LOOME ÜHESKOOS KAUNID JA KESTLIKUD ÕPPIMISE KOHAD!
Kas peate haridust üheks kõige olulisemaks muutusi edendavaks teguriks?
Kas töötate projekti kallal, mille eesmärk on muuta õpikogemused ja teadmiste
jagamine teie naabruskonnas kaunimaks, kestlikumaks ja kaasavamaks?
Soovime teid aidata, et teie projekt oleks edukas ja pakuks inspiratsiooni ka teistele!
Jagage oma projekti ning liituge pühendunud üksikisikute ja organisatsioonide võrgustikuga, mis
aitab nii Euroopas kui ka mujal kaasa muutuste saavutamisele kõigis kohtades, kus inimesed
õpivad – klassiruumides, tänavatel, mänguväljakutel, raamatukogudes, kõigis hariduse ja
teadmiste andmise kohtades.
Kutsume TEID – eksperte, mõtlejaid,
tegijaid,

naabreid,

ministreid,

Kes saavad osaleda?

õpilasi,

haridustöötajaid ja teadlasi – meiega

Üksikisikud ja organisatsioonid, kes on seotud

liituma

hariduse,

ja

jõudusid

ühendama,

et

saavutada edu selliste kaunite, kestlike ja
kaasavate

kohtade

loomisel,

koolituse,

informaalse

õppe

või

noorteprojektidega Euroopas ja mujal.

mis

kujundavad meie tulevasi mõtlemis- ja

Mida me otsime?

õppimisviise.

Otsime käimasolevaid projekte (algusega kuni

Kas olete ...

kaks aastat tagasi) või uusi murrangulisi

... osa kohalikust kogukonnast, kellel on
suurepärased ideed uute õppevahendite
loomiseks kogukonnakeskusele, kuid kellel
puuduvad vajalikud partnerid, et need
ideed ellu viia? Kohaliku omavalitsuse

projekte, mis kajastavad uue Euroopa Bauhausi
väärtusi hariduse, koolituse, noorte ja teadmiste
valdkonnas ning mille eesmärk on muuta:
• hariduse ja teadmiste andmise füüsilist
kohta

töötaja, kes otsib sarnaselt meelestatud

• õppimise või teadmiste omandamise viise

partnereid, kellega mõtteid vahetada?

ja/või seda, millele hariduses ja teadmiste

Ülikool,

kes

valdkondadevahelisi

soovib

rakendada

tööviise?

Õpetaja,

jagamisel keskendutakse
• suhet kohaliku kogukonnaga

kellel on igapäevapiirangute tõttu raske

Kuigi

oma fantastilisi plaane ellu viia? Teadlane,

muudatuste mõõdet, ootame ka projekte, milles

kes otsib rakendusvaldkondi, et tõendada

on arvestatud neist kahega.

mõnda

kontseptsiooni?

Arhitekt,

eesmärk

on

ühendada

need

kes
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kolm

mõistab, kuidas kaunis ja funktsionaalne keskkond võib õppimist parandada, ja soovib seda
teadmist tulevases projektis rakendada? Valmis jagama kogemusi oma kooli hiljutise uuendamise
kohta?

See konkurss on mõeldud teile!
Konkursi kaudu otsime õppimiskohtade ümberkujundamise projekte, milles on füüsiline koht
ühendatud uuenduslike pedagoogiliste meetodite või uute teadmiste loomise viiside ja kohaliku
kogukonnaga. Mõelge näiteks kogukonnaaiale, kus eakad ja koolilapsed kasutavad üheskoos
kestlikke põllumajandustavasid. Ülikoolihoonele, kus kutsutakse eri teaduskondi üles tegema
kohalike kodanikega koostööd valdkonnaüleste ühiskonnaprobleemide lahendamiseks. Või
digiplatvormile, kus naabrid saavad käsitleda konkreetset kestlikkusküsimust, mille puhul on
kesksel kohal uued oskused.
Projektid võivad olla väikesed või suured, lühikesed või pikad, kohalikul või riigi tasandil algatatud.
Peamine on, et neis oleks ümberkujundamisprotsessis ühendatud füüsiline koht, õppeviisid ja sisu ning kohalik keskkond.

