Смятате ли, че образованието е един от най-важните фактори на промяната за
бъдещето?
Работите ли по проект, който да направи обучението и споделянето на знания във
Вашия квартал естетически издържани, устойчиви и приобщаващи?
Искаме да Ви подадем ръка, за да осъществите успешно своя проект и това да
послужи за вдъхновение на други хора!
Споделете Вашия проект и се присъединете към мрежа от ентусиазирани граждани и
организации, които имат волята да направят реална промяна във всички области, свързани с
обучението — от класни стаи до улици, от детски площадки до библиотеки, всяко място за
образование и знания — в Европа и извън нея.
Каним ВАС — експерти, мислители, дейци,
съседи, министри, студенти, преподаватели
или изследователи — да се присъедините
към нас, за да обединим сили в създаването
на естетични, устойчиви и приобщаващи
пространства, които да оформят нашите
бъдещи начини на мислене и учене.

Кой може да участва?
Лица и организации,
свързани
с
образованието, обучението, неформалното
обучение или с младежки проект(и) в
Европа и извън нея.

Вие сте…
...част от квартална инициатива със страхотни
идеи за нови инструменти за обучение, които
да реализирате в местното читалище, но ви
липсват необходимите партньори, за да ги
превърнете в реалност? Служител от
местната власт, който търси съмишленици за
партньори? Университет, който се стреми да
приложи трансдисциплинарни начини на
работа? Учител, който изпитва затруднения
да осъществи невероятните си планове
поради
всекидневни
ограничения?
Изследовател, който търси области на
приложение, за да представи доказателство
за концепция? Архитект, който е наясно как
една естетически издържана, функционална
обстановка може да подобри обучението и
желае да използва тези знания в бъдещ
проект? Желаете да споделите впечатленията
си от скорошния ремонт на Вашето училище?

Какво търсим?
Търсим текущи проекти (започнали преди
не повече от 2 години) или нови
трансформиращи проекти, които отразяват
ценностите на Новия европейски Баухаус в
областта на образованието, обучението,
младежта и познанието и целят да
трансформират:
• физическото място за образование и
знания;
• начините за учене или придобиване на
знания и/или фокуса на образованието
и знанието;
• връзката с местната общност.
Въпреки че целта е да се комбинират тези
три измерения на трансформацията,
проекти, разработени върху две от тях,
също ще бъдат приветствани.
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Настоящата покана е за Вас!
Чрез настоящата покана търсим проекти за трансформация на места за обучение, които
свързват осезаемо място с иновативни педагогически методи или нови начини за създаване на
знания и местната общност. Помислете например за обществена градина, където възрастни
хора и ученици работят заедно за устойчиви селскостопански практики. Университетска сграда,
която кани различни факултети да работят заедно по трансдисциплинарни обществени
въпроси с местните граждани. Или цифрова платформа, която свързва съседите по конкретен
въпрос за устойчивостта, за който новите умения са ключови.
Проектите могат да бъдат малки или големи, кратки или обстойни, инициирани на местно или
национално ниво, стига в процеса на трансформация да се направи връзка между физическото
място и формите и съдържанието на обучението и местната среда.

Проектите могат да бъдат в процес на създаване или в начален етап
Проектите трябва да отразяват основните ценности на Новия европейски Баухаус: да прави
жизнената среда естетична, устойчива и приобщаваща, като същевременно поставя хората в
центъра и не прави разлика между възрасти и видове знания.

Защо да участвам?
С участието си в тази покана, и представяйки
своя проект, Вие:
•

•

•

•

ще постигнете по-голяма видимост на
проекта и ще се включите към
инициативата Нов европейски Баухаус;
ще се свържете с транснационална
мрежа от организатори на проекти с
еднакво мислене и с потенциални
партньори от Европа и извън нея;
ще получите достъп до срещи и събития,
на които да почерпите необходимия
практически опит в подкрепа на Вашите
усилия;
ще подготвите
Вашия проект за
представяне в изданието на наградите на
Новия европейски Баухаус за 2023 г. с
фокус върху образованието

Какви ще са Вашите ползи?
Присъединяването към мрежата на Новия
европейски Баухаус ще даде възможност
да се ускори изпълнението на текущи
проекти — например чрез възлагането им
на правилните партньори или увеличаване
на мащаба, а също чрез популяризиране и
възможност за закупуването им от
местната власт и обмен на най-добри
практики със заинтересованите страни или
предоставяне на доказателство в подкрепа
на концепцията, което дава необходимото
признание за потенциални инвеститори.
Поканата също така улеснява участието в
наградите за Новия европейски Баухаус
през 2023 г. (с фокус върху образованието
и знанията) и отваря мрежа за други
текущи и предстоящи дейности и схеми за
финансиране на сгради в сферата на
образованието.
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Целта на тази покана е да изгради обширна мрежа за сътрудничество и да популяризира
добрите практики, като събира най-добрите решения, доказателства в подкрепа на концепции
и добри практики за всички наши бъдещи образователни среди. По този начин можем да
ускорим прилагането на естетически, устойчиви и приобщаващи (дългосрочни) начини на
обучение — в класната стая и извън нея!
През 2022 г. на редовни работни сесии в
мрежа и офлайн Вие ще имате възможност
да се свържете с други лица чрез актуални
предизвикателства,
стартирани
в
лабораторията на Новия европейски
Баухаус и широката му мрежа. На
фестивала на Новия европейски на Баухаус
през юни, както и на специалната
образователна конференция през есента
на 2022 г. ще може да почерпите ново
вдъхновение, да общувате лично в мрежа
и да демонстрирате онлайн най-добрите
практики.

