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V červnu tohoto roku se na Univerzitě Gibraltar uskutečnila konference „Univerzity - majáky změny:
vzdělání pro udržitelnost ukazuje cestu do budoucnosti“. Tato konference byla příspěvkem ke
Globálnímu akčnímu plánu UNESCO (GAP) ke vzdělávání pro udržitelný rozvoj a k Cílům udržitelného
rozvoje (SDGs), jejichž základní dokumenty zdůrazňují důležitost vysokoškolské výuky v procesech
udržitelnosti, a vyzývají učitele, aby svou výuku více zaměřili na související problémy a jejich možná
řešení. Konferenci předcházelo závěrečné setkání partnerů projektu UE4SD, kde se diskutovaly možnosti
spolupráce po jeho skončení. Cílem společné práce v rámci projektu bylo totiž inspirovat vysoké školy
přemýšlející o smyslu a cílech vzdělávání v současné době, a společně si uvědomit možnosti změn ve
stávajících přístupech. Partneři projektu pak společně vybrali a popsali několik příkladů dobré praxe v
profesním rozvoji k VUR v Evropě.
Konference se zúčastnilo více než 100 delegátů z celého světa, kteří diskutovali stávající mezinárodní
systém a roli OSN v jeho rámci, roli vysokoškolských institucí, a zvláště učitelů v procesech změn ve
vzdělávání zaměřeném na budoucnost, a z praktického hlediska se zabývali možnostmi vzájemné výměny
zkušeností. Konkrétní témata, která se probírala ve třech paralelních sekcích, se týkala záležitostí
profesního rozvoje na vysokých školách, možností transformace vzdělání, a cest, jak zvyšovat kvalitu na
této úrovni prostřednictvím spolupráce.
Na konferenci v Gibraltaru byla představena jedinečná on-line platforma různých informačních zdrojů pro
výuku a pro tvorbu vzdělávacích politik, jež byla vytvořena v rámci projektu UE4SD. Slavnostně ji uvedl
Dr. Alexander Leicht, vedoucí sekce „Vzdělávání pro udržitelný rozvoj a globální občanství“ z UNESCO
v Paříži. Platforma je využitelná pro učitele vysokých škol, kteří chtějí změnit stávající praktiky a založit
tak globálně odpovědný koncept výuky, který vychází z rozvíjení kompetencí pro 21. století – ten je pak
možné nejenom jej uplatnit ve vlastní výuce, ale také jej předat svým studentům. On-line platforma
zdrojů shromáždila příklady dobré praxe z Evropy a popsala aktivity a výsledky projektu UE4SD. Jde o
první platformu věnovanou profesnímu rozvoji vysokoškolských učitelů založenou na sdílení zkušeností
mezi zájemci o udržitelný rozvoj z jejich řad.
On-line platforma obsahuje:
26 příkladů dobré praxe v profesním rozvoji zaměřeném na rozvíjení schopnosti přemýšlet a
jednat udržitelným způsobem
• Koncept a nástroje vytvořené partnery projektu UE4SD v rámci přípravy a testování tzv.
Akademie vysokých škol
• Nové myšlenky, rady a materiály, které vznikly v rámci projektu
• Přehled o politikách vzdělávání k udržitelnosti v Evropě a související publikace
• Krátká videa představující partnery projektu, jejich názory a zkušenosti se vzděláváním
k udržitelnosti
Platforma tak poskytuje nástroje a zkušenosti, které mohou být základem změn a inovací v praxi, a které
by mohly posunout i porozumění VUR a prohloubit jeho vztah k profesnímu rozvoji. Kolegové, kteří o
•

takový přístup usilují, mohou stavět na tomto zdroji a dále spolupracovat v rámci sítě vysokých škol
COPERNICUS Alliance.
Projekt UE4SD je financován Evropskou komisí
Informace o konferenci lze nalézt zde: http://www.ue4sd.eu/gibraltar.
Vytvoření Online platformy v rámci projektu UE4SD bylo financováno Evropskou komisí – Lifelong
Learning Programme. Tato platforma je dostupná na www.platform.ue4sd.eu
Pro podrobnější informace o Platformě prosím žádejte Dr. Alex Ryan z Univerzity Gloucestershire:
aryan@glos.ac.uk
Více informací o projektu může poskytnout vedoucí projektu, prof. Daniella Tilbury z Univerzity
v Gibraltaru (e-mail: daniella.tilbury@unigib.edu.gi), koordinátor projektu UE4SD na Univerzitě
Gloucestershire ue4sd@glos.ac.uk, nebo je můžete hledat na webu projektu UE4SD,
http://www.ue4sd.eu.
O pokračování projektu se dozvíte na webu COPERNICUS Aliance, evropské sítě spolupráce vysokých
škol pro udržitelný rozvoj, která projekt UE4SD zahájila: http://www.copernicus-alliance.org/.

