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RCE

• Regionální centrum expertízy je partnerská 

síť existujících formálních i neformální 

vzdělávacích organizací, zmobilizovaných za 

účelem rozšíření vzdělávání pro udržitelný 

rozvoj (VUR) mezi lokální a regionální 

komunity. 

• Celosvětová síť RCE vzniká pod záštitou 

United Nations University



RCE a koncepce vzdělávání pro 

udržitelnost

• Dekáda vzdělávání k udržitelnému rozvoji 
(2005-2014)

• Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj

České republiky (2008 – 2015)

• Akční plán Státního programu 
environmentálního vzdělávání, výchovy a 
osvěty v české Republice



RCE - struktura

• formální vzdělávání (základní školy, střední 

školy a odborná učiliště, vyšší odborné školy, 

vysoké školy a univerzity)

• neformální vzdělávání (vědecko – výzkumné 

instituce, musea, botanické zahrady, ZOO)

• instituce informálního vzdělávání (media, 

business, nevládní organizace)



RCE - struktura



Spolupráce v rámci RCE

• dobrá znalost regionálních či lokálních 

potřeb a možností jako výchozí předpoklad

• využití nejnovějších poznatků z oblasti 

udržitelného rozvoje a environmentálního 

vzdělávání

• přesné a konkrétní zaměření na cílové 

skupiny (účastníky vzdělávacího procesu ve 

všech rovinách)



Úloha nově vznikajících RCE

• dodat impuls těm aktérům, kteří již vyvíjejí 

aktivity typu RCE;

• poskytnout model spolupráce těm, kteří 

chtějí takové aktivity vyvíjet;

• vytvářet nové inovativní a kreativní postupy 

v oblasti ESD.



Role institucí terciárního vzdělávání 

• zakomponování aktuálních znalostí z oblasti 

SD do učebních osnov a vzdělávacích 

programů a podpoření tvůrčího přístupu 

k vytváření ESD osnov. 

• více než 75% existujících RCE má ve svém 

jádru jako klíčovou instituci univerzitu, 

z univerzitního prostředí vycházejí nejčastěji 

impulsy k zakládání RCE. 



RCE v Evropě a ve světě

• 62 fungujících RCE ve světě

 11 Afrika

 26 Asie + Pacifik

 1 Jižní Amerika

 7 Severní Amerika

 17 Evropa a Střední východ

(Střední a východní Evropa 1 – Rusko, Samara)



Více informací o RCE

www.ias.unu.edu
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