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Press release: UE4SD Closing conference launched an Online Resource
Platform for university educators
29 juni 2016, University of Gibraltar
Konferencen “Universities as Beacons of Change: Education for Sustainability lighting up pathways
for a new world” blev afholdt den 27 til 28 juni 2016, University of Gibraltar. Denne konference var
et bidrag til UNESCO Global Action Programme (GAP) om ESD og bæredygtige Udviklingsmål
(Sustainable Development Goals - SDGs), som har erkendt, at der er behov for at forbedre støtten til
universiteternes undervisere til at omlægge undervisning og læring med henblik på bæredygtig
udvikling. Det var også det afsluttende møde i UE4SD projektet, finansieret af EuropaKommissionen, der har identificeret og dokumenteret en række førende praksisser på faglig
udvikling i ESD i Europa, der kan oplyse universiteterne om nytænkning med henblik på uddannelse
og på at blive fyrtårne for social forandring. Konferencen samlede over 100 deltagere fra hele
verden, som diskuterede de eksisterende internationale og FN ESD frameworks, højere
uddannelsesinstitutions rolle og specielt universitetets underviseres rolle for ESD processer, og på
mere praktiske plan, muligheder for fremtidige netværk og samarbejde. Emner som professionelle
udviklingsspørgsmål, muligheder for forandring, og veje for kvalitet og partnerskaber blev drøftet i
tre parallelle sessioner.
På Gibraltar konferencen blev et unikt web toolkit skabt af UE4SD projekt - online platform for faglig
udvikling i Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) - lanceret af Dr. Alexander Leicht, chef for
"Uddannelse for Bæredygtig Udvikling og Global Citizenship" sektionen , UNESCO Paris. Platformen
er en faglig udvikling ressource til at hjælpe dem, der er involveret i uddannelse og læring til at
udvikle de fremtidige-vendende, globalt bevidste, transformative kapaciteter det 21. århundrede
kræver - og bringe disse tilgange i deres undervisningspraksis, for at hjælpe deres elever med at
udvikle disse kompetencer.
Dette online platform har samlet den bedste praksis fra hele Europa og nye aktiviteter, der er
udviklet gennem projektet. Dette er den første samling af materialer, der afsættes til faglig
uddannelse og kapacitetsopbygning af pædagoger i ESD.
Online Platform indeholder:
•
•
•
•
•

26 gode eksempler på ESD professionel udviklingsinitiativer praksis
De rammebetingelser, design og brugbare redskaber fra UE4SD Academy bolig træning
Nye ideer, vejledning og materialer på ESD, som vi fandt på UE4SD rejse
Oversigt over politiske landskab for ESD i Europa plus brugbare målinger og
publikationer
Videoklip af projektpartnere deling ESD faglig udvikling erfaringer

Platformen er en af de nye værktøjer og fleksible eksempler leveret af UE4SD projekt, der kan
informere fremtidige innovationer i praksis og skift dermed en forståelse af ESD og dens forhold til
faglig udvikling. Kolleger med denne pædagogiske prioritering kan bygge videre på denne ressource
og samarbejde yderligere inden for rammerne af COPERNICUS Alliance netværk af videregående
uddannelsesinstitutioner.
Alle oplysninger om konferencen kan findes her: http://www.ue4sd.eu/gibraltar.

Produktionen af online platform som et resultat af UE4SD projekt er finansieret af EuropaKommissionen - Programmet for livslang læring. Denne platform er tilgængelig på
www.platform.ue4sd.eu.
For yderligere information om online-platformen kan Arbejdspakke Lead Dr. Alex Ryan ved
University of Gloucestershire kontaktes: aryan@glos.ac.uk.
Der kan fås flere oplysninger om UE4SD Project fra Project Lead Prof. Daniella Tilbury ved University
of Gibraltar, daniella.tilbury@unigib.edu.gi, UE4SD projektkoordinatoren ved University of
Gloucestershire ue4sd@glos.ac.uk og på UE4SD Projektets website http://www.ue4sd.eu.

