Univerzitní pedagógovia
pre udržateľný rozvoj

K

onzorcium UE4SD pozostávajúce z 55 partnerov
z 33 krajín po celej Európe
sa snaží nasmerovať obsah vysokoškolského vzdelávania na udržateľnosť rozvoja. Trojročný projekt sa
zameria na podporu kolegov pedagógov v ich schopnostiach vychovávať študentov, bez ohľadu na odbor
ich vzdelávania alebo špecializáciu,
k pochopeniu a aplikovaniu ich
profesijných a všeobecných zodpovedností za udržateľnosť rozvoja.
Projekt obsahuje plány rozvoja profesijných kompetencií a schopností
viesť akademické vzdelávanie a výskum vo vzťahu k udržateľnému
rozvoju pre zamestnancov univerzít.
UE4SD sa snaží o zriadenie vedúcej
expertnej skupiny pre vysokoškolské vzdelávanie pre udržateľný rozvoj v Európe a vytvorenie platformy
pre vzájomné prepojenie a zdieľanie
expertíznych kapacít členov siete
tak, aby mohli informovať politiku
a prax aj po skončení projektu. Jeho
aktivity sú úzko späté s COPERNICUS alianciou – Európskou sieťou
vysokoškolského vzdelávania pre
udržateľný rozvoj.

Prečo výchova pre udržateľný rozvoj?
Udržateľný rozvoj bol identifikovaný ako jedna z najväčších
výziev pre našu spoločnosť na prahu 21. storočia. Neudržateľné
konanie zvyšuje sociálne, ekonomické a environmentálne napätie, zhoršuje dôsledky degradácie životného prostredia, limituje
kvalitu života. Bolo zistené, že vzdelávacie systémy sú kľúčové
pre dosiahnutie cieľov udržateľného rozvoja, keďže vybavujú pedagógov vedomosťami, zručnosťami a vzťahom, ktorý potrebujú
pre zmenu orientácie sociálnych štruktúr a systémov.
Projekt UE4SD bol vytvorený s cieľom poskytnúť špecifickú
podporu výučbe a vzdelávaniu pre udržateľnosť na úrovni vysokých škôl. Vysokoškolský sektor je v rozhodujúcej pozícii vo
vzťahu k problematike udržateľného rozvoja, keďže pripravuje
budúcu generáciu profesionálov, formuluje dominantné paradigmy a realizuje základný výskum. Avšak je zrejmé, že je ak majú
univerzity prispieť k udržateľnej budúcnosti, potom je potrebná
odborná pomoc pri nasmerovaní študijných programov vysokoškolského vzdelávania na udržateľný rozvoj.

Projekt

Projekt UE4SD je podporený Európskou komisiou v rámci Programu celoživotného vzdelávania - Erasmus Academic Networks.
Začal v októbri 2013 a počas troch rokov jeho trvania zapojí 55
partnerov z 33 krajín (viď mapa). Ako vedúci partner vystupuje
Univerzita v Glucestershire (Veľká Británia – severná skupina projektových partnerov), úzko spolupracujúc s jadrovými partnermi:
Autonomous University of Madrid (Španielsko – južná skupina),
Karlovou Univerzitou (Česko – východná skupina), Leuphana
University of Luenenburg (Nemecko – západná skupina).

K čomu prispeje projekt?
Projekt prispeje k nasmerovaniu
vysokého školstva na udržateľný
rozvoja prostredníctvom troch hlavných výstupov:
Zhodnotením stavu a identifikovaním praxe (2014):
Spracovanie základnej štúdie
na zmapovanie a analýzu existujúcich
možností pedagógov rozvinúť kompetencie pre výchovu k udržateľnému
rozvoju na národnej a regionálnej
úrovni . Budú spracované 4 štúdie
stavu na sub-regionálnej úrovni pre
jednotlivé zúčastnené krajiny.
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Rozvoj zdrojov (2015–2016):
dominantné skúsenosti identifikované v štúdii sa stanú základom pre publikáciu. Bude vytvorená
on-line platforma obsahujúca zdroje
pre podporu univerzitných pedagógov
a tímov pre profesionálny rozvoj.
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Vytvorenie Akadémie pre
vzdelávanie pre udržateľný
rozvoj na vysokých školách
(2015–2016): vyššie uvedené zdroje
podporia Akadémiu pre vzdelávanie
pre udržateľný rozvoj na vysokých školách, ktorá sa bude snažiť o podporu nasmerovania vysokoškolského vzdelávania na
udržateľnosť. Táto fáza vytvorí kapacity a možnosti pre reflexiu problematiky udržateľného rozvoja manažmentom univerzít a
zamestnancami zodpovednými za profesionálny rozvoj.
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Čo rámcuje projekt?
Projekt nadväzuje na UNECE rámec pre kompetencie v oblasti udržateľného
rozvoja spracované v roku 2012. Kompetencie boli definované na základe
trojročného procesu so zapojením expertov v celom UNECE regióne. Poskytuje hodnotné zameranie pre aktivity UE4SD siete, ktoré sa snažia o podporu vysokoškolských pedagógov smerom k udržateľnému rozvoju.
Webovská adresa k UNECE kompetenčnému rámcu: http://www.unece.org.
UNESCO globálny akčný program pre výchovu k udržateľnému rozvoju
identifikuje komplexné inštitucionálne zmeny ako prioritu pre vzdelávací
systém. Tento projekt je formovaný prácou UNESCO, ktorá špeciálne vyzýva k posilneniu kapacít a profesionálnemu rozvoju pedagógov, školiteľov a
iných aktérov zmien tak, aby sa stali vedúcimi osobnosťami sprostredkujúcimi vzdelávanie pre udržateľný rozvoj. Webovská adresa k UNESCO globálnemu akčnému programu: http://www.unesco.org

O aké výstupy sa snaží
projekt?
• vytvorenie vedúcej expertnej skupiny
pre vysokoškolské vzdelávanie pre
udržateľný rozvoj v Európe, ktorá
môže informovať politiku a prax v
tejto oblasti
• podporu porozumenia vzťahov medzi výchovou k udržateľnému rozvoju, zvýšením kvality a profesijným
rozvojom
• poskytnutie návodu, pomoci a zdrojov na rozvoj kapacít pedagógov

Zaujímate sa o projekt
UE4SD?

With the support of the Lifelong Learning
Programme of the European Union

Ďalšie informácie môžete získať, ak nás
kontaktujete na webovskej stránke alebo emailovej adrese:
http://www.ue4sd.eu
Email: ue4sd@glos.ac.uk

