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Streszczenie projektu
Cel: Głównym celem projektu jest zorganizowanie międzynarodowej interdyscyplinarnej sieci badaczy
i nauczycieli akademickich, którzy będą współpracować przy tworzeniu interdyscyplinarnego programu
edukacji o zrównoważonym rozwoju. Ponadto w wyniku projektu mają powstać innowacyjne metody
i materiały wspierające rozwój edukacji o środowisku i zrównoważonym rozwoju w kształceniu wyższym.
Opis działań:
1) Wymiana wiedzy i doświadczeń dotyczących różnych typów studiów oraz konkretnych narzędzi
i metod realizacji interdyscyplinarności w nauczaniu akademickim dotyczącym środowiska i
zrównoważonego rozwoju.
2) Omówienie wyzwań kształcenia interdyscyplinarnego w badaniach dotyczących problemów ochrony
środowiska i zrównoważonego rozwoju.
3) Zebranie informacji na temat możliwości włączenia edukacji o ochronie środowiska i zrównoważonym
rozwoju w ukierunkowane programy na uniwersytetach krajów partnerskich.
4) Opracowanie podręcznika, zawierającego materiały dydaktyczne z zakresu nauk społecznych i
przyrodniczych, który może być wsparciem dla koordynatorów programów i pracowników
dydaktycznych w ramach studiów związanych z ochroną środowiska w krajach europejskich.

5) Testowanie materiałów dydaktycznych dostosowanych do potrzeb studentów i nauczycieli.
6) Stworzenie zarysu międzynarodowego interdyscyplinarnego programu edukacyjnego (curriculum) dla
szkolnictwa wyższego, dotyczącego zrównoważonego rozwoju i przeciwdziałania współczesnym
problemom ekologicznym.
Oczekiwane rezultaty:
1) Rozwój bazy wiedzy oraz umiejętności nauczycieli akademickich i badaczy z zakresu edukacji
dotyczącej ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju.
2) Stworzenie podręcznika zawierającego materiały dydaktyczne z zakresu nauk społecznych i
przyrodniczych do udoskonalenia programów studiów związanych z ochroną środowiska w krajach
europejskich.
3) Dostosowanie programów nauczania na uczelniach partnerskich, z uwzględnieniem wypracowanych
metod i narzędzi dydaktycznych.
4) Wypracowanie curriculum międzynarodowego programu studiów magisterskich z zakresu
zrównoważonego rozwoju.
5) Wypracowanie umiejętności włączania przez nauczycieli akademickich elementów edukacji dotyczącej
zrównoważonego rozwoju do istniejących programów dydaktycznych.

