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Przyszłość 
dzieje się na 
naszych 
oczach



Potrzeba edukacji 
na rzecz rozwoju 
zrównoważonego



Kompetencje 
dla rozwoju 
zrównoważonego

Kompetencje w zakresie przewidywania;

Kompetencje w zakresie pracy interdyscyplinarnej;

Kompetencje w zakresie spojrzenia globalnego, 
zrozumienia międzykulturowego i współpracy;

Umiejętności partycypacyjne;

Kompetencje w zakresie planowania i wdrażania;

Zdolność do empatii, współczucia i solidarności;

Kompetencje w zakresie automotywacji i 
motywowania innych;

Kompetencje w zakresie refleksji nad modelami, 
w tym kulturowymi. (na podst.: de Haan, 2006)



W jaki sposób kompetencje dla sustainability 
mogą być wdrażane w uniwersytecie?

Zmiana w kierunku sustainability

Wartości transformujące

Kultura
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Edukacja

Badania



Edukacja cyfrowa dla sustainability



Jak studenci oceniają swoją wiedzę na 
temat sustainability?

15

40

44

4

Unsatisfactory level Satisfactory level Medium level Very good level



SDGs: znany/nieznany
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Którą z form uczenia się preferujesz?
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Self-learning through content research on best practices in
sustainability-related subjects

Attending to debates on different sustainability-related
subjects

Learning through study cases solved individual

Being involved in companies internships on the topics of
sustainability

Learning through project-based collaborative work with other
students

Attending to workshops with practitioners on different
sustainability-related subjects

Exchange of experience and transnational teaching and
learning activities with other students on different…

Learning through study cases solved in teamwork

Absolutely not Rather not Indifferent Rather prefer Certainly prefer
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The relevance of Sustainable
Development Goals (SDGs)

topics against your…

The usefulness of objectives
of the courses

The structure of the courses
for the whole period

Communication with
participants

The organisation of
activities, in general

Announcement/promotion
of the course

Information on objectives of
the course

Quality of course and
learning material

Visual aids used during the
courses

Availability of course
material

Relationship and team work
during the learning activities

Ewaluacja kursu przez studentów



Ewaluacja kursu przez studentów
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Teaching material and learning
resources for Economic…

Teaching material and learning
resources for Social…

Teaching material and learning
resources for Environmental…

Practical exercises and
applications on Economic…

Practical exercises and
applications on Social…

Practical exercises and
applications on Environment

The volume of information
exposed during the event

The workload of learning
activities

The level of complexity for the
topics presented



• „…wszystkie założone na początku kursu cele zostały 
osiągnięte. Mam więc wszystko, czego oczekiwałem. 

• Wiedza …. daje mi możliwość głębszego zagłębienia się 
w problemy łamania praw człowieka, nadkonsumpcji, 

linearnego modelu biznesowego produkcji, ogromnych 
ilości odpadów i wielu innych. 

• Dobra robota!"

2022.EduLab4Future.FEEDBACK
Session 4



• „W tym kursie część online była naprawdę świetnym 
wsparciem, korzystaliśmy z EduLab, podział zagadnień 

teoretycznych i praktycznych zawsze był bardzo 
przejrzysty.  

• …był to jeden z najciekawszych kursów, jakie odbyłem, 
zarówno pod względem zdobywanych informacji, jak i 

balansu wymaganego zakresu pracy studenta.”

2022.EduLab4Future.FEEDBACK
Session 4



• „Najbardziej doceniam profesjonalizm profesora, 
przejrzystość z jaką omawiał wszystkie tematy podczas 

wykładów, wagę poruszanych tematów oraz… 
dokumenty, które profesor udostępnił nam za 

pośrednictwem platformy EduLab.”

2022.EduLab4Future.FEEDBACK
Session 4



Edukacja na rzecz rozwoju zrównoważonego 
oznacza, że:

Jest obecna w codziennych 
aktywnościach (nauczanie, 

badania, administracja).

Jest zakorzeniona w 
kulturze organizacji

Jest praktykowana przez 
wszystkich w organizacji




