РЕЗИМЕ
Својом првом Белом књигом под називом „Обликовање будућности високог образовања у
свету промена”, Think & Do Tank при алијанси Circle U. представља прве заједничке закључке о
својој мисији, начину деловања и водећој стратегији развоја. Think & Do Tank представља једну
од четири платформе у склопу Circle U., која тежи да усмерава будућност високог образовања
ка европском образовном простору заснованом на одрживости, одговорности, миру,
демократији, сарадњи и напретку. Њен главни циљ је унапређење квалитета наставе у
високом образовању, како путем паралелног мишљења и деловања, тако и путем
осмишљавања, промовисања и размене новијих начина подучавања и учења. Верујемо да
Think & Do Tank има посебне одлике захваљујући којима може да допринесе напретку:
•

Повезује
студенте,
факултете,
истраживаче,
руководиоце
институција,
административно особље, придружене партнере и друге заинтересоване стране, у
циљу доприноса и утицаја на дијалог о будућности високог образовања.

•

Спој мишљења и деловања као основа Think & Do Tank треба да обезбеди теоријска
знања и практична искуства за побољшање образовне праксе и повезивање са другим
европским универзитетима, битним актерима и надлежним доносиоцима одлука. Think
& Do Tank ће радити на формирању и размени проверених знања, повезивању
истраживања и образовања кроз педагошке експерименте, спајању истраживања са
праксом и на промовисању иновативних приступа образовању. Уједно, градиће
мостове између различитих средина и култура, полажући темеље за размене и
промене.

•

Think & Do Tank ће бити лабораторија за рефлексивни и експериментални рад на пољу
педагошких иновација, намењена наставницима и истраживачима, студентима,
академском особљу и придруженим члановима, у циљу трансформисања универзитета
изнутра. Очекује се да ће заједница Circle U. подстаћи развој одрживијих облика
наставе и учења. На основу таквог процеса „самотрансформације”, Think & Do Tank ће
имати још јачи утицај на креаторе политика у правцу одрживијег образовања.

Публикације Think & Do Tank омогућиће нам да се упустимо у дебате са политичарима на
европском и националном нивоу, ради лакше реализације иницијатива заснованих на
емпиријским истраживањима и доказима. Мисија Think & Do Tank у оквиру Circle U. је да буде
спона између Европског универзитета Circle U., његових разноврсних регионалних средина и
локалних, националних и европских креатора политика како би допринела обликовању
будућности високог образовања. Убеђивање и заговарање одрживог образовања одвијаће се
на четири кључна нивоа:
1. У образовним просторима, како би професори применили иновативне наставне
методе које повезују истраживање и образовање и које студенте стављају у центар
пажње, подстичући њихово активно учешће у сопственом образовању.
2. На нивоу Универзитета, са циљем утицања на универзитетске управе како би се
покренуле измене наставних планова и програма у правцу знатно одрживијег
образовања, подстакле размене добрих наставних пракси и препознале
могућности за промене и препреке за превазилажење.
3. Ка креаторима националних политика, како би се боље повезали универзитети и
друштва. У том погледу, Think & Do Tank ће везати нова сазнања и решења за
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питања управљања, како би се препознале могућности и препреке и подстакло
проактивно размишљање о будућности високог образовања.
4. Унутар европских институција, како би се свеобухватније разматрали садашњи и
будући изазови у свету који се мења.
У пилот фази, Think & Do Tank унутар алијансе Circle U. има две кључне теме којима се бави,
одрживо образовање и вишејезичност:
•

Наш циљ је да усадимо одрживост у теме и активности из света образовања,
пружајући студентима вештине које ће им служити кроз читав живот, како би решавали
сложена питања са којима се свет суочава. Одрживо образовање је вектор промене,
под условом да постоји јасна намера и довољно основа за грађење заједничког
разумевања.

•

Наш следећи циљ је да вишејезичност буде препозната као драгоцени ресурс. Као
представници установа које имају привилеговану улогу да се баве наставом и учењем
језика, сматрамо да постоји потреба за подизањем свести о вишејезичности као
драгоценом ресурсу, путем указивања на прилике и препреке за ширење
вишејезичности и осмишљавања решења за превазилажење тих препрека.

Ова Бела књига прва је у низу сличних које ћемо објавити у пилот фази. Учинићемо је
доступном на разним нивоима деловања, унутар саме алијансе Circle U., да бисмо
приближили Think & Do Tank нашим универзитетима и тиме подстакли укључивање колега,
студената и универзитетског особља, као и изван алијансе, међу нашим придруженим
партнерима, финансијерима и другим савезима.
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