KARTU KURKIME GRAŽIAS IR TVARIAS BENDRO MOKYMOSI ERDVES!

Manote, kad švietimas yra vienas svarbiausių ateities permainų veiksnių?
Vykdote projektą, kuriuo siekiate, kad mokytis ir dalytis žiniomis jūsų aplinkoje būtų
smagiau, kad ši veikla nenutrūktų ir į ją įsitrauktų įvairesnių žmonių?
Norime padėti, kad jūsų projektas pavyktų ir įkvėptų kitus!
Pasidalykite informacija apie savo projektą ir prisijunkite prie entuziastų ir organizacijų tinklo,
sėkmingai veikiančio visur, kur žmonės mokosi: klasėse ir gatvėse, žaidimų aikštelėse ir
bibliotekose – visose švietimo ir žinių erdvėse Europoje ir už jos ribų.
Kviečiame JUS – ekspertus, mąstytojus,

Kas gali dalyvauti?

darytojus, kaimynus, ministrus, studentus,
pedagogus ar tyrinėtojus – prisidėti ir
suvienijus jėgas kurti gražias, tvarias ir
įtraukias

erdves,

kurios

lemia,

kaip

mąstysime ir mokysimės ateityje.

Asmenys

ir

organizacijos,

dalyvaujantys

švietimo, mokymo, savišvietos arba jaunimo
projekte (-uose) Europoje ir už jos ribų.

Ar jūs...
... priklausote gyvenamojo rajono aktyvui,
kuris turi puikių idėjų dėl bendruomenės
centrui skirtų naujų mokymosi priemonių,
bet neturi reikiamų partnerių, kad tas
idėjas įgyvendintų? Dirbate vietos valdžios
institucijoje

ir

ieškote

bendraminčių

partnerių? Atstovaujate universitetui, kuris
stengiasi

diegti

tarpdalykius

darbo

metodus? Esate mokytojas (-a), kuriam (iai) dėl kasdienių suvaržymų kyla sunkumų
įgyvendinti

fantastiškus

planus?

Tyrinėtoja (-as),

ieškanti (-is)

sričių,

pagrįstų

kad

taikymo

koncepciją?

Architektas (-ė), įsivaizduojantis (-i), kaip

Kas mus domina?
Mus domina vykdomi projektai (pradėti ne
anksčiau kaip prieš dvejus metus) arba nauji
pokyčius skatinantys projektai, kurie atitinka
naujojo europinio bauhauzo vertybes švietimo,
mokymo, jaunimo ir žinių srityse ir kuriais
siekiama pertvarkyti:
• fizinę švietimo ir žinių teikimo vietą;
• mokymosi ar žinių įgijimo būdus ir (arba)
švietimo ir žinių akcentus;
• santykius su vietos bendruomene.
Norime suderinti šiuos tris pertvarkos aspektus,
tačiau tinka ir tie projektai, kurie apima du iš jų.

gražioje ir funkcionalioje aplinkoje gali būti
sudarytos palankesnės sąlygos mokytis, ir
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norintis (-i) šias žinias panaudoti būsimame projekte? Neseniai atnaujinta jūsų mokykla, ir
norėtumėte pasidalyti savo patirtimi?

Šis kvietimas skirtas jums!
Skelbdami šį kvietimą ieškome mokymosi vietų pertvarkos projektų, kuriais norima fizinę vietą
susieti su novatoriškais pedagoginiais metodais arba naujais žinių kūrimo būdais ir vietos
bendruomene. Pavyzdžiui, tai gali būti bendruomenės sodas, kuriame pagyvenę žmonės ir
mokiniai kartu užsiimtų tvariu ūkininkavimu, universiteto pastatas, kuriame įvairių fakultetų
atstovai būtų kviečiami kartu su vietos gyventojais spręsti tarpdalykes visuomenės problemas,
arba skaitmeninė platforma, vienijanti kaimynus konkrečiu tvarumo klausimu, kuriam išspręsti
būtini nauji įgūdžiai.
Projektai gali būti maži ir dideli, trumpi ir ilgi, vykdomi vietos ir nacionaliniu lygmeniu – tik svarbu,
kad pagal projektą vykdomas fizinės vietos pertvarkymas būtų susietas su mokymosi būdais bei
turiniu ir vietos aplinka.

