Építsünk együtt szép és fenntartható tanulási helyeket!

Ön is úgy gondolja, hogy az oktatás a jövő egyik legfontosabb tényezője?
Olyan projekten dolgozik, amelynek célja, hogy a szomszédságában szebbé,
fenntarthatóbbá

és

inkluzívabbá

tegye

a

tanulási

tapasztalatokat

és

a

tudásmegosztást?
Segíteni akarunk abban, hogy projektje sikeres legyen, és inspirálhasson másokat is!
Ossza meg projektjét másokkal, és csatlakozzon egy olyan hálózathoz, amelyet szenvedélyesen
elkötelezett magánszemélyek és szervezetek alkotnak Európán belül és kívül minden olyan
területen, ahol az emberek tanulnak – az
osztálytermektől

az

utcákig,

játszóterekig, a könyvtárakig, az oktatás
és a tudás bármely helyszínén.

az

Az

oktatásban,

képzésben,

informális

tanulásban vagy ifjúsági projekt(ek)ben részt

Felkérjük ÖNÖKET – szakértőket, a tettek
vagy

Kik vehetnek részt?

a

elméletek

embereit,

vevő egyének és szervezetek Európában és
Európán kívül egyaránt.

szomszédokat, minisztereket, diákokat,
oktatókat

vagy

kutatókat

–,

hogy

csatlakozzanak hozzánk, és fogjunk össze
annak

érdekében,

hogy

gondolkodásmódunkat

a

és

jövőbeli
tanulási

módszereinket formáló szép, fenntartható
és befogadó tereket alakítsunk ki.

Milyen projekteket keresünk?
Olyan, az új európai Bauhaus értékeit tükröző,
folyamatban lévő (legfeljebb két évvel ezelőtt
indított) vagy új, átalakító erejű projekteket
keresünk az oktatás, a képzés, az ifjúság és a
tudás területén, amelyek az alábbiak terén
kívánnak változást hozni:

Ön…
… a lakóhelyén egy olyan közösség tagja,
amelynek nagyszerű ötletei vannak egy
közösségi központ új tanulási eszközeivel
kapcsolatban,

de

nem

rendelkezik

a

szükséges partnerekkel az ötletek valóra

• az oktatás és tudás fizikai helyszíne;
• a tanulás vagy a tudásszerzés módjai
és/vagy az oktatás és a tudás előtérbe
helyezése;
• a helyi közösséghez fűződő kapcsolat.

önkormányzati

Bár a cél az átalakulás e három dimenziójának

munkatárs, aki hasonlóan gondolkodó

ötvözése, azokat a projekteket is szívesen

váltásához?

Helyi

partnereket keres? Egy olyan egyetem

fogadjuk,

amelyek

a

fentiek

közül

dimenzióra összpontosítanak.
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két

munkatársa, amely transzdiszciplináris munkamódszereket kíván alkalmazni? Egy olyan tanár, aki
a mindennapi korlátok miatt nehezen tudja megvalósítani fantasztikus terveit? Egy olyan kutató,
aki koncepcióigazolás készítése céljából alkalmazási területeket keres? Egy olyan építész, aki
megérti, hogy egy szép, funkcionális környezet hogyan javíthatja a tanulást, és fel kívánja
használni ezt a tudást egy jövőbeli projektben? Kész megosztani az iskolájának közelmúltbeli
felújításával kapcsolatos tapasztalatait?

Ez a felhívás Önnek szól!
Ezzel a felhívással olyan, tanulási helyek átalakítására irányuló projekteket keresünk, amelyek
egy konkrét helyet kapcsolnak össze innovatív pedagógiai módszerekkel vagy a tudásteremtés új
módjaival és a helyi közösséggel. Gondoljunk például egy közösségi kertre, ahol az idősek és az
iskolás gyerekek együtt dolgoznak fenntartható gazdálkodási módszerekkel. Egy olyan egyetemi
épületre, ahol a különböző karok együttműködnek a transzdiszciplináris társadalmi kérdésekben a
helyi polgárokkal. Vagy egy olyan digitális platformra, amely összekapcsolja a szomszédokat egy
olyan konkrét fenntarthatósági kérdésben, amelynek megoldásához új készségek szükségesek.
A projektek lehetnek kis vagy nagy léptékűek, rövidek vagy hosszúak, helyi vagy nemzeti szinten
kezdeményezettek, amennyiben az átalakulási folyamatban egy fizikai helyet kötnek össze a
tanulás módjaival és tartalmával, valamint a helyi környezettel.

