ΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΟΜΟΡΦΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
Θεωρείτε την εκπαίδευση έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες διαμόρφωσης
του μέλλοντος;
Εργάζεστε σε ένα έργο που θα καταστήσει την ανταλλαγή μαθησιακών εμπειριών και
γνώσεων στη γειτονιά σας πιο όμορφη, βιώσιμη και συμπεριληπτική;
Θέλουμε να σας βοηθήσουμε ώστε το εγχείρημά σας να στεφθεί με επιτυχία και να
αποτελέσει πηγή έμπνευσης και για άλλους!
Μοιραστείτε το έργο σας και προσχωρήστε σε ένα δίκτυο παθιασμένων ατόμων και οργανώσεων
με μοναδική συμβολή σε όλους τους τομείς στους οποίους οι άνθρωποι μαθαίνουν —από τις
αίθουσες διδασκαλίας έως τους δρόμους, από τις παιδικές χαρές έως τις βιβλιοθήκες, σε κάθε
χώρο εκπαίδευσης και γνώσης— τόσο εντός όσο και εκτός Ευρώπης.
Καλούμε
ΕΣΑΣ
—εμπειρογνώμονες,
στοχαστές,
ανθρώπους
της
πράξης,
αξιωματούχους, σπουδαστές, εκπαιδευτές ή
ερευνητές— να ενώσετε τις δυνάμεις σας
και να συμμαχήσετε μαζί μας για να
κάνουμε αισθητή την παρουσία μας και να
δημιουργήσουμε όμορφους, βιώσιμους και
συμπεριληπτικούς
χώρους,
που
θα
διαμορφώσουν τους μελλοντικούς τρόπους
σκέψης και μάθησης.
Είστε...
… μέλος μιας συλλογικότητας γειτονιάς με
μεγάλες ιδέες για τη δημιουργία νέων
εργαλείων μάθησης για ένα κέντρο της
κοινότητας, αλλά χωρίς τους απαραίτητους
εταίρους που θα σας επιτρέψουν να τις
υλοποιήσετε; Μία εργαζόμενη στην τοπική
αυτοδιοίκηση που αναζητά εταίρους με την
ίδια νοοτροπία; Ένα πανεπιστήμιο που
επιδιώκει να εφαρμόσει διεπιστημονικές
μεθόδους εργασίας; Ένας εκπαιδευτικός που
δυσκολεύεται να εφαρμόσει τα θεωρητικά
του σχέδια λόγω των περιορισμών της
καθημερινότητας; Μία ερευνήτρια που
αναζητά πεδία εφαρμογής για την
επικύρωση μιας ιδέας; Ένας αρχιτέκτονας
που κατανοεί πώς ένα όμορφο, λειτουργικό

Ποιος μπορεί να συμμετάσχει;
Άτομα και οργανισμοί που συμμετέχουν στην
εκπαίδευση, την κατάρτιση, την άτυπη μάθηση ή
σε προγράμματα νεολαίας, τόσο εντός όσο και
εκτός Ευρώπης.

Τι ψάχνουμε;
Αναζητούμε έργα εν εξελίξει (που ξεκίνησαν το
πολύ πριν από 2 χρόνια) ή νέα έργα
μετασχηματισμού που αντικατοπτρίζουν τις αξίες
του Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους στους
τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της
νεολαίας και της γνώσης, με στόχο τον
μετασχηματισμό:
• ενός φυσικού τόπου εκπαίδευσης και
γνώσης
• των τρόπων μάθησης ή απόκτησης γνώσεων
και/ή την εστίαση στην εκπαίδευση και τη
γνώση
• της σχέσης με την τοπική κοινότητα
Ενώ στόχος είναι να συνδυαστούν αυτές οι τρεις
διαστάσεις του μετασχηματισμού, είναι επίσης
ευπρόσδεκτα έργα που αναπτύσσονται με άξονα
δύο από αυτές.
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περιβάλλον μπορεί να βελτιώσει τη διαδικασία μάθησης και επιθυμεί να αξιοποιήσει τη γνώση
αυτή σε ένα μελλοντικό έργο; Θέλετε να μοιραστείτε τις εμπειρίες σας από την πρόσφατη
ανακαίνιση του σχολείου σας;