Projektid võivad olla juba koostamisel või käivitamisel
Projektid peaksid kajastama uue Euroopa Bauhausi põhiväärtusi – elukeskkonna muutmist
kauniks, kestlikuks ja kaasavaks, keskendudes inimestele, olenemata nende vanusest ja
teadmiste liikidest.

Millist kasu teie sellest saate?

Miks osaleda?
Osaledes

konkursil

ja

Uue

tutvustades

oma

projekti, teete järgmist:
•

saab

algatuse

„Uus

Euroopa

Bauhaus“ osaks
•

liitute riikidevahelise võrgustikuga, kuhu
kuuluvad

sarnase

projektielluviijad

mõtteviisiga

ning

võimalikud

partnerid Euroopast ja mujalt
•

•

saate

juurdepääsu

liitumine

Bauhausi

annab

võrgustikuga

võimaluse

kiirendada

käimasolevaid projekte, näiteks leides õiged

muudate oma projekti nähtavamaks ja
see

Euroopa

koosolekutele

partnerid rakendamiseks või laiendamiseks,
kasutades

paremat

omavalitsuse

nähtavust

heakskiidu

kohaliku

saamiseks

ja

parimate tavade vahetamiseks teistega või
saavutades kontseptsiooni tõenduse, mis
tagab

vajaliku

usaldusväärsuse

potentsiaalsete investorite silmis.

ja

Konkurss hõlbustab ühtlasi kandideerimist

üritustele, mille eesmärk on toetada teie

2023. aasta uue Euroopa Bauhausi auhinnale

jõupingutusi

(mille keskmises on haridus ja teadmised)

asjakohaste

tavade

ja

kogemustega

ning võimaldab luua võrgustiku muude

valmistute kandideerima oma projektiga

hoonete ja haridusega seotud käimasolevate

2023. aasta

uue

Euroopa

Bauhausi

auhinnale hariduse valdkonnas
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ja tulevaste tegevuste ja rahastamiskavade jaoks.
Kogudes parimaid lahendusi, kontseptsioonide tõendusi ja häid tavasid kõigi meie tulevaste
õpikeskkondade jaoks, soovitakse käesoleva konkursiga luua suur koostöövõrgustik ja muuta
head tavad nähtavaks. Nii saame anda tõuke kaunite, kestlike ja kaasavate (elukestvate)
õppimisviiside kasutuselevõtule – nii klassiruumis kui ka väljaspool!
2022. aasta

jooksul

toimuvatel

korrapärastel veebipõhistel ja -välistel
kontaktide

loomise

seminaridel

saate

teistega arutada uue Euroopa Bauhausi
laboris ja selle laias võrgustikus tõstatatud

Mis juhtub pärast taotluse esitamist?
Pärast taotluse esitamist saate kinnituse, et teie
projekt on osana algatusest registreeritud.

päevakajalisi probleeme. Uut inspiratsiooni

Alates 2022. aasta aprillist rühmitatakse saadud

saada, suhelda ja oma parimaid tavasid

taotlused sarnaste kontseptsioonide või ideede

tutvustada on võimalik veebis, aga ka

kaupa.

juunis toimuval uue Euroopa Bauhausi

korrapäraselt läbi ja lisatakse olemasolevatesse

festivalil ning 2022. aasta sügisel toimuval

või uutesse teemarühmadesse.

spetsiaalsel hariduskonverentsil.

See teave avaldatakse juunis uue Euroopa

Kas olete huvitatud?

Bauhausi veebisaidil.

