Je podle vás vzdělávání jednou z nejdůležitějších hybných sil budoucích změn?
Pracujete na projektu, díky němuž bude vzdělávání a sdílení znalostí ve vašem okolí
estetičtější, udržitelnější a inkluzivnější?
Chceme vám pomoci, aby váš projekt uspěl a stal se inspirací pro ostatní!
Podělte se o svůj projekt a připojte se k síti nadšených jednotlivců a organizací, které v Evropě i
mimo ni přinášejí změny do všech míst, kde se lidé vzdělávají a získávají znalosti – do tříd, na ulice,
ale i na hřiště či do knihoven.

Kdo se může zúčastnit?

Zveme VÁS – odborníky, myslitele, tvůrce,
sousedy, úředníky, studenty, pedagogy
nebo výzkumné pracovníky – abyste se k
nám připojili a spojili síly při vytváření
estetických, udržitelných a inkluzivních
prostor,

které

formují

naše

Jednotlivci

a

podílející

se

na

vzdělávání, odborné přípravě, neformálním
učení nebo projektech pro mládež v Evropě i
mimo ni.

budoucí

způsoby myšlení a učení.

Co hledáme?

Jste…

Hledáme již probíhající projekty (zahájené ne

… součástí sousedského kolektivu, který
má zajímavé nápady na nové vzdělávací
nástroje pro komunitní centrum, ale k jejich
realizaci vám chybí potřební partneři?
Pracovník místní samosprávy a hledáte
podobně smýšlející partnery? Univerzita,
která

organizace

se

snaží

zavést

způsoby

mezioborové spolupráce? Učitel, který se
kvůli každodenním omezením potýká s
problémy

při

uskutečňování

svých

dříve než

před dvěma lety) nebo

nové

transformační projekty zohledňující hodnoty
Nového

evropského

vzdělávání,

odborné

Bauhausu
přípravy,

v

oblasti

mládeže

a

znalostí, jejichž cílem je transformace:
• fyzického místa vzdělávání a získávání
znalostí
• způsobů vzdělávání či získávání znalostí
a/nebo zaměření vzdělávání a znalostí
• vztahů s místní komunitou

jedinečných plánů? Výzkumný pracovník,

Přestože cílem je propojit všechny tři uvedené

který hledá oblasti použití pro ověření

rozměry transformace, vítány jsou i projekty

koncepce? Architekt, který rozumí tomu,

zaměřené jen na dva z nich.

jakým způsobem může estetické a funkční
prostředí přispět ke zlepšení výuky, a chcete tyto znalosti využít v budoucím projektu? Ochotni
podělit se o své zkušenosti s nedávnou rekonstrukcí školy?
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Tato výzva je určena vám!
V rámci této výzvy hledáme projekty zaměřené na transformaci prostor pro vzdělávání, které by
propojily konkrétní místo s inovativními výukovými metodami nebo novými způsoby vytváření
znalostí a místní komunitou. Představte si například komunitní zahradu, kde by starší lidé a školáci
společně rozvíjeli udržitelné zemědělské postupy. Budovu univerzity, která by vyzývala různé
fakulty ke vzájemné spolupráci s místními občany při řešení mezioborových společenských
otázek. Nebo digitální platformu, která by dokázala propojit sousedy při řešení konkrétního
problému udržitelnosti, pro který jsou klíčové nové dovednosti.
Projekty mohou být malé i velké, krátkodobé i dlouhodobé, iniciované na místní nebo celostátní
úrovni, pokud v procesu transformace propojují fyzické místo s metodami a obsahem vzdělávání a
místním prostředím.

Projekty mohou být již v přípravě nebo na samém začátku
Projekty by měly odrážet základní hodnoty Nového evropského Bauhausu: vytvářet estetické,
udržitelné a inkluzivní prostředí pro život, klást do centra pozornosti člověka a nerozlišovat
přitom mezi věkem a různými typy znalostí.

Co vám to přinese?
Propojení se sítí Nový evropský Bauhaus

Proč se zapojit?

umožní

zviditelníte svůj projekt a stanete se
součástí

iniciativy

Nový

evropský

Bauhaus
•

navážete kontakt s
podobně

smýšlejících

nadnárodní sítí
předkladatelů

projektů a potenciálních partnerů z
Evropy i mimo ni
•

získáte přístup na setkání a akce, jejichž
cílem je podpořit vaše úsilí pomocí
relevantních postupů a zkušeností

•

probíhající

projekty

–

například nalezením správných partnerů pro

Účastí a předložením svého projektu:
•

urychlit

připravíte se na podání projektu do

realizaci nebo rozšíření, využitím lepšího
zviditelnění pro podporu ze strany místní
samosprávy a výměnu osvědčených postupů
s ostatními nebo poskytnutím ověření
koncepce,

které

představuje

potřebnou

referenci pro potenciální investory.
Výzva rovněž usnadňuje účast na udělování
cen Nového evropského Bauhausu v roce
2023 (se zaměřením na vzdělávání a
znalosti) a otevírá síť dalších probíhajících a
připravovaných

aktivit

a

programů

ročníku 2023 udělování cen Nového

financování v oblasti výstavby a vzdělávání.

evropského Bauhausu se zaměřením na

Shromažďováním

vzdělávání

ověřených koncepcí a osvědčených postupů
pro

všechna

nejlepších

naše

budoucí

řešení,
vzdělávací

prostředí se tato výzva snaží vytvořit rozsáhlou síť spolupráce a zviditelnit osvědčené postupy z
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praxe. Díky tomu se můžeme stát hybnou silou pro vytvoření estetických, udržitelných a
inkluzivních (celoživotních) způsobů vzdělávání – ve třídě i mimo ni!
V průběhu roku 2022 budete mít příležitost

Podáte žádost – a co bude dál?

v rámci pravidelných online i offline
networkingových setkání navázat kontakt s
ostatními, a to prostřednictvím tematických
výzev vyhlášených v rámci Laboratoře

Po podání žádosti obdržíte potvrzení, že váš
projekt byl zaregistrován jako součást iniciativy.

