
DET EUROPEISKE WERGELANDSENTERET    
& EØS-MIDLER 2014 - 2022

• EWC har jobbet med EØS- prosjekter siden 2010 i 9 av 15 mottakerland
• I dag: 14 prosjekter innenfor utdanning 
• Fokus på utvikling av demokratisk kultur 
• Stor- til småskala prosjekter (1-3 år), fra 10.000 til 1.5 millioner euro

• 8 predefinerte, 6 åpne utlysninger

• Finansiert gjennom en rekke programmer og mekanismer innen EØS:

• Local Development, Poverty Reduction, Social Inclusion / Roma Inclusion (4)
• Education Programme (2)
• Active Citizenship Fund (4)
• Human rights (1)
• Cultural Programme (1)
• Funds for Bilateral Relations (2)
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Vår rolle

• EWCs ekspertise fremhevet i flere land MoU (memorandum of understanding)                                         

• EWC er både prosjekt promoter og prosjektpartner

• Vi har et bredt spekter av partnere, blant annet nasjonale myndigheter,              

programoperatører, sivilsamfunnsorganisasjoner

• Holde dialog og informere beslutningstakere

• Utvikling av innovative modeller for opplæring i demokratisk medborgerskap

• Helhetlig læringstilbud: med praksis, tilbakemeldinger og oppfølging 

• Fremme norsk utdanningspraksis og utdanningspolitikk

• Dokumentere praksis til prosjektoperatører (PO)

• Fasilitere samarbeid gjennom EWCs europeiske nettverk
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Fremme inkluderende, trygge 
og demokratiske skoler

• EWC: project promoter. Partner: det greske utdanningsdepartementet

• Hellhetlig skoleutvikling, opplæring av lærere/skoleledere,                               

skole-hjem-samarbeid i alle 13 regioner i Hellas

• Regionale nettverk: knutepunkter for sivilsamfunnet som jobber med skole

• Ny manual for bruk i skoler i hele landet. Muligheter for kompetanseoverføring

     til andre land, for å støtte integrering av flyktninger fra Ukraina

Hellas - integrering av flyktningbarn i greske skoler

• EWC: partner med utdanningsmyndigheter

• Målet er å støtte lærere i å fremme inkludering og mangfold i skolen

• Opplæring av undervisere (trainers of trainers) i Oslo og Slovakia

• Utvikler læringsmateriell av høy kvalitet og relevans for lokal kontekst

Slovakia - styrke inkluderende skoler
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Kompetanseutvikling av lærere

• Partner: Romanian Social Development Fund

• Kompetanseutvikling og studiebesøk i Oslo

• Nettkurs på lokalt språk

• Opplæring med selvrefleksjon rundt eget bias, interaktive metoder,                                                     

konkrete handlingsplaner, hjem-skole-samarbeid

• Nettverksbygging (learning communities) og lærer-til-lærer støtte

Romania - opplæringsprogram om inkludering og mangfold

Romania - lærerkurs om inkludering
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Kroatia - kompetanseutvikling om STEM og digital medborgerskap

• Opplæring for lærere i vanskeligstilte områder i Romania med                          

stor andel av Rom-barn

• Utveksling av erfaringer og kompetanseutvikling

• STEM = Science, Technology, Engineering and Mathematics

• Kombinert kompetanseutvikling i STEM-fagene og digital medborgerskap 

• Fokus på kunstig intelligens og forståelse av rollen den spiller i unge              

menneskers liv (digitale ferdigheter)



Styrke offentlige institusjoner

• Kompetanseheving innenfor demokratisk og inkluderende kultur i skolen for    

institusjoner som videreutdanner lærere                                     

• Nasjonale kurs for lærere om inkludering i skolen (flere akkrediterte)

• Nettverkskonferanse

Romania - kompetanseheving av lærerutdanningsinstitusjoner

Tsjekkia - etablering av senter for Rom og Sinti

• EWC støtter etablering av Rom- og Sintisenteret i Praha

• Bistår i utviklingen av deres utdanningstilbud for skoleelever

• Bistår med kompetanseutvikling av senterets undervisere

• Fasiliterer studiebesøk

Slovakia - nytt opplæringssenter for romanispråk og kultur

• EWC som sparringpartner 

• Planlegging og konseptualisering av et nytt senter for opplæring i romanispråk 

og kultur sammen med Slovakias nasjonale utdanningsinstitutt
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Styrking av motstandskraft 
og kompetanse hos unge

Polen - ”Bekjempe antisemittisme, fremmedfrykt og rasisme nå”

• Partner: POLIN-museet

• Fokus på utfordringer med hatytringer

• Mål om å øke bevisstheten og kunnskapen om hatytringer,                               

samt styrke ferdigheter og holdninger for å forhindre det

Polen - ”Ungdom for byen, Byen for Ungdom”

• Partner: byen Lublin

• Styrke unge menneskers motstandskraft til å håndtere kriser, samt                       

deres evner og selvtillit til å delta i det offentlige liv

• Oppmuntre ungdomsengasjement

• Rettet mot ungdom i Polen og Norge, inkludert unge flyktninger fra Ukraina
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Kapasitetsbygging av sivilsamfunnsorganisasjoner

Polen - opplæring i inkluderende skoler

• Opplæring for sivilsamfunnsorganisasjoner i et klima hvor deres                       

handlingsrom begrenses

• Opplæring i hvordan lærere kan håndtere kontroversielle tema                           

(fokus på kjønn og likestilling)

• Erfaringsutveksling om norsk lærerplan og utdanningssystem

Litauen - opplæring av sivilsamfunnsorganisasjoner

• Styrke sivilsamfunnets rolle som utdanningsaktør

• Fokus på å forbedre samarbeid med utdanningsmyndigheter

• Seminar om integrering av ukrainske flyktninger
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