycieli akademickich w zakresie EZR i zapewni możliwość kontynuacji współpracy
instytucji powiązanych z EZR po zakończeniu projektu.
Partnerstwo instytucji edukacji wyższej w Europie zawiązane w projekcie UE4SD będzie
kontynuowane poprzez:

•
•
•
•

Dzielenie się nabywanymi doświadczeniami – wymiana rezultatów i spostrzeżeń poprzez
publikacje, fora dyskusyjne i wspólnie realizowane wydarzenia
Nauczanie – wykorzystanie wiedzy i doświadczeń wyniesionych z udziału w projekcie oraz
doświadczeń partnerów poprzez praktykę na własnych uniwersytetach.
Aktywna współpraca – uzgodnienie sposobów dalszej współpracy i przewodnictwa poprzez
model peer-to-peer oraz nowe inicjatywy wypracowane w projekcie UE4SD.
Wykorzystanie zasobów i ustaleń projektu do inicjowania zmian w polityce i myśli o

rozwoju zawodowym w całym sektorze edukacji wyższej.

W projekcie UE4SD zostało wypracowane nowe, innowacyjne podejście do rozwoju zawodowego w
edukacji wyższej. Rezultaty projektu wpisują się w realizację zaleceń międzynarodowych zobowiązań
do prowadzenia EZR: koordynowanego przez UNESCO Programu Działań Globalnych Edukacji

dla Zrównoważonego Rozwoju (Global Action Programme on Education for Sustainable
Development - GAP) będącego kontynuacją Dekady EZR oraz Strategii EKG ONZ na rzecz
Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju. Projekt ma bardzo duży, pan-europejski wymiar
oddziaływania. Zgromadził najważniejszych aktorów zaangażowanych w edukację na rzecz
zrównoważonego rozwoju w edukacji wyższej (53 instytucji edukacji wyższej z 33 krajów, którzy
mają wpływ na 3 000 europejskich szkół wyższych i ponad 24 miliony studentów). Trzy lata
intensywnej współpracy było koordynowane przez Uniwersytet w Gloucestershire (Wielka Brytania) i
prowadzone w 4 regionach Europy - Północnym (koordynowanym przez Uniwersytet w
Gloucestershire), Południowym (Autonomiczny Uniwersytet w Madrycie, Hiszpania), Wschodnim
(Uniwersytet Karola w Pradze, Czechy) oraz Zachodnim (Uniwersytet Leuphana w Lüneburgu,
Niemcy).

Wszystkie materiały UE4SD są dostępne pod adresem: http://www.ue4sd.eu
Główne wyniki projektu i ścieżki dla przyszłości są dostępne pod adresem:
http://platform.ue4sd.eu/pathways.php
Rozwój Akademii jako wynik projektu UE4SD został sfinansowany przez Lifelong Learning
Programme Komisji Europejskiej. Informacje o Akademii można znaleźć tutaj:
http://platform.ue4sd.eu/ue4sd_accademy.php
Aby uzyskać więcej informacji o Akademii, można kontaktować się z prof. Javierem Benayasem:
javier.benayas@uam.es.
Więcej informacji o projekcie UE4SD udzieli prof. Daniella Tilbury z Uniwersytetu
w Gibraltarze: daniella.tilbury@unigib.edu.gi , koordynator projektu UE4SD
na Uniwersytecie w Gloucestershire: ue4sd@glos.ac.uk oraz strona projektu UE4SD:
http://www.ue4sd.eu .

