Evropské vzdělávací středisko
H. Wergelanda
Vzdělávací a informační středisko pro oblast mezikulturního
porozumění, lidských práv a demokratického občanství
Evropské vzdělávací středisko H. Wergelanda (European Wergeland Centre, EWC) bylo založeno v roce
2008 ve spolupráci mezi Norskem a Radou Evropy.
Aktivity střediska úzce souvisí s politikou a programy Rady Evropy, jejichž obsahem jsou lidská práva,
demokracie, vláda práva a schopnost našich společenství účastnit se mezikulturního dialogu. EWC bylo
založeno proto, aby naplňovalo tuto vizi v oblasti vzdělávání.

Propojujeme vzdělávací
politický výzkum a praxi

Účastnice jedné z akcí organizovaných střediskem EWC popsala svou zkušenost následujícími slovy:
„…Přijela jsem sem s nápadem a odjíždím s konkrétním plánem …“.1
Tento citát vyjadřuje, co je cílem EWC. Pomáháme měnit slova v konkrétní činy ve třídách, školách
a komunitách, měníme principy a ideály ve skutečnost, přinášíme do tříd, škol a komunit demokratické
a inkluzivní prostředí, kde budou nové generace moci plně rozvíjet svůj lidský potenciál.

Cílová skupina
Aktivity EWC jsou určeny pro odborníky a vědecké pracovníky v oblasti školství, občanskou společnost,
rodiče a studenty. Zaměřují se na všechny osoby, které jsou aktivně zapojené do procesu vzdělávání na
všech úrovních a jsou ochotny a schopny zavádět pozitivní změny do škol, místních komunit, organizací,
institucí vyššího vzdělávání, orgánů místní a státní správy a do celé společnosti.

1 Průzkum reakcí účastníků, 2012, Regionální letní akademie pro země jihovýchodní Evropy, Černá Hora.
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Rozvoj kapacit
EWC nabízí aktivity zaměřené na rozvoj kapacit s důrazem na následující aspekty:
Komplexní přístup ke škole zaměřený na všechny úrovně: znalost a pochopení principů
demokratického občanství, lidských práv, mezikulturní výchovy, vedení výuky, demokratické vedení
škol a zapojení komunity do jejich provozu.
Aktivní následná spolupráce a podpora účastníků jako nedílná součást aktivit zaměřených na rozvoj
kapacit
Internetová platforma pro navazování kontaktů a rozvoj spolupráce, která podporuje následné
aktivity a umožňuje sdílení zkušeností a postupů.

Výzkum a vývoj
Aktivity EWC zaměřené na výzkum a vývoj kladou důraz na následující klíčové aspekty:
Shromažďování a zpřístupňování materiálů potřebných pro výzkum v daném oboru, zajišťování
přístupu k výzkumu, navazování kontaktů mezi výzkumnými pracovníky v rámci institucí vyššího
vzdělávání i mimo ně, ověřování výsledků výzkumů v praxi, zveřejňování a šíření závěrů výzkumných
aktivit
Podpora a navazování spolupráce s institucemi vyššího vzdělávání v souvislosti s aktivitami
zaměřenými na rozvoj kapacit, tak aby bylo možné lépe chápat a měřit jejich dopad a výsledky.
Vývoj nástrojů a materiálů informujících o metodologii, způsobech hodnocení a tématech v oblasti
výchovy k demokratickému občanství, lidským právům a mezikulturnímu porozumění.

Online zdroje
EWC provozuje uživatelsky nenáročné a informativní internetové stránky, kde může kdokoli vyhledávat
a využívat řadu online nástrojů a materiálů:
Share&Connect: Prakticky zaměřená komunita pro učitele a další osoby podporující sdílení
zkušeností mezi odborníky z praxe, podporu kontaktů mezi bývalými žáky a studenty a podporu
organizací a jejich činnosti.
Rozsáhlá internetová knihovna nabízející elektronické zdroje informací, výukové a studijní materiály,
odborné, strategické a jiné publikace
EWC Statement Series: Akademičtí pracovníci a odborníci na vzdělávání upozorňují na výzkumné
aktivity prostřednictvím vlastních názorů a odborných diskusí o aktuálních tématech
Novinky, newslettery
Kalendář mezinárodních a národních akcí

Navštivte internetové stránky
EWC: www.theewc.org
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