Onko koulutus mielestäsi yksi tulevaisuuden tärkeimmistä muutostekijöistä?
Oletko kehittämässä lähiyhteisössäsi toteutettavaa hanketta, jonka tavoitteena on
luoda kauniita, kestäviä ja osallistavia oppimiskokemuksia ja tiedon jakamisen
tapoja?
Haluamme auttaa sinua kehittämään menestyksekkään hankkeen, joka toimii
inspiraationa myös muille!
Jaa hankkeesi ja liity verkostoon, joka koostuu asiaansa intohimoisesti suhtautuvista henkilöistä
ja

organisaatioista

ja

vaikuttaa

kaikkialla,

missä

ihmiset

oppivat

–

leikkipuistoista

luokkahuoneisiin, kaduilta kirjastoihin, missä vain annetaan koulutusta ja jaetaan tietoa –
Euroopassa ja sen ulkopuolella.
Pyydämme
ajattelijoita,

TEITÄ

–

asiantuntijoita,

tekijöitä,

Kuka voi osallistua?

naapureita,

ministereitä, opiskelijoita, kouluttajia tai

Tähän

tutkijoita – mukaan joukkoomme, jotta

henkilöt ja organisaatiot, jotka ovat mukana

voimme yhdessä luoda kauniita, kestäviä

koulutuksen, arkioppimisen tai nuorisotoimen

ja osallistavia tiloja, jotka muovaavat

hankkeissa Euroopassa ja sen ulkopuolella.

tulevaisuuden ajattelu- ja oppimistapoja.

ideoita uusista oppimisen välineistä, joita
voitaisiin

käyttää

yhteisökeskuksessa,

paikkakuntasi
mutta

ei

oikeita

kumppaneita ideoiden toteuttamiseksi?
Tai

paikallishallinnon

haluaisi

työntekijä,

kehittää

joka

ideoitaan

samanhenkisten kumppanien kanssa? Tai
osa

yliopistoa,

tieteenalojen

joka

välisiä

suunnittelee

työtapoja?

Tai

opettaja, joka joutuu jatkuvasti siirtämään
suunnittelemaansa

projektia

eteenpäin

voivat

osallistua

Mitä etsimme?

Oletko sinä...
...osa paikallisyhteisöä, jolla on hyviä

ehdotuspyyntöön

Etsimme käynnissä olevia (enintään kaksi
vuotta

sitten

käynnistettyjä)

muutoshankkeita,

jotka

tai

uusia

heijastavat

uuden

eurooppalaisen Bauhausin arvoja koulutuksen,
nuorisotoimen ja tiedon jakamisen aloilla ja
joiden tavoitteena on muuttaa
• fyysisiä koulutus- ja tiedon jakamisen tiloja
• tapoja oppia tai hankkia tietoa ja/tai
koulutuksen ja tiedon painopistettä
• suhdetta paikallisyhteisöön.
Vaikka

tavoitteena

on,

että

hankkeessa

yhdistyisivät kaikki kolme muutosulottuvuutta,
tervetulleita ovat myös hankkeet, joissa on
mukana näistä ulottuvuuksista kaksi.
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arkisten haasteiden vuoksi? Tai tutkija, joka haluaa toteuttaa konseptinsa, jotta voi todistaa sen
oikeaksi? Tai arkkitehti, joka ymmärtää, miten kaunis ja toimiva ympäristö voi parantaa oppimista,
ja haluaa hyödyntää tietojaan tulevassa projektissaan? Tai haluaisitko jakaa kokemuksesi
hiljattain toteutetusta koulutilojen uudistamisesta?

Tämä ehdotuspyyntö on sinulle!
Tällä ehdotuspyynnöllä etsitään hankkeita, joiden tavoitteena on muuttaa oppimispaikkoja ja
joissa fyysiset tilat nivoutuvat sekä innovatiivisiin pedagogisiin menetelmiin tai uusiin tapoihin
luoda tietoa että paikallisyhteisöön. Esimerkkinä toimii vaikkapa paikallisyhteisön ylläpitämä
puutarha, jossa vanhukset ja koululaiset työskentelevät yhdessä kestävien viljelykäytäntöjen
parissa. Kyseeseen voisi myös tulla yliopistorakennus, jossa järjestetään eri tiedekuntien ja
paikallisten asukkaiden välistä yhteistyötä monialaisten yhteiskunnallisten kysymysten
ratkaisemiseksi. Hanke voi myös koskea esimerkiksi digitaalista alustaa, joka yhdistää
lähiyhteisön asukkaat kestävyyteen liittyvän aiheen äärelle ja jossa uudet taidot ovat keskeisessä
asemassa.
Hankkeet voivat olla pieniä tai suuria, lyhyitä tai pitkiä, paikallisesti tai kansallisesti käynnistettyjä,
kunhan niiden tavoitteena oleva muutos liittyy fyysiseen paikkaan, oppimisen tapoihin ja
sisältöihin sekä paikalliseen ympäristöön.

