UE4SD ONLINE
RESOURCE
PLATFORM
Een online platform met
de best practicehulpmiddelen uit het
UE4SD-project

Welkom op het online resource platform van het UE4SD-project!
www.platform.ue4sd.eu
Het UE4SD-project werd van 2013 tot 2016 door de Europese
Commissie gefinancierd ter ondersteuning van de professionele
ontwikkeling van hoger onderwijsdocenten in Educatie voor Duurzame
Ontwikkeling (EDO).

INHOUD VAN HET ONLINE PLATFORM
Presenteert de projectdoelen, het samenwerkingsverband, het
werkproces en de kernactiviteiten.
Schetst het Europese beleidslandschap voor EDO in het hoger
onderwijs.
Verkent de beginselen van EDO en de beroepsvaardigheden voor
EDO.
Beschrijft de best practices die in het project zijn geïdentificeerd en
ontwikkeld.
Gaat dieper in op de toekomst van professionele ontwikkeling in
EDO.
Bevat relevante bronnen, literatuur en documenten.

UE4SD PROJECTCONCEPT
De inspiratie voor UE4SD was de behoefte van docenten
uit alle richtingen in het hoger onderwijs om hun begrip
van het concept “Educatie voor Duurzame Ontwikkeling”
(EDO) te vergroten en het verder te ontwikkelen voor de
eigen beroepspraktijk.
Het project erkent de rol van het hoger onderwijs om door
transformatief leren studenten in staat te stellen om de
duurzaamheidsuitdagingen van de 21e eeuw aan te gaan.
Het erkent ook de behoefte van docenten om door
professionele ontwikkeling meer vat te krijgen op EDO en
voldoende ervaring te verwerven binnen dat domein.
De visie van UE4SD is het ontwikkelen van een netwerk
van deskundigen uit heel Europa om zo de expertise te
bundelen, samen te leren, ideeën te ontwikkelen en
innovatie te stimuleren voor professionele vaardigheden
op het gebied van EDO.

UE4SD – BELANGRIJKSTE REALISATIES
 Praktijknetwerk – het UE4SD-consortium van EDO-experts uit heel Europa
 State of the Art-rapport – een overzicht van bestaande voorbeelden en
het EDO-beleid in Europa
 Leading Practice Publication – met best practices van hoe professionele
ontwikkeling in EDO kan worden aangepakt
 UE4SD Academy – een in-house training voor docententeams uit het
hoger onderwijs, ontwikkeld door het project
 Online Platform of Resources – een online toolkit met hulpmiddelen en
materialen die tot stand gekomen zijn binnen het project

UE4SD – BELANGRIJKE GEGEVENS
Consortium: UE4SD bracht 53 instellingen voor hoger
onderwijs uit 33 landen samen
Projectleider: prof. Daniella Tilbury, University of Gibraltar
Projectcoördinator: University of Gloucestershire, VK
Financier: EC Lifelong Learning Programme – Erasmus
Academic Networks
UE4SD-CONSORTIUM – REGIONALE AFDELINGEN
University of Gloucestershire (VK, Noord)
Autonomous University of Madrid (ES, Zuid)
Charles University Prague (CZ, Oost)
Leuphana University of Lüneburg (DE, West)
VERDERE INFORMATIE
Online platform: http://www.platform.ue4sd.eu
Project email: ue4sd@glos.ac.uk
Project website: http:///www.ue4sd.eu/