Nového evropského Bauhausu a její široké

Od

sítě. Čerpat novou inspiraci, navazovat

posuzovány s cílem seskupit podobné koncepce

osobní

své

nebo nápady. Později budou žádosti pravidelně

osvědčené postupy můžete online, ale také

přezkoumávány a přidávány ke stávajícím

osobně na červnovém festivalu Nového

skupinám témat nebo zařazovány do nových.

evropského

Tyto

kontakty

a

prezentovat

Bauhausu a na speciální

konferenci o vzdělávání, která se uskuteční
na podzim 2022.

dubna

2022

informace

stránkách

budou

budou

Nového

přijaté

na

žádosti

internetových

evropského

Bauhausu

zveřejněny v červnu.
Od května Komise navrhne soubor příležitostí k

Zaujalo vás to?
Podělte se o svůj projekt!

urychlení projektů na základě výměn, diskusí o
postupech a propojení s odborníky, a to i během
konkrétních

setkání

v

Laboratoři

Nového

evropského Bauhausu.
Na přelomu září a října se bude konat setkání, na

Nezapomeňte prosím uvést, co byste

němž zhodnotíme pokrok, kterého jednotlivé

chtěli svou účastí získat a o co byste se

koncepce dosáhly. Bude zde také představena

naopak rádi podělili. Registrace jsou

cena a různé možnosti financování, které

otevřeny do prosince 2022, aby se mohlo

Komise nabízí.

zapojit co nejvíce zájemců.

Máte dotazy?
Dotazy týkající se této výzvy můžete zasílat na e-mailovou adresu:
EC-New-European-Bauhaus@ec.europa.eu
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Souvislosti: Proč právě téma vzdělávání v rámci Nového evropského Bauhausu
Nový evropský Bauhaus je kreativní a interdisciplinární iniciativa Evropské komise, která propojuje
Zelenou dohodu pro Evropu s našimi životními prostory a zkušenostmi. Je založena na třech
základních hodnotách:
Udržitelnosti – od klimatických cílů až po oběhovost, nulové znečištění a biologickou rozmanitost
Estetice – kromě funkčnosti je kladen důraz také na kvalitní zážitek a styl
Pospolitosti – od ocenění rozmanitosti až po zajištění přístupnosti a cenové dostupnosti
Dne 15. září 2021 přijala Komise takzvané „sdělení“ a představuje v něm koncepci Nového
evropského Bauhausu. Ta vznikla na základě rozsáhlé analýzy a v rámci společného návrhu, kdy
se více než 2 000 přispěvatelů vyjádřilo k tomu, kam má iniciativa směřovat. Jedním z
nejdůležitějších zastřešujících témat se ukázalo být právě vzdělávání. Přispěvatelé zdůraznili, že
základem jakékoli změny je vzdělání a že děti je třeba vzdělávat od nejútlejšího věku, aby se
naučily žít udržitelněji a spravedlivěji. Prostřednictvím vzdělávání a znalostí můžeme sbližovat lidi
různých generací, a to na základě společných hodnot, učení se praxí a propojování různých
činností. Respondenti také zdůraznili, že pro tuto novou činnost jsou zapotřebí nové dovednosti.
Architekti a stavební dělníci by mohli být vedeni k tomu, aby více pracovali s digitálními nástroji,
které by mohly pomoci zabránit ztrátám materiálu, a udržitelnost a zohledňování životního cyklu
by se mohly stát jedním z hlavních témat školení a praxe.
A konečně – méně formální způsoby učení spojují nové skupiny lidí, pomáhají vytvářet empatii a
urychlují sdílení znalostí a vzájemné porozumění složitým tématům v místních lokalitách, což jsou
klíčové prvky pro řešení např. systémových otázek, jako je udržitelnost, s cílem vytvořit společné
hnutí na místní úrovni směrem k estetickému, udržitelnému a inkluzivnímu způsobu života.
Celkovým cílem je tedy podpořit proces přeměny našeho myšlení, jednání a práce tak, abychom
dokázali čelit výzvám, které pro naši společnost bude představovat udržitelnost a digitalizace.
Výsledky fáze společného návrhu plně odpovídají širším plánům Evropské komise: V rámci
iniciativy pro Evropský prostor vzdělávání Komise plánuje pomoci evropskému vzdělávacímu
systému při přechodu na ekologickou a digitální budoucnost po ukončení procesu oživení, přičemž
zdůrazňuje, že by tento přechod měl být inkluzivní. Zvláštním úkolem NEB je zajistit, aby se tento
přechod zaměřil na naše budoucí životní podmínky.
Vzhledem k tomu, že Nový evropský Bauhaus je součástí Evropského roku mládeže, bude zvláštní
pozornost věnována právě mladým lidem – jakožto cílovým uživatelům vzdělávacích programů,
ale také jako iniciátorům myšlenek – a to tak, že v rámci diskusí a předávání cen Nového
evropského Bauhausu bude mladým lidem věnován hlavní prostor.
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