Hankkeet voivat olla jo käynnissä tai aluillaan
Hankkeiden

Miksi kannattaa osallistua?
Osallistumalla

tähän

ehdotuspyyntöön

eurooppalaisen
ja

esittelemällä hankkeesi
•

•

•

heijastettava
Bauhausin

uuden

ydinarvoja

siten, että niiden tavoitteena on tehdä
elinympäristöistä kauniita, kestäviä ja
osallistavia ja samalla ihmislähtöisiä ilman

lisäät hankkeesi näkyvyyttä ja liität sen

ikäryhmien ja tiedon tyyppien välisiä

osaksi

erotteluja.

Uusi

eurooppalainen

Bauhaus -aloitetta
•

olisi

pääset verkostoitumaan samanhenkisten

Millaisia hyötyjä toiminnasta on?

eurooppalaisten ja Euroopan ulkopuolelta

Liittymällä

tulevien hankkeenvetäjien ja mahdollisten

Bauhaus

kumppaneiden kanssa

nopeuttaa hankkeittensa etenemistä –

pääset

osallistumaan

kokouksiin

ja

Uusi
-verkostoon

eurooppalainen
toimijat

voivat

esimerkiksi löytämällä oikeat kumppanit

tapahtumiin, joista saat käytännön vinkkejä

hankkeen

ja kokemuksia hankkeesi toteuttamisen

laajentamiseen,

tueksi

parantunutta

hankkeesi pääsee mukaan vuoden 2023

myymiseksi

paikallisviranomaisille

Uusi eurooppalainen Bauhaus -kilpailuun,

vaihtamalla

parhaita

toteuttamiseen

tai

hyödyntämällä
näkyvyyttä

hankkeen

käytäntöjä

jonka teemana on koulutus.
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ja
tai

hankkimalla tarvittavan näytön konseptin todistamiseksi, jotta hanke voidaan huomioida
potentiaalisten investoijien keskuudessa.
Ehdotuspyyntöön

osallistuminen

myös

helpottaa

osallistumista

vuoden

2023

Uusi

eurooppalainen Bauhaus -kilpailuun (jonka teemana ovat koulutus ja tieto) ja avaa väyliä muihin
käynnissä oleviin ja tuleviin rakentamisen ja koulutuksen alan toimiin ja rahoitusjärjestelmiin.
Tämän ehdotuspyynnön tavoitteena on kerätä parhaita ratkaisuja, näyttöjä konseptien
toimivuudesta ja hyviä käytäntöjä kaikenlaisten tulevaisuuden oppimisympäristöjen osalta, jotta
voimme luoda suuren yhteistyöverkoston
ja tuoda näkyvyyttä kentällä oleville hyville
käytännöille.

Näin

toimistamme

tulee

Mitä tapahtuu hakemuksen
jättämisen jälkeen?

lähtökohta ja liikkeelle paneva voima
kauniiden,

kestävien

ja

osallistavien

(elinikäisten) oppimistapojen kehittämiselle
–

sekä

luokkahuoneissa

että

niiden

ulkopuolella!
Bauhausiin

kuuluvassa

ajatus-

ja

toimintahautomossa NEB Labissa ja sen
laajassa verkostossa järjestetään vuoden
2022

aikana

joissa

säännöllisiä

tapahtumia,

osallistujat

verkostoitumaan

ja

pääsevät
käsittelemään

ajankohtaisia haasteita sekä verkossa että

Hakemuksen jättämisen jälkeen osallistuja saa
vahvistuksen siitä, että hanke on rekisteröity
osaksi aloitetta.
Huhtikuusta

2022

hakemuksia

aletaan

samankaltaisten
ryhmiin.

alkaen

vastaanotettuja

seuloa

konseptien

ja

ryhmitellä

tai

ideoiden

Hakemuksia tarkastellaan uudelleen

säännöllisin väliajoin ja ryhmiin lisätään uusia
hakemuksia tai uusille aihepiireille luodaan uusia
ryhmiä.

sen ulkopuolella. Osallistujat voivat jakaa

Ryhmiä koskevat tiedot julkaistaan uuden

inspiroivia esimerkkejä, verkostoitua ja

eurooppalaisen

esitellä

kesäkuussa.

parhaita

käytäntöjä

myös

kesäkuussa 2022 järjestettävässä Festival
of

the

New

European

Bauhaus -tapahtumassa sekä syksyllä
2022

järjestettävässä

konferenssissa.

koulutusalan

Bauhausin

verkkosivustolla

Toukokuusta alkaen komissio ehdottaa erilaisia
tilaisuuksia

hankkeiden

vauhdittamiseksi.

Osallistujille

järjestetään

muun

mahdollisuuksia vaihtaa tietoa,

muassa
keskustella

käytännöistä ja saada asiantuntijatukea NEB
Labissa ja sen ulkopuolella järjestettävissä

Kiinnostuitko?
Jaa hankkeesi nyt!

tilaisuuksissa.
Syyskuun lopussa tai lokakuussa järjestetään
tapahtuma, jossa luodaan katsaus konseptien
edistymiseen. Tapahtumassa myös esitellään
kilpailun palkinnot ja komission tarjoamia
rahoitusvaihtoehtoja.
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Muista antaa kuvaus siitä, millaisia tavoitteita sinulla on ja mitä haluat jakaa muiden kanssa.
Rekisteröinti on avoinna joulukuuhun 2022 saakka, jotta mahdollisimman moni aloite pääsee
mukaan.

