
Консорциумът на проект 
UE4SD, който включва 55 
партньори от 33 евро пейски 

страни, се стреми да пре на сочи 
учебните програми във висшето об-
разование към темата за устойчивото 
развитие. Тригодишният проект ще 
се фокусира върху осигу ряване на 
подкрепа за колегите-преподаватели 
в усилието им да подготвят студен-
тите, независимо от тяхната област 
на образование или специализация, 
да разбират и прилагат своята профе-
сионална и глобална отговорност по 
отношение на устойчивостта. Проек-
тът включва планoве за развитие на 
професионалната компетентност на 
университетските преподаватели и на 
способностите им за лидерство, свър-
зано с образованието за устойчиво 
развитие. 
UE4SD ще се стреми да изгради воде-
ща експертна група с компетентност в 
образованието за устойчиво развитие 
във висшето образование в Европа и 
ще създаде платформа за обединяване 
и споделяне на експертното знание 
на партньорите от мрежата, така че 
те да могат да предоставят информа-
ция за политиката и практиката си и 
след края на проекта. Дейностите на 
проекта са тясно свързани с Обедине-
нието COPERNICUS – европейската 
мрежа на висшето образование за 
устойчиво развитие.

Университетски 
преподаватели за 
устойчиво развитие

Защо образование за устойчиво развитие? 

Устойчивото развитие е определяно като едно от най-го-
лемите предизвикателства, пред които се изправят нашите 
общества през 21 век. Неустойчивите практики увеличават 
социалните, икономически и екологични неравенства; засил-
ват въздействията, водещи до деградация на околната среда и 
влошават качеството на живота. Образователните ни системи 
са вече признати като критично важни за постигане на цели-
те на устойчивото развитие, тъй като предоставят на учещите 
се знанието, уменията и отношението, необходими за пре-
ориентиране на социалните структури и системи.
Проектът  UE4SD е създаден специално да подкрепи препо-
даването и ученето за устойчивост във висшето образование. 
Секторът на висшето образование е в критично важна пози-
ция при работата по темата за устойчивото развитие, тъй като 
подготвя бъдещото поколение професионалисти, оспорва 
доминиращите парадигми  и осъществява променящи света 
изследвания. Налице са обаче доказателства, че пренасочва-
нето на програмите във висшето образование към устойчиво 
развитие все още изисква направляване.

Проектът

UE4SD е финансиран от Европейската комисия в рамките на 
Програмата за учене през целия живот - Академични мрежи 
Еразъм. Стартирал е през октомври 2013 година и по време 
на тригодишното си действие ще обединява 55 партньорски 
организации от 33 страни в Европа (виж картата). Водещият 
партньор, Университетът на Глостър (Великобритания – 
Северно ядро) работи в тясно сътрудничество с три ключови 
партньора: Независимия университет на Мадрид (Испания 
– Южно ядро), Карловия университет (Чешка република – 
Източно ядро); Университет Льофана в Люнебург (Германия 
– Западно ядро)



Какви са очакваните 
приноси на проекта?
Проектът ще допринесе за пре-
ориен тиране на висшето обра-
зование към устойчиво развитие 
чрез три основни резултата:

1 Преглед  на съвременните 
постижения и идентифицира-
не на водещи практики (2014):  

Провеждане на проучвания на място за  
картиране и анализиране на съществува-
щите възможности за университетските 
преподаватели на национално и регио-
нално ниво да развият своята компетент-
ност в образованието за устойчиво раз-
витие. Ще бъдат създадени четири 
регионални доклада и един общ доклад, 
отразяващ върховите постижения във 
всички участващи страни. 

2 Разработване на ресурсни ма-
териали (2015–16): Установени-
те водещи практики от проучва-

нията на място ще бъдат основа за 
подготовка на  публикация. Ще бъде 
изградена онлайн ресурсна платформа в 
подкрепа на университетските препода-
ватели и на екипите за професионално 
развитие.

3 Създаване на Академия за образование за устойчиво развитие във висшето образование (2015–16): Идентифицираните 
по-горе ресурси ще подпомогнат Академията в усилието й да подкрепи пренасочването на висшето образование към устой-
чивост. Този етап ще осигури изграждане на капацитет и възможности за осмисляне на процеса от страна на университет-

ските академични ръководители, преподавателите и отговарящите за професионалното развитие звена.  

Към какви резултати се 
стреми проектът?   
• Създаване на група от водещи екс-

перти по отношение на компетент-
ностите за образование за устойчиво 
развитие във висшето образование, 
която да  подпомага политиката и 
практиките в тази област. 

• Разширяване на разбирането за 
връзките между образованието за 
устойчиво развитие, повишаването 
на качеството на образованието и 
професионалното развитие. 

• Осигуряване на насоки, подкрепа и 
ресурси за повишаване на капаците-
та на преподавателите.

Интересува ли ви 
проектът UE4SD? 
За повече информация, моля, свърже-
те се с нас или посетете уеб страни-
цата ни:  
http://www.ue4sd.eu
Email: ue4sd@glos.ac.uk

Каква е рамката за развитие на проекта?
Проектът се развива върху основата на Рамката на Икономическата 
комисия на ООН за Европа (UNECE) относно компетентностите в об-
разованието за устойчиво развитие, създадена през 2012 година. Ком-
петентностите се развиват в резултат на тригодишен процес, в който са 
ангажирани експерти от района на UNECE. Рамката осигурява много 
важен фокус на дейностите в мрежата на UE4SD, стремящи се да под-
помогнат изграждането на капацитета на университетските преподава-
тели за устойчиво развитие: http://www.unece.org

Програмата на ЮНЕСКО за глобално действие към образование за 
устойчиво развитие приема като приоритетна цел на образователните 
системи цялостната институционална промяна. Този проект е бази-
ран върху работата на ЮНЕСКО, която изрично призовава за засиле-
но изграждане на капацитет и професионално развитие на препода-
вателите, обучителите и на всички работещи за промяната, които да 
ускорят образованието за устойчиво развитие: http://www.unesco.org.
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