Üniversite Eğitimcileri için Sürdürülebilir Kalkınma (UE4SD)

Basın Bildirisi: UE4SD Kapanış konferansı, Üniversite Eğitimcileri için
Çevrimiçi bir Kaynak Platformu Oluşturdu
29 Haziran 2016, Gibraltar Üniversitesi
''Değişimin Öncüsü Üniversiteler: Yeni bir dünyanın kapılarını aralayan Sürdürülebilir Eğitim'' konulu
konferans, 27 - 28 Haziran 2016'da Gibraltar Üniversitesi'nde gerçekleşti. Bu konferans, Sürdürülebilir
Kalkınma Eğitimi (SKE) üzerine UNESCO Küresel Eylem Programı (GAP) ve sürdürülebilir kalkınma
için öğretim ve öğrenime yeni bir yön verecek üniversite eğitimcilerine olan desteğin artması gerektiğini
savunan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDGs)'ne katkı sağlamak amacıyla düzenlendi. Bu aynı
zamanda, eğitimin amacını sorgulayan ve sosyal değişimin öncüsü olmaya çalışan üniversiteleri
aydınlatan, Avrupa'daki SKE'nin profesyonel gelişimi üzerine kılavuzluk eden bir dizi uygulamaları da
saptayıp belgeleyen ve Avrupa Birliği Komisyonu tarafından finanse edilen UE4SD projesinin nihai
toplantısıydı. Konferans, SKE hakkında mevcut, uluslararası ve Birleşmiş Milletler yapısını, SKE
sürecinde yüksek eğitim kurumlarının, özellikle de üniversite eğitimcilerinin rolünü ve daha pratik bir
seviye olarak, gelecekte birbirleriyle örgütlenme ve iş birliği yapma olasılıklarını değerlendiren tüm
dünyadan 100'ün üzerinde delegeyi biraraya getirdi. Profesyonel kalkınma meseleleri, değişim
ihtimalleri ve ortaklık için yol haritaları gibi konular üç paralel oturumda tartışıldı.
Gibraltar konferansında, UNESCO Paris ''Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimi ve Küresel Vatandaşlık''
Departmanı Başkanı, Dr Alexander Leicht, UE4SD projesi tarafından oluşturulan eşsiz bir web araç
çubuğunu lanse etti. - Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimi (SKE)'ndeki profesyonel gelişim için Çevirimiçi
Platform- . Bu Platform, 21. yüzyılın gerektirdiği; gelecekle yüzleşme, küresel bilinç, dönüşebilir
yetenekleri geliştirmek ve bu yaklaşımları öğretim süreçlerinde eyleme dökmek ve öğrencilerin
yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmak için profesyonel bir gelişim kaynağıdır.
Bu çevirimiçi program, Avrupa'nın tamamında uygulanan en iyi yöntemleri ve proje boyunca ortaya
çıkan yeni etkinlikleri biraraya topladı. Bu, SKE'deki profesyonel eğitimi ve eğitimcilerin kabiliyet
geliştirmeleri için yapılan ilk materyal derlemesidir.
Çevirimiçi Platform aşağıdaki maddeleri içermektedir;
12345-

SKE'nin profesyonel kalkınma girişimininim 26 iyi uygulaması
UE4SD yüksekokul eğitimindeki sistemi, dizaynı ve kullanılabilir araçları
UE4SD yolculuğunda keşfettiğimiz SKE üzerine; yeni fikirler, rehberler ve materyaller
Avrupa'daki SKE politik görünümüne ek olarak yararlı yazılar ve yayımlar
SKE'nin profesyonel kalkınma deneyimini paylaşan proje ortaklarının video görüntüleri

Platform; pratikte, gelecekteki yenilikleri bildirebilen UE4SD projesinin sağladığı yeni araçlardan ve
uyarlanabilir örneklerden biridir ve bu sayede SKE'yi anlamayı ve profesyonel gelişimle ilişkisine olan
bakış açısını değiştirebilir. Eğitim önceliğine sahip meslektaşlar, yüksek eğitim kurumlarının
KOPERNİK Anlaşması çerçevesinde bunu kaynak gösterebilirler ve ilerisi için işbirliği
gerçekleştirebilirler.

Tüm konferans bilgisine buradan ulaşabilirsiniz: http://www.ue4sd.eu/gibraltar.

UE4SD Projesinin bir sonucu olan Çevrimiçi Platform ürünü, AB Komisyonu -Yaşamboyu Öğrenim
Programı tarafından desteklenmektedir. Bu platforma ulaşabileceğiniz adres: www.platform.ue4sd.eu
Çevrimiçi Platform hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz, lütfen Gloucestershire
Üniversitesi'ndeki Dr. Alex Ryan ile iletişime geçiniz: aryan@glos.ac.uk
UE4SD Projesi hakkında daha fazla bilgiyi Gibraltar Üniversitesi profesörü ve Proje Müdürü olan
Daniella Tillbury'den elde edebilirsiniz, daniella.tilbury@unigib.edu.gi, UE4SD'nin Gloucestershire
Üniversitesi'deki Proje Koordinatörü ue4sd@glos.ac.uk ve UE4SD Projesi'nin internet adresi
http://www.ue4sd.eu