Onko sinulla kysyttävää?
Ehdotuspyyntöä koskevat kysymykset voi lähettää osoitteeseen
EC-New-European-Bauhaus@ec.europa.eu

Tausta: Miksi koulutusala on mukana uudessa eurooppalaisessa Bauhausissa?
Uusi eurooppalainen Bauhaus on Euroopan komission käynnistämä luova ja monialainen aloite,
joka yhdistää Euroopan vihreän kehityksen ohjelman elintiloihimme ja kokemuksiimme. Uusi
eurooppalainen Bauhaus -aloitetta ohjaa kolme keskeistä ja erottamatonta arvoa:
Kestävää – tuetaan kestävyystavoitteita ilmastotoimista kiertotalouteen, saasteettomuuteen ja
luonnon monimuotoisuuteen
Kaunista – huomioidaan toimintatarkoitusten lisäksi tyyli ja kokemuksen laatu
Yhdessä – korostetaan monimuotoisuutta, saavutettavuutta ja kohtuuhintaisuutta.
Komissio hyväksyi 15. syyskuuta 2021 tiedonannon, jossa esitellään uuden eurooppalaisen
Bauhausin konsepti, joka on luotu laajasta yhteistoimintaprosessista kerättyjen havaintojen
pohjalta. Tässä prosessissa yli 2 000 osallistujaa antoi panoksensa Uusi eurooppalainen Bauhaus
-aloitteen suunnitteluun. Osallistujien vastauksissa koulutus nousi esiin tärkeänä yhdistävänä
teemana. Osallistujat korostivat, että olipa kyseessä millainen muutos tahansa, muutoksen juuret
ovat koulutuksessa, ja että meidän on opastettava lapsia, aina pienistä lapsista alkaen, elämään
nykyistä kestävämmin ja oikeudenmukaisemmin. Yhteisiin arvoihin perustuva koulutus ja tiedon
jakaminen tuovat ihmisiä yhteen. Niiden kautta voidaan järjestää erilaisia tekemällä oppimisen
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muotoja, yhdistää erilaisia todellisuuksia ja tällä tavoin myös rakentaa siltoja eri sukupolvien
välille. Vastaajat korostivat myös sitä, että uutta todellisuutta varten tarvitaan uusia taitoja.
Esimerkiksi arkkitehteja ja rakennusalan työntekijöitä voitaisiin kannustaa käyttämään digitaalisia
välineitä, jotka auttavat vähentämään materiaalihävikkiä, ja kestävyydestä ja elinkaariajattelusta
voisi tulla keskeinen osa koulutusta ja käytännön työtä.
Erilaiset arkioppimisen tavat tuovat erilaisista lähtökohdista tulevia ihmisiä yhteen sekä auttavat
luomaan empatiaa ja nopeuttamaan tiedon jakamista ja monitahoisten aiheiden ymmärtämistä
paikallisissa ympäristöissä. Tätä kaikkea tarvitaan, jotta voimme puuttua systeemisiin
kysymyksiin, kuten kestävyyteen, ja luoda yhtenäisen ruohonjuuritason muutosliikkeen kohti
kauniita, kestäviä ja osallistavia elämäntapoja.
Aloitteen yleisenä tavoitteena on kannustaa ihmisiä muuttamaan ajattelu-, toiminta- ja
työskentelytapojaan, jotta voimme ratkaista kestävyystavoitteiden ja digitalisaation tuomat
haasteet. Yhteissuunnitteluvaiheen tulokset ovat yhdenmukaiset Euroopan komission laajempien
suunnitelmien

kanssa:

komission

käynnistämän

eurooppalaisen

koulutusaluealoitteen

tavoitteena on tukea eurooppalaista koulutusjärjestelmää, jotta se voi elpymisen jälkeen siirtyä
kohti vihreää ja digitaalista tulevaisuutta. Aloitteessa myös korostetaan, että siirtymä olisi
toteutettava mahdollisimman osallistavalla tavalla. Uuden eurooppalaisen Bauhausin erityisenä
tavoitteena on varmistaa, että siirtymä näkyy tulevaisuuden elinympäristöissämme.
Koska uusi eurooppalainen Bauhaus on osa Euroopan nuorison teemavuotta, siinä kiinnitetään
erityistä huomiota nuoriin, jotka ovat paitsi oppimisohjelmien loppukäyttäjiä myös ideoiden luojia.
Nuorisoaiheet on nostettu keskeiseen asemaan uuden eurooppalaisen Bauhausin keskusteluissa,
ja nuorille on omistettu oma palkintoluokka Uusi eurooppalainen Bauhaus -kilpailussa.
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