Projektai gali būti jau įgyvendinami arba pradedami
Projektai turėtų atspindėti pagrindines naujojo europinio bauhauzo vertybes: kurti gražią, tvarią ir
įtraukią gyvenamąją aplinką, pirmiausia galvojant apie žmones ir nedarant skirties tarp amžiaus
grupių ir žinių rūšių.

Kuo jums tai naudinga?
Įsitraukus į naujojo europinio bauhauzo

Kodėl verta dalyvauti?

tinklą

Atsiliepdami į šį kvietimą ir pristatydami savo
projektą:
•

pasiektumėte, kad jūsų projektas būtų
pastebimesnis ir taptų naujojo europinio
bauhauzo iniciatyvos dalimi;

•

įsitrauktumėte
bendraminčių

į
projektų

tarpvalstybinį
vykdytojų

ir

potencialių partnerių iš Europos ir kitų
kraštų tinklą;
•

galėtumėte

dalyvauti

susitikimuose

ir

renginiuose ir ten susipažintumėte su jums
naudingais metodais ir patirtimi;
•

pasirengtumėte
2023 m.

pateikti

naujojo

savo

europinio

projektą
bauhauzo

atsiras

galimybė

paspartinti

vykdomus projektus, pavyzdžiui, susirasti
tinkamus partnerius projektui įgyvendinti
ar plėtoti, išgarsėjus užsitikrinti vietos
valdžios

institucijų

paramą

ir

keistis

geriausios praktikos pavyzdžiais su kitais
dalyviais

arba

pagrindimą,

kuris

gauti
yra

koncepcijos
potencialiems

investuotojams reikalingas pripažinimas.
Atsiliepus į šį kvietimą taip pat bus
lengviau 2023 m. dalyvauti konkurse dėl
naujojo europinio bauhauzo apdovanojimo
(švietimo ir žinių kategorijoje). Be to,
galėsite naudotis tinklu kitai vykdomai ir
būsimai

veiklai

ir

finansavimo

apdovanojimui švietimo kategorijoje.
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programomis, susijusiomis su pastatais ir švietimu.
Šiuo kvietimu norime suburti platų bendradarbiavimo tinklą ir iškelti į šviesą gerosios praktikos
pavyzdžius, todėl renkame informaciją apie geriausius visos mūsų būsimos mokymosi aplinkos
sumanymus, koncepcijų pagrindimus ir gerąją patirtį. Taip padėsime sparčiau diegti gražius,
tvarius ir įtraukius mokymosi (visą gyvenimą) būdus klasėje ir už jos ribų!
2022 m. reguliariai vyksiančiuose fiziniuose
ir internetiniuose tinklaveikos susitikimuose
turėsite galimybę bendraudami su kitais
dalyviais aptarti aktualius iššūkius, iškeltus
NEB laboratorijoje ir jos plačiame tinkle.
Rasti naują įkvėpimą, asmeniškai megzti
ryšius ir pristatyti savo geriausią praktiką
galima ne tik internetu, bet ir birželio mėn.
vyksiančiame Naujojo europinio bauhauzo
festivalyje,

taip

vyksiančioje

pat

2022 m.

specialioje

rudenį
švietimo

konferencijoje.

Kas vyks pateikus paraišką?
Pateikę paraišką gausite patvirtinimą, kad jūsų
projektas užregistruotas kaip iniciatyvos dalis.
Nuo 2022 m. balandžio mėn. gautos paraiškos
bus tikrinamos siekiant sugrupuoti panašias
koncepcijas ar idėjas. Vėliau paraiškos bus
reguliariai peržiūrimos ir įtraukiamos į esamas
arba naujas temų grupes.
Birželio mėn. ši informacija bus paskelbta
naujojo europinio bauhauzo svetainėje.
Nuo gegužės mėn. Komisija pasiūlys galimybių

Ar jus tai domina?
Pasidalykite savo projektu dabar!

paspartinti projektus vykdant mainus, aptariant
įvairią praktiką ir bendraujant su ekspertais, be
kita ko, per specialias sesijas NEB laboratorijoje.
Rugsėjo mėn. pabaigoje ar spalio mėn. bus
surengtas

specialus

renginys,

kuriame

vertinsime koncepcijų įgyvendinimo pažangą.
Taip pat bus galima sužinoti apie apdovanojimą
ir įvairias Komisijos teikiamas finansavimo
galimybes.