Η πρόσκληση αυτή απευθύνεται σε εσάς!
Μέσω αυτής της πρόσκλησης αναζητούμε έργα μετασχηματισμού των τόπων της μάθησης τα οποία
συνδέουν έναν απτό χώρο με καινοτόμες παιδαγωγικές μεθόδους ή νέους τρόπους δημιουργίας
γνώσεων και την τοπική κοινότητα. Σκεφτείτε, για παράδειγμα, έναν κοινοτικό κήπο όπου οι
ηλικιωμένοι και τα παιδιά των σχολείων συνεργάζονται εφαρμόζοντας βιώσιμες γεωργικές
πρακτικές. Ένα πανεπιστημιακό κτίριο που προσκαλεί διάφορες σχολές να συνεργαστούν με τους
κατοίκους της περιοχής σε διεπιστημονικά κοινωνικά ζητήματα. Ή μια ψηφιακή πλατφόρμα που
αποτελεί σημείο σύνδεσης γειτόνων για ένα συγκεκριμένο ζήτημα βιωσιμότητας, στο οποίο οι νέες
δεξιότητες έχουν καίρια σημασία.
Τα έργα μπορεί να είναι μικρά ή μεγάλα, σύντομα ή μεγάλης διάρκειας, να δρομολογούνται σε
τοπικό ή σε εθνικό επίπεδο, αρκεί να συνδέονται με μια διαδικασία μετασχηματισμού ενός
φυσικού τόπου, με μαθησιακές μεθόδους και μαθησιακά περιεχόμενα και με το τοπικό
περιβάλλον.

Τα έργα μπορεί να βρίσκονται στο στάδιο της εκπόνησης ή της έναρξης
Τα έργα θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις βασικές αξίες του Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους: να
καθιστούν το βιωτικό περιβάλλον όμορφο, βιώσιμο και συμπεριληπτικό, τοποθετώντας τους
ανθρώπους στο επίκεντρο και χωρίς διάκριση μεταξύ ηλικιών και ειδών γνώσης.

Τι θα κερδίσετε εσείς;

Γιατί να συμμετάσχετε;
Συμμετέχοντας στην παρούσα πρόσκληση και
παρουσιάζοντας το έργο σας:
•

•

•

•

θα ενισχύσετε την προβολή του έργου σας
και θα το εντάξετε στην πρωτοβουλία για το
Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους
θα συνδεθείτε με ένα διακρατικό δίκτυο
φορέων
υλοποίησης
έργων
που
συμμερίζονται τις ίδιες απόψεις και θα
γνωρίσετε δυνητικούς εταίρους τόσο εντός
όσο και εκτός Ευρώπης
θα αποκτήσετε πρόσβαση σε συνεδριάσεις
και εκδηλώσεις που έχουν ως στόχο να
υποστηριχθούν οι προσπάθειές σας με
σχετικές πρακτικές και εμπειρίες
θα προετοιμαστείτε για την υποβολή του
έργου σας για την έκδοση των βραβείων του
Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους για το
2023, που θα δίνουν έμφαση στην
εκπαίδευση

Η σύνδεση με το δίκτυο του Νέου
Ευρωπαϊκού Μπάουχαους θα προσφέρει
στα εν εξελίξει έργα την ευκαιρία να
επιταχυνθούν
—για
παράδειγμα,
βρίσκοντας τους κατάλληλους εταίρους για
την υλοποίηση ή την αλλαγή κλίμακας,
χρησιμοποιώντας βελτιωμένη προβολή για
την προοπτική συμμετοχής σε αυτά της
τοπικής σας κυβέρνησης και την ανταλλαγή
βέλτιστων
πρακτικών
με
άλλες
πρωτοβουλίες ή παρέχοντας την επικύρωση
μιας ιδέας, η οποία προσφέρει την
απαιτούμενη αναγνώριση σε δυνητικούς
επενδυτές
Η πρόσκληση καθιστά επίσης ευκολότερη τη
συμμετοχή στο βραβείο του Νέου
Ευρωπαϊκού Μπάουχαους για το 2023 (που
θα δίνει έμφαση στην εκπαίδευση και τη
γνώση) και ανοίγει ένα δίκτυο σε άλλες εν
εξελίξει και επικείμενες δραστηριότητες και
προγράμματα χρηματοδότησης σχετικά με
τα κτίρια και την εκπαίδευση.
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Με τη συλλογή των βέλτιστων λύσεων, της επικύρωσης ιδεών και ορθών πρακτικών για όλα τα
μελλοντικά μαθησιακά μας περιβάλλοντα, η παρούσα πρόσκληση αποσκοπεί στη δημιουργία ενός
μεγάλου συνεργατικού δικτύου και στην προβολή των ορθών πρακτικών που εφαρμόζονται εκεί.
Με τον τρόπο αυτό, μπορούμε να λειτουργήσουμε ως επιταχυντής για τη δημιουργία όμορφων,
βιώσιμων και συμπεριληπτικων τρόπων (διά βίου) μάθησης — στην τάξη και έξω από την τάξη!
Σε τακτικές συνεδρίες δικτύωσης εντός και
εκτός διαδικτύου καθ’ όλη τη διάρκεια του
2022 θα έχετε την ευκαιρία να συνδεθείτε
με άλλους μέσω θεματικών προκλήσεων
που δρομολογούνται στο εργαστήριο του
Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους και στο
ευρύ δίκτυό του. Η νέα έμπνευση, η
προσωπική δικτύωση και η προβολή της
βέλτιστης πρακτικής σας μπορούν να γίνουν
διαδικτυακά, αλλά και στο φεστιβάλ του
Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους τον Ιούνιο,
καθώς και στο ειδικό συνέδριο για την
ειδική εκπαίδευση το φθινόπωρο του 2022.