Hilisemad

taotlused

vaadatakse

Alates maist pakub komisjon välja võimalusi
Jagage oma projekti nüüd!

projektide

elluviimise

mõttevahetuste,

tavade

kiirendamiseks
arutamise

ja

ekspertidega suhtlemise kaudu, sealhulgas uue
Euroopa

Bauhausi

laboris

toimuvatel

Palun ärge unustage kirjeldada, millest

konkreetsetel seminaridel.

olete ise huvitatud ja mida soovite

Septembri lõpus / oktoobris korraldatakse

teistega jagada. Registreerimine on avatud
kuni 2022. aasta detsembrini, et oleks
võimalik esitada võimalikult palju algatusi.

eriüritus,

kus

tehakse

kontseptsioonidega
Samuti

tehtud

käsitletakse

kokkuvõte
edusammudest.

auhinda

ja

erinevaid

komisjoni pakutavaid rahastamisvõimalusi.

Kas teil on küsimusi?
Konkursiga seotud küsimused saab saata järgmisele aadressile:
EC-New-European-Bauhaus@ec.europa.eu
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Uus Euroopa Bauhaus
kaunis – kestlik – kaasav
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Taust: miks keskendutakse uue Euroopa Bauhausi algatuses haridusele?
Uus Euroopa Bauhaus on Euroopa Komisjoni loominguline ja valdkondadevaheline algatus, mis
ühendab Euroopa rohelise kokkuleppe meie eluruumide ja kogemustega. See rajaneb kolmel
põhiväärtusel:
kestlik – alates kliimaeesmärkidest kuni ringmajanduse, nullsaaste ja elurikkuseni
kaunis – kogemuste ja stiili kvaliteet, mis läheb funktsionaalsusest kaugemale
kaasav – alates mitmekesisuse väärtustamisest kuni kättesaadavuse ja taskukohasuse
tagamiseni
15. septembril 2021 võttis komisjon vastu teatise, milles tutvustatakse uue Euroopa Bauhausi
kontseptsiooni, tuginedes ulatuslikule ülevaatele, mis saadi ühise kavandamise protsessiga, mille
käigus enam kui 2000 osalejat andsid oma panuse algatuse suuna valimisse. Haridus osutus
oluliseks põhiteemaks. Osalejad rõhutasid, et haridus on iga muutuse alus ning et me peame
harima lapsi võimalikult noorest east alates, et elada kestlikumalt ja õiglasemalt. Hariduse ja
teadmiste kaudu saame tuua kokku eri põlvkondade inimesed, tuginedes ühistele väärtustele, töö
käigus õppimisele ja erinevate olude ühendamisele. Vastajad rõhutasid ka selle uue tegelikkuse
jaoks vajalikke uusi oskusi. Arhitekte ja ehitustöötajaid võiks julgustada kasutama rohkem
digivahendeid, mis võivad aidata vältida olulist kahju, ning kestlikkusest ja olelusringipõhisest
mõtteviisist võiks saada koolituse ja praktika keskne teema.
Vähem formaalsed õppimisviisid toovad kokku uusi inimrühmi ning aitavad tekitada empaatiat,
kiirendada teadmiste jagamist ja keerukate teemade ühtset mõistmist kohalikul tasandil. See kõik
on oluline süsteemsete probleemidega (nagu kestlikkusprobleemid) tegelemiseks, et hakata
kohapeal ühiselt liikuma kauni, kestliku ja kaasava eluviisi poole.
See tähendab, et üldeesmärk on soodustada muutusi viisis, kuidas me mõtleme, tegutseme ja
töötame, et tulla ühiskonnas toime kestlikkuse ja digiüleminekuga kaasnevate katsumustega.
Ühise kavandamise etapi tulemused sobivad hästi kokku Euroopa Komisjoni ulatuslikumate
kavadega: Euroopa haridusruumi algatusega kavatseb komisjon aidata Euroopa haridussüsteemil
minna pärast majanduse taastumist üle rohelisele ja digitaalsele tulevikule, rõhutades, et
üleminek peaks olema kaasav. Uue Euroopa Bauhausi erieesmärk on tagada, et sellel üleminekul
peetaks silmas meie tulevast elukeskkonda.
Kuna uus Euroopa Bauhaus on osa Euroopa noorteaastast, pööratakse erilist tähelepanu noortele
– kes on õppeprogrammide lõppkasutajad, aga ka ideede algatajad –, seades noored uue Euroopa
Bauhausi aruteludes kesksele kohale ja andes neile eraldi auhinna.
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