A projektek lehetnek folyamatban levők vagy most indulók is
A projekteknek tükrözniük kell az új

Miért érdemes részt venni?

európai Bauhaus alapvető értékeit: szép,

A pályázati felhívásban való részvétellel és a
projekt bemutatásával:
•

a projektje láthatóbbá és az új európai
Bauhaus kezdeményezés részévé válik;

•

Ön csatlakozik a hasonló szellemiségű
projektek

európai

és

Európán

kívüli

potenciális partnereinek transznacionális
hálózatához;
•

olyan találkozókon és rendezvényeken
vehet részt, amelyeken témába vágó
módszereket és tapasztalatokat ismerhet
meg, amelyek támogatják az Ön munkáját;

•

Önt

felkészítik

arra,

hogy

projektjét

benyújtsa az Új Európai Bauhaus-díjak
2023-as fordulójára, amelynek kiemelt
témája az oktatás.

fenntartható
kialakítása,

és
az

környezet

inkluzív
emberek

középpontba

helyezése, az életkor és az ismeretek
típusai közötti különbségtétel nélkül.

Milyen

előnyöket

jelent

ez

Ön

számára?
Az új európai Bauhaus hálózathoz való
csatlakozás révén a folyamatban lévő
projektek lendületet kapnak – például
azáltal, hogy megtalálják számukra a
megfelelő partnereket a kivitelezéshez
vagy a kibővítéshez, vagy azáltal, hogy a
nagyobb láthatóságnak köszönhetően az
Ön helyi önkormányzata bekapcsolódik a
projektbe, a résztvevők pedig meg tudják
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osztani a bevált gyakorlatokat egymással, vagy akár olyan koncepcióigazolás biztosítása által,
amellyel elnyerhető a potenciális befektetők elismerése.
A felhívás megkönnyíti továbbá a 2023-as Új Európai Bauhaus-díjban való részvételt (melynek
központi témája az oktatás és a tudás), és hozzáférést biztosít további folyamatban vagy tervben
lévő tevékenységek és finanszírozási rendszerek hálózatához az épületek és az oktatás területén.
Azáltal, hogy összegyűjti a legjobb megoldásokat, a koncepcióigazolásokat és a bevált
gyakorlatokat valamennyi jövőbeli tanulási környezetünk számára, ennek a felhívásnak az a célja,
hogy egy nagy együttműködési hálózatot hozzon létre, és láthatóvá tegye a szerte a világon
alkalmazott bevált módszereket. Ezzel lendületet adhatunk a szép, fenntartható és inkluzív
(élethosszig tartó) tanulási módok kidolgozásának – az osztálytermekben és azokon kívül!
2022-ben rendszeres online és offline
hálózatépítési üléseken Önnek lehetősége

Mi történik, miután benyújtotta

nyílik majd arra, hogy a NEB Labban és a

pályázatát?

hozzá tartozó széles hálózatban aktuális
kihívásokkal összefüggésben kapcsolatba
lépjen

másokkal.

Új

ihletet

meríteni,

személyesen hálózatot építeni és a legjobb

Pályázatának

benyújtását

követően

visszaigazolást kap arról, hogy projektjét a
kezdeményezés részeként regisztrálták.

gyakorlatokat bemutatni online is lehet, de

2022 áprilisától

a júniusi új európai Bauhaus Fesztivál,

átnézik, hogy a hasonló koncepciók vagy ötletek

valamint a 2022 őszén megrendezésre

alapján

kerülő

pályázatokat rendszeresen felülvizsgálják, és

külön

oktatási

konferencia

is

lehetőséget biztosít minderre.

a

beérkezett

csoportosítsák

pályázatokat

őket.

Később

a

hozzáadják a meglévő témákhoz vagy új
témacsoportokhoz.
Az ezzel kapcsolatos információkat júniusban

Felkeltettük az érdeklődését?

teszik közzé az új európai Bauhaus honlapján.
Májustól a Bizottság egy sor lehetőséget fog

Nevezzen be most a projektjével!

javasolni arra, hogy a projektek megvalósítása
miként gyorsítható fel a tapasztalatcsere, a

Kérjük, ne feledkezzen meg arról, hogy
leírja, mit szeretne nyerni, és mit szeretne
megosztani.