Σας ενδιαφέρει;
Μοιραστείτε το έργο σας τώρα!

Μην ξεχάσετε να περιγράψετε τι
ενδιαφέρεστε να αποκομίσετε και τι θα
θέλατε να μοιραστείτε. Οι εγγραφές είναι
ανοικτές έως τον Δεκέμβριο του 2022, ώστε
να δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής σε όσο
το δυνατόν περισσότερες πρωτοβουλίες.

Έχετε ερωτήσεις;
Ερωτήσεις σχετικά με την πρόσκληση αυτή
μπορούν να σταλούν στη διεύθυνση:
EC-New-European-Bauhaus@ec.europa.eu

Τι θα συμβεί μετά την υποβολή της
αίτησής σας;
Μετά την υποβολή της αίτησής σας, θα λάβετε
επιβεβαίωση ότι το έργο σας έχει καταχωριστεί
ως μέρος της πρωτοβουλίας.
Από τον Απρίλιο του 2022, οι αιτήσεις που θα
ληφθούν θα εξεταστούν με σκοπό να
ομαδοποιηθούν με βάση την ομοιότητα εννοιών
ή ιδεών.
Αργότερα, οι αιτήσεις θα
επανεξετάζονται τακτικά και θα προστίθενται σε
υφιστάμενες ή σε νέες ομάδες θεμάτων.
Οι πληροφορίες αυτές θα δημοσιευθούν στον
ιστότοπο του Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους
τον Ιούνιο.
Από τον Μάιο, η Επιτροπή θα προτείνει μια
σειρά ευκαιριών για την επιτάχυνση των έργων
μέσω ανταλλαγών, συζητήσεων σχετικά με τις
πρακτικές και σύνδεσης με εμπειρογνώμονες,
μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια ειδικών
συνεδριάσεων στο εργαστήριο του Νέου
Ευρωπαϊκού Μπάουχαους.
Στα
τέλη
Σεπτεμβρίου/Οκτωβρίου,
θα
διοργανωθεί ειδική εκδήλωση όπου θα γίνει
απολογισμός της προόδου που θα έχει
σημειωθεί
σε
επίπεδο
εννοιών.
Θα
παρουσιαστούν επίσης οι προοπτικές για το
βραβείο
και
τις
διάφορες
επιλογές
χρηματοδότησης που παρέχει η Επιτροπή.

