Университетски преподаватели за устойчиво развитие (UE4SD)
Съобщение за пресата:
Проектът UE4SD завършва с активирането на уникален ресурс за професионално
обучение
30 септември 2016
Проектът „Университетски преподаватели за устойчиво развитие“ (UE4SD), базиран върху
партньорството за устойчиво развитие между институции на висшето образование в Европа,
приключва през септември 2016 година. През последните три години проектът UE4SD постигна
своите цели чрез обмен и поредица от дейности, фокусирани върху професионалното развитие на
преподавателите. В рамките на проекта бяха разработени материали, които осигуряват общо
разбиране относно образованието за устойчиво развитие в различен културен контекст, подкрепят
професионалното развитие на преподавателската компетентност и стимулират подходящи
образователни политики на различни нива - от институционално до европейско. Основните
резултати на проекта включват:
•
•

•

•

•

Развитие на мрежа от 53 европейски партньорски институции чрез ежегодни срещи, онлайн
комуникация, и активен принос към процесите и резултатите на проекта.
Проучване, представящо информация за изработване на картографиращи доклади, които
обрисуват общата експертност и най-новите експерименти в професионалното развитие на
образованието на устойчиво развитие в Европа.
Обмен на опит и размисъл върху избрани проекти и инициативи , за да се подготви
“Публикация на водещи практики” със значими практики в професионалното развитие за
образование за устойчиво развитие.
Иницииране на Академията UE4SD и на пилотната й програма, предлагаща модел и
практически опит на университетски екипи, развиващи своята компетентност за
образование за устойчив развитие.
Синтез на констатациите на проекта и изводите от тях, както и на значими примери от
практиката и продуктите на Академията, достъпни онлайн в ресурсната платформа на
проекта.

Заключителната и ключова дейност на проекта е Академията UE4SD, която прилага резултатите,
постигнати в предишните му етапи. Процесът по провеждане на Академията, който беше планиран
и координиран от Ръководната група на проекта и ръководен от Автономния университет на
Мадрид, включваше четири партньорски организации. Крайната цел на Академията е да подкрепи
промяната за устойчиво развитие в институциите на висшето образование, подкрепяйки
университетските преподаватели да развият своята компетентност в образованието за устойчиво
развитие, включително уменията си за водачество и промяна, необходими за ускоряване на
процесите на промяна на институциите към устойчивост. Академията осигури пространството,
времето и подкрепата за включените екипи да мислят творчески, за да се гарантира, че
разработените и приложени индивидуални проекти на Академията:
•

Отразяват критично културната специфика на образванието за устойчиво развитие;

•
•
•

Използват диалога за постигане на разбиране за професионалното
развитие в областта на образованието за устойчиво развитие;
Изграждат индивидуално и споделено разбиране за практическото осъществяване на
образованието за устойчиво развитие,
Идентифицират предизвикателствата и възможностите в проектите за образование за
устойчиво развитие.

По този начин Академията разшири възможностите за признаване на компетентностите и
прилагане на професионалната практика на образованието за устойчиво развитие. Базирайки се
върху опита на партньорските организации в областта на образованието за устойчиво развитие и на
капацитета развит в рамките на проекта UE4SD, Академията е възможност за продължаване на
сътрудничеството между институциите на висшето образование в полето на образованието за
устойчиво развитие отвъд рамките на проекта.
Следващите стъпки на мрежата, изградена чрез проекта UE4SD, са:
•
•

•

•

Споделяне на резултатите – разпространение и комуникация на резултатите и прозренията
на проекта в широк кръг събития и форуми чрез неговите публикации;
Прилагане на наученото – отнасяне на знанията и опита към практиката на партньорите и
използване на възможностите за прилагането им в практиката за развитие на
образованието за устойчиво развитие;
Продължаващо сътрудничество – постигане на съгласие по начините за продължаващо
взаимодействие и взаимно насочване чрез експертен обмен и нови инициативи,
инспирирани от проекта
Влияние върху практиката – използвайки ресурсите и резултатите на проекта за иницииране
на промени в политиката и мисленето за професионалното развитие в сектора.

Като цяло, проектът UE4SD предоставя нова и водеща практика в професионалното развитие в
полето на висшето образование , която допринася за успеха на политиките за образование за
устойчиво развитие, и особено на тези, които се предприемат на национално ниво от Глобалната
програма за действие за образование за устойчиво развитие на ЮНЕСКО и в изпълнение на
Стратегията на Икономическата комисия на ООН за Европа за образование за устойчиво развитие.
Проектът събра ключови участници в образованието за устойчиво развитие (включващо 53
партньори от 33 страни, оказващи влияние върху 3 000 европейски институции на висшето
образование и повече от 24 милиона студенти. Интензивното сътрудничество в продължение на 3
години беше ръководено от Университета на Глостър (Великобритания) и организирано в 4 ядра –
Север (координиран от Универстета на Глостър), Юг (Автономен университет на Мадрид, Испания),
Изток (Карловия университет на Прага, Чехия ) и Запад (Университет Люфана на Люнебург,
Германия)
Всички материали по проекта UE4SD са достъпни на http://www.ue4sd.eu . Ключовите
резултати от проекта и възможните пътища към бъдещето са очертани на
http://platform.ue4sd.eu/pathways.php
Развитието на Академията като резултат от проекта UE4SD е финансирано от Европейската
комисия, Програма за учене през целия живот. Информация за Академията можете да
намерите на http://platform.ue4sd.eu/ue4sd_accademy.php

За по-нататъшна информация относно Академията, моля, свържете се с
ръководителя на съответния пакет на проекта проф. Хавиер Бенаяс,
javier.benayas@uam.es .
Повече информация за проекта можете да получите от неговия ръководител проф. Даниела
Тилбъри от Университета на Гибралтар, daniella.tilbury@unigib.edu.gi, от координатора на
проекта в Университета на Глостър, ue4sd@glos.ac.uk, и в сайта на проекта UE4SD,
http://www.ue4sd.eu.