A

2022 decemberéig

lehetséges,

lehető

legtöbb

csatlakozhasson.

regisztráció
hogy

a

kezdeményezés

gyakorlatok megvitatása és a szakértőkkel való
kapcsolattartás révén, többek között a NEB
laboratóriumban tartott külön üléseken.
Szeptember/október végén

egy

külön

rendezvényre kerül sor, amelyen áttekintjük a
koncepciók

megvalósítása

terén

elért

eredményeket. A rendezvény kitekintést kínál
majd a díjra és a Bizottság által kínált különböző
finanszírozási lehetőségekre is.
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Kérdése merült fel?
A felhívással kapcsolatos megkereséseket a következő címre lehet küldeni:
EC-New-European-Bauhaus@ec.europa.eu

Új Európai Bauhaus
szép  ׀fenntartható  ׀közös

Háttér: hogyan kerül az oktatás az új európai Bauhausba?
Az új európai Bauhaus az Európai Bizottság kreatív és interdiszciplináris kezdeményezése, amely
összekapcsolja az európai zöld megállapodást élettereinkkel és élményeinkkel. Három
alapértékre épül:
Fenntartható – az éghajlat-politikai célkitűzésektől a körforgásos jellegig, a szennyezőanyagmentességig és a biológiai sokféleségig
Szép – az élmény és a stílus minősége, a funkcionalitáson túl
Közös – a sokszínűség nagyra becsülésétől a hozzáférhetőség és az elérhetőség biztosításáig
2021. szeptember 15-én a Bizottság elfogadott egy úgynevezett „közleményt”, amely az új
európai Bauhaus koncepcióját ismerteti. E koncepció nagyban merít egy olyan közös tervezési
folyamat eredményeként létrejött gazdag leltár megállapításaiból, melynek keretében több mint
2000 válaszadó nyújtott be hozzájárulást annak érdekében, hogy megszabják, milyen irányba
induljon a kezdeményezés. Ennek során az oktatás fontos átfogó témaként merült fel. A
hozzászólók hangsúlyozták, hogy minden változásnak az oktatás az alapja, és hogy a legfiatalabb
kortól kezdve meg kell tanítanunk a gyermekeket arra, hogy fenntarthatóbb életmódot
folytassanak, nagyobb méltányosságra törekedve. Az oktatás és a tudás révén összehozhatjuk a
különböző generációkat – közös értékek, a gyakorlat általi tanulás és a különböző realitások
összekapcsolása révén. A válaszadók azt is hangsúlyozták, hogy ehhez az új valósághoz milyen új
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készségekre van szükség. Az építészeket és az építőipari dolgozókat ösztönözni lehetne, hogy
többet dolgozzanak az anyagveszteség megelőzéséhez hozzájáruló digitális eszközökkel, a
fenntarthatóság és az életciklus-szemlélet pedig a képzés és a gyakorlat központi témájává
válhatna.
Végezetül, a kevésbé formális tanulási módok révén olyan emberek lépnek egymással
kapcsolatba, akik azelőtt nem találkoztak, könnyebben kialakul az empátia, gyorsabb lesz a
tudásmegosztás és az összetett témák kölcsönös megértése helyi szinten. Ezek kulcsfontosságú
elemek például olyan rendszerszintű problémák kezelésében, mint a fenntarthatóság és egy
közös helyi mozgalom létrehozása a szép, fenntartható és inkluzív életmód jegyében.
Ez azt jelenti, hogy az átfogó cél gondolkodásmódunk, cselekedeteink és munkamódszereink
átalakításának ösztönzése annak érdekében, hogy szembe tudjunk nézni a fenntarthatóság és a
digitalizáció által a társadalmaink elé állított kihívásokkal. A közös tervezési szakasz
megállapításai jól illeszkednek az Európai Bizottság szélesebb körű terveihez: Az európai oktatási
térség kezdeményezés keretében a Bizottság segítséget kíván nyújtani az európai oktatási
rendszernek a helyreállítás utáni zöld és digitális jövőre való átállásban, és hangsúlyozza, hogy
ennek inkluzív módon kell végbemennie. Az új európai Bauhaus szerepe ebben a folyamatban
annak biztosítása, hogy ez az átmenet a jövő lakókörnyezetére irányuljon.
Mivel az új európai Bauhaus az ifjúság európai évének részét képezi, különös figyelmet kell
fordítani a fiatalokra mint a tanulási programok végfelhasználóira, de mint ötletindítókra is. Ezért
az új európai Bauhaus irányzattal kapcsolatos vitákban és a díjakat tekintve központi helyet
biztosítunk számukra.
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