Проявявате ли интерес?
Споделете своя проект сега!

Моля, опишете какво желаете да
постигнете и да споделите с другите.
Регистрацията ще бъде отворена до
декември 2022 г., за да могат да се
включат възможно най-много инициативи.

Ако имате въпроси:
Запитвания за тази покана за представяне
на предложения можете да изпращате на:

Какво се случва след подаването на
Вашата кандидатура?
След като подадете кандидатурата си, ще
получите потвърждение, че Вашият проект е
регистриран като част от инициативата.
От април 2022 г. получените заявления ще се
преглеждат с цел да бъдат групирани по
подобни концепции или идеи.
По-късно
заявленията ще се преразглеждат редовно и
ще бъдат добавяни към съществуващи групи
или включвани в нови.
Тази информация ще бъде публикувана на
уебсайта на Новия европейски Баухаус през
юни.
От месец май Комисията ще предложи
възможности за ускоряване на проектите чрез
обмен, обсъждане на практики и връзка с
експерти, включително по време на специални
срещи в лабораторията на Новия европейски
Баухаус.
В края на септември/октомври ще бъде
организирано специално събитие, на което ще
направим равносметка за напредъка на
концепциите. Ще се предостави информация
относно наградата и различните възможности
за финансиране, които Комисията предоставя.

EC-New-European-Bauhaus@ec.europa.eu
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Контекст: Защо в Новия европейски Баухаус е застъпена сферата на образованието?
Новият европейски Баухаус е творческа и интердисциплинарна инициатива на Европейската
комисия, която свързва Европейския зелен пакт с нашите жизнени пространства и
преживявания. Той се базира на три основни ценности:
Устойчивост — от климатичните цели до кръговата икономика, нулевото замърсяване и
биологичното разнообразие;
Естетика — качеството на преживяването и стила в допълнение към функционалността;
Приобщаване — от зачитането на многообразието до осигуряването на достъп и финансова
достъпност.
На 15 септември 2021 г. Комисията прие т.нар. „Съобщение“, в което представя концепцията за
Новия европейски Баухаус на базата на констатациите, направени в процеса на съвместно
проектиране, при който над 2000 участници дадоха своя принос с цел подпомагане на
инициативата. Образованието се отличи като важна, всеобхватна тема. Участниците
подчертаха, че образованието е основата за всяка промяна и че трябва да образоваме децата
от най-млада възраст, за да живеят по-устойчиво и справедливо. Чрез образованието и
знанията можем да обединим хората от различни поколения — въз основа на общи ценности,
на учене чрез практика и чрез свързване на различни реалности. Анкетираните също така
подчертаха важността на новите умения, необходими за тази нова реалност. Архитектите и
строителните работници биха могли да бъдат насърчавани да работят повече с цифрови
инструменти, което би помогнало да се избегнат материални загуби, а устойчивостта и
концепцията за жизнения цикъл могат да се превърнат в основен предмет в обучението и
практиката.
В заключение, по-малко формалните начини на учене обединяват нови групи от хора и
помагат да се изгради съпричастност. Те ускоряват споделянето на знания и взаимното
разбиране на сложни теми на местно ниво — справяне с ключови елементи, напр. системни
въпроси като устойчивост за създаване на общо движение на местно ниво, което да се стреми
към естетически, устойчив и приобщаващ начин на живот.
Това означава, че общата цел е да се насърчи промяна в начина, по който мислим, действаме
и работим, за да се изправим пред предизвикателствата, които устойчивостта и
цифровизацията ще поставят пред нашите общества. Констатациите от фазата на съвместното
проектиране отговарят на по-широките планове на Европейската комисия: С инициативата на
Европейското пространство за образование Комисията планира да помогне на европейската
образователна система да направи прехода към зелено и цифрово бъдеще след
възстановяването от пандемията, като подчертава, че той трябва да бъде приобщаващ.
Специалната гледна точка на Новия европейски Баухаус е да гарантира, че този преход е
насочен към нашата бъдеща жизнена среда.
Тъй като инициативата Нов европейски Баухаус е част от Европейската година на младежта,
специално внимание ще бъде отделено на младежите — не само като крайни потребители на
учебни програми, но и като основоположници на нови идеи. За целта дискусиите и наградата
за младите хора заемат централно място в Новия европейски Баухаус.
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