University Educators for Sustainable Development (UE4SD)

Nota de Premsa: Conferència de tancament del projecte UE4SD i presentació de
la plataforma de recursos en línia per als educadors universitaris
27-28 juny de 2016, University of Gibraltar

La conferència internacional “Universities as Beacons of Change: Education for Sustainability Lighting Up
Pathways" es va desenvolupar els passats 27 i 28 de juny de 2016 a la Universitat de Gibraltar. Aquesta
conferència és una contribució al Programa d'Acció Global (GAP) en Educació per al Desenvolupament
Sostenible (EDS) de la UNESCO i per als Objectius de Desenvolupament Sostenible en els quals s'estableix
la necessitat de donar suport als educadors universitaris per reorientar l'ensenyament i l' aprenentatge
per al desenvolupament sostenible. També es va celebrar la reunió final del projecte University Educators
for Sustainable Development (UE4SD) finançat per la Comissió Europea, que ha identificat i documentat
un seguit de pràctiques destacades sobre desenvolupament professional a EDS a Europa, que inspiren a
les universitats interessades en repensar el propòsit de l'educació i convertir-se en models de canvi social.
La conferència va atreure a més de 100 assistents de tot el món, que van discutir sobre marcs
internacionals en EDS; el paper de les universitats i, de manera específica dels seus educadors, en els
processos d'EDS; i, a un nivell més pràctic, de les futures oportunitats de contacte i cooperació entre ells.
Propostes de mesures de desenvolupament professional, oportunitats de canvi i vies per a la qualitat i la
col·laboració van ser les temàtiques tractades en les tres sessions paral·leles de la conferència.
A la conferència de Gibraltar, es va presentar una extraordinària eina web creada en el marc del projecte
UE4SD: la plataforma en línia per al desenvolupament professional en educació per al desenvolupament
sostenible (EDS). El Dr. Alexander Leicht, cap de la secció de "Educació per al Desenvolupament Sostenible
i Ciutadania Global" de la UNESCO-París, va ser l'encarregat de presentar la plataforma. Es tracta d'un
recurs de desenvolupament professional per ajudar els implicats en processos d'educació i aprenentatge
en el desenvolupament de les competències transformadores, de visió futur i de consciència global que
el segle XXI. Ajuda així a apropar aquests abordatges a la pràctica educadora, facilitant l'adquisició
d'aquestes competències pels estudiants.
Aquesta plataforma online reuneix les bones pràctiques identificades a tot Europa, així com noves
activitats desenvolupades durant el projecte. És una primera selecció de materials dedicats a
l'aprenentatge professional i al desenvolupament de capacitats dels educadors en EDS
La plataforma conté:
•
•
•
•
•

26 exemples de bones pràctiques en iniciatives de desenvolupament professional a EDS dels
educadors universitaris.
El marc, disseny i eines usades en la sessió presencial de l'UE4SD Acadèmia.
Noves idees, guies i materials sobre EDS que s'han reunit al llarg del desenvolupament del
projecte UE4SD.
Una revisió sobre les polítiques d'EDS a Europa, a més de publicacions i lectures d'interès.
Vídeos dels participants del projecte UE4SD compartint les seves experiències de
desenvolupament professional en EDS del professorat universitari.

La plataforma és una de les noves eines i exemples adaptables, productes del projecte UE4SD que poden
conformar futures innovacions en la pràctica i canviar la comprensió de l'EDS i la seva relació amb el
desenvolupament professional dels educadors universitaris. Aquells interessats en aquesta prioritat
educativa poden basar-se en aquest recurs i cooperar en el marc de la Xarxa d'Institucions d'Educació
Superior Copernicus Alliance.
Es pot trobar tota la informació sobre la conferència en el següent enllaç: http://www.ue4sd.eu/gibraltar.
El desenvolupament de la plataforma com a producte del projecte UE4SD ha estat finançat per la Comissió
Europea per mitjà del Programa Lifelong Learning. La plataforma està disponible en el següent enllaç:
www.platform.ue4sd.eu
Per a més informació sobre la Leading Practice Publication, contactar amb Work Package Lead Dra. Alex
Ryan de la Universitat de Gloucestershire: aryan@glos.ac.uk
Podeu obtenir més informació sobre el projecte UE4SD contactant amb la Project Lead Prof. Daniella
Tilbury a la University of Gibraltar, daniella.tilbury@unigib.edu.gi, o amb el Project Coordinator a la
University of Gloucestershire ue4sd@glos.ac.uk i a la página web del projecte: http://www.ue4sd.eu.