Nepamirškite nurodyti, ką pageidautumėte gauti ir kuo norėtumėte pasidalyti. Kad būtų galima
įtraukti kuo daugiau iniciatyvų, registruotis galima iki 2022 m. gruodžio mėn.

Turite klausimų?
Paklausimus dėl šio kvietimo galima siųsti šiuo adresu:
EC-New-European-Bauhaus@ec.europa.eu.
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Naujasis europinis bauhauzas
gražiai | tvariai | drauge
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Pagrindiniai faktai. Kaip švietimas susijęs su naujuoju europiniu bauhauzu?
Naujasis europinis bauhauzas – kūrybinė tarpdalykė Europos Komisijos iniciatyva, susiejanti
Europos žaliąjį kursą su mūsų gyvenamosiomis erdvėmis ir patirtimis. Iniciatyva grindžiama trimis
pagrindinėmis vertybėmis:
tvarumo – nuo klimato srities tikslų iki žiediškumo, nulinės taršos ir biologinės įvairovės;
grožio – ne vien funkcionalumo, bet ir patyrimo kokybės ir stiliaus;
bendrumo – nuo įvairovės puoselėjimo iki prieinamumo ir įperkamumo užtikrinimo.
2021 m. rugsėjo 15 d. Komisija priėmė komunikatu vadinamą dokumentą, kuriame pristatoma
naujojo europinio bauhauzo koncepcija. Ji grindžiama rezultatais, gautais atlikus plačią apžvalgą –
kolektyvinį koncepcijos kūrimo procesą, per kurį daugiau kaip 2 000 dalyvių pareiškė nuomonę dėl
šios iniciatyvos vystymo krypties. Paaiškėjo, kad viena iš svarbių bendrų temų yra švietimas.
Nuomonę pareiškę dalyviai pabrėžė, kad švietimas yra bet kokių pokyčių pagrindas ir kad turime
nuo mažens mokyti vaikus gyventi tvariau ir teisingiau. Per švietimą ir žinias galime suburti
skirtingų kartų žmones – remdamiesi bendromis vertybėmis, mokydamiesi iš praktikos ir
susiedami skirtingas tikroves. Respondentai taip pat pabrėžė, kad šiai naujai tikrovei reikia naujų
įgūdžių. Architektus ir statybininkus būtų galima skatinti daugiau dirbti skaitmeninėmis
priemonėmis, padedančiomis išvengti materialinių nuostolių, o tvarumas ir gyvavimo ciklo
principas galėtų tapti viena pagrindinių mokymo ir praktikos temų.
Galiausiai mažiau formalūs mokymosi būdai sudaro sąlygas susiburti naujoms žmonių grupėms ir
padeda ugdyti empatiją, sparčiau dalytis žiniomis ir pasiekti bendrą su konkrečiomis aplinkybėmis
susijusių sudėtingų temų supratimą, o tai ypač aktualu, pvz., sprendžiant sistemines problemas,
kaip antai tvarumo. Tai duoda postūmį išsirutulioti sąjūdžiui, skatinančiam puoselėti gražią, tvarią
ir įtraukią gyvenseną.
Vadinasi, bendras tikslas – skatinti mūsų mąstysenos, veikimo ir darbo būdų pokyčius, kad
galėtume pasitikti mūsų visuomenėms kylančius tvarumo ir skaitmenizacijos iššūkius. Per bendrą
koncepcijos kūrimo etapą gauti rezultatai puikiai dera su platesniais Europos Komisijos planais:
pagal Europos švietimo erdvės iniciatyvą Komisija ketina Europos švietimo sistemai padėti
atsigavus žengti į žalią ir skaitmeninę ateitį, ir pabrėžia, kad ta ateitis taip pat turėtų būti įtrauki.
NEB konkrečiai siekia užtikrinti, kad ši kaita apimtų ir mūsų ateities gyvenamąją aplinką.
Kadangi naujasis europinis bauhauzas yra Europos jaunimo metų dalis, ypatingas dėmesys bus
skiriamas jaunimui – ne tik kaip mokymosi programų galutiniam naudotojui, bet ir kaip idėjų
iniciatoriui: jaunimas užims svarbią vietą naujojo europinio bauhauzo diskusijose ir jam numatyta
apdovanojimų.
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