https://europa.eu/new-european-bauhaus/get-involved/call-places-learning_el |

Φ
εβρουάριος

2022 3| απόΣε5λίδα

Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους
αισθητική/βιωσιμότητα/συμπεριληπτικότητα
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Ιστορικό: Γιατί χρειάζεται η εκπαίδευση στο Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους
Το Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους είναι μια δημιουργική και διεπιστημονική πρωτοβουλία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής που συνδέει την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία με τους βιωτικούς μας
χώρους και τις βιωτικές μας εμπειρίες. Βασίζεται σε τρεις κεντρικές αξίες:
Βιωσιμότητα — από τους κλιματικούς στόχους έως την κυκλικότητα, τη μηδενική ρύπανση και τη
βιοποικιλότητα
Αισθητική — ποιότητα εμπειρίας και στυλ, πέραν της λειτουργικότητας
Συμπεριληπτικότητα — από την ανάδειξη της αξίας της πολυμορφίας έως τη διασφάλιση της
προσβασιμότητας και της οικονομικής προσιτότητας
Στις 15 Σεπτεμβρίου 2021, η Επιτροπή εξέδωσε μια «ανακοίνωση», στην οποία παρουσιάζεται η
ιδέα του Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους με βάση τα πορίσματα μιας ευρείας απογραφής, μιας
διαδικασίας συσχεδιασμού στο πλαίσιο της οποίας περισσότεροι από 2000 συνεισφέροντες
κατέθεσαν σχόλια σχετικά με την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσει η πρωτοβουλία. Η
εκπαίδευση αναδείχθηκε ως σημαντικό γενικό θέμα. Οι συμμετέχοντες τόνισαν ότι η εκπαίδευση
αποτελεί τη βάση για οποιαδήποτε αλλαγή και ότι πρέπει να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά από τη
μικρότερη δυνατή ηλικία ώστε να ζουν με πιο βιώσιμο και δίκαιο τρόπο. Μέσω της εκπαίδευσης και
της γνώσης, μπορούμε να φέρουμε σε επαφή ανθρώπους από διαφορετικές γενιές — με βάση
κοινές αξίες, τη μάθηση μέσα από την πράξη και τη σύνδεση διαφορετικών πραγματικοτήτων. Οι
συμμετέχοντες υπογράμμισαν επίσης τις νέες δεξιότητες που απαιτούνται για αυτή τη νέα
πραγματικότητα. Οι αρχιτέκτονες και οι εργαζόμενοι στον κατασκευαστικό τομέα θα μπορούσαν να
ενθαρρυνθούν να εργαστούν περισσότερο με ψηφιακά εργαλεία που θα μπορούσαν να συμβάλουν
στην αποφυγή της απώλειας υλικών και την ενίσχυση της βιωσιμότητας, και η αντιμετώπιση που
επικεντρώνεται σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής θα μπορούσε να αποτελέσει βασικό αντικείμενο
κατάρτισης και πρακτικής.
Τέλος, λιγότερο τυπικοί τρόποι μάθησης φέρνουν σε επαφή νέες ομάδες ανθρώπων και
συμβάλλουν στην καλλιέργεια της ενσυναίσθησης, επιταχύνοντας την ανταλλαγή γνώσεων και την
αμοιβαία κατανόηση περίπλοκων θεμάτων σε τοπικό επίπεδο — καίρια στοιχεία για την
αντιμετώπιση π.χ. συστημικών προβλημάτων όπως η βιωσιμότητα για τη δημιουργία ενός κοινού
κίνηματος σε επίπεδο βάσης προς έναν όμορφο, βιώσιμο και συμπεριληπτικό τρόπο ζωής.
Αυτό σημαίνει ότι ο γενικός στόχος είναι να ενθαρρυνθεί ο μετασχηματισμός του τρόπου με τον
οποίο σκεφτόμαστε, ενεργούμε και εργαζόμαστε για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της
βιωσιμότητας και της ψηφιοποίησης για τις κοινωνίες μας. Τα πορίσματα της φάσης του
συσχεδιασμού συμβαδίζουν με τα ευρύτερα σχέδια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Στο πλαίσιο της
πρωτοβουλίας για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης, η Επιτροπή έχει προγραμματίσει να
βοηθήσει το ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό σύστημα να κάνει τη μετάβαση προς ένα πράσινο και
ψηφιακό μέλλον μετά την ανάκαμψη, τονίζοντας ότι αυτή η μετάβαση θα πρέπει να είναι
συμπεριληπτική. Η ειδική προοπτική του Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους είναι να διασφαλίσει ότι
η μετάβαση αυτή θα κατευθυνθεί προς το βιωτικό περιβάλλον του μέλλοντος.
Δεδομένου ότι το Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους αποτελεί μέρος του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας,
θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους νέους — ως τελικούς χρήστες προγραμμάτων μάθησης αλλά και
ως γεννήτορες ιδεών — αφιερώνοντας μια κεντρική θέση στο πλαίσιο των συζητήσεων για το Νέο
Ευρωπαϊκό Μπάουχαους και στα βραβεία του Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους στους νέους.
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