Jūs uzskatāt, ka izglītība ir viens no svarīgākajiem faktoriem, kas veicina pārmaiņas?
Jūs strādājat pie projekta, kura mērķis ir padarīt mācību pieredzi un zināšanu apmaiņu
vietējā mērogā pievilcīgāku, ilgtspējīgāku un iekļaujošāku?
Mēs vēlamies jums palīdzēt veiksmīgi īstenot jūsu projektu, lai tas iedvesmotu arī
citus!
Kopīgojiet savu projektu un pievienojieties aizrautīgu privātpersonu un organizāciju tīklam, kas
pārveido visas iespējamās mācīšanās vietas — tās var būt klases telpas, ielas, rotaļu laukumi,
bibliotēkas... īsāk sakot, jebkura vieta, kurā var gūt izglītību un zināšanas gan Eiropā, gan ārpus tās
robežām.
Mēs aicinām JŪS — ekspertus, domātājus,
darītājus, kaimiņus, ministrus, studentus,
pedagogus un pētniekus — pievienoties
mums un apvienot spēkus, lai veidotu
pievilcīgas, ilgtspējīgas un iekļaujošas telpas
un vietas, kas ietekmē mūsu turpmāko
domāšanu un mācīšanos.

Kas var piedalīties?
Privātpersonas un organizācijas, kas iesaistītas
izglītībā, apmācībā, neformālajā izglītībā vai
jaunatnes projektā(-os) Eiropā un ārpus tās.

Jūs esat...

Ko mēs meklējam?

... vietējās asociācijas dalībnieks, kam ir
lieliskas idejas par jauniem mācību rīkiem
vietējā kultūras namā, bet kam nav
vajadzīgo partneru, lai idejas pārvērstu
realitātē? Pašvaldības darbinieks, kas
meklē

līdzīgi

Augstskola,

domājošus
kas

starpdisciplināras
Skolotājs,
traucē

kam

īstenot

partnerus?

cenšas
darba

ikdienas

ieviest
metodes?

ierobežojumi

fantastiskus

plānus?

Pētnieks, kas meklē lietojumu jomas,
kurās

varētu

derīgumu?

apliecināt

Arhitekts,

koncepcijas

kas

saprot,

kā

pievilcīga un funkcionāla vide var uzlabot
mācīšanos,

un

vēlas

izmantot

šīs

Mēs meklējam jau notiekošus projektus (kuri
sākti ne vairāk kā pirms 2 gadiem) vai jaunus
pārveides projektus, kuri atspoguļo “Jaunā
Eiropas

“Bauhaus””

vērtības

izglītības,

apmācības, jaunatnes un zināšanu jomā un kuru
mērķis ir pārveidot:
• fiziskas

vietas

izglītības

un

zināšanu

gūšanai;
• mācīšanās un zināšanu ieguves veidus,
un/vai izglītības un zināšanu ievirzi;
• saikni ar vietējo sabiedrību.
Lai gan mērķis ir kombinēt visus trīs minētos
pārveides virzienus, iniciatīvai var pieteikt arī
projektus, kuri ietver tikai divus no tiem.

zināšanas nākotnes projektā? Cilvēks, kas
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vēlas dalīties ar nesen gūtu skolas modernizācijas pieredzi?

Šis uzaicinājums ir domāts jums!
Ar šo uzaicinājumu mēs meklējam projektus, kas pievēršas mācīšanās vietu pārveidei, sasaistot
konkrētu vietu ar inovatīvām pedagoģiskām metodēm vai jauniem zināšanu radīšanas veidiem un
vietējo sabiedrību. Šāda vieta var būt, piemēram, sabiedrisks dārzs, kurā vecākā paaudze un
skolas bērni kopīgi praksē īsteno ilgtspējīgas lauksaimniecības metodes. Tā var būt universitātes
ēka, kurā dažādas fakultātes tiek aicinātas sadarboties ar vietējiem iedzīvotājiem starpdisciplināru
sabiedrības problēmu risināšanā. Tā var būt arī digitāla platforma, kas pulcē kaimiņus tīklā, lai
risinātu konkrētu ilgtspējas jautājumu, kurā ir svarīgas jaunas prasmes.
Projekti var būt gan lieli, gan mazi, gan īsi, gan gari, gan vietēji, gan valsts mēroga. Galvenais
nosacījums ir, ka tie pārveides procesa ietvaros izveido saikni starp konkrētu fizisku vietu,
mācīšanās veidiem un mācīšanās saturu un vietējo vidi.

Projekti var būt izstrādes stadijā vai jau iesākti
Projektiem būtu jāatspoguļo “Jaunā Eiropas “Bauhaus”” pamatvērtības: padarīt dzīves vidi
pievilcīgu, ilgtspējīgu un iekļaujošu, galveno uzmanību pievēršot cilvēkiem un nešķirojot pēc vecuma
vai zināšanām.
Ko jūs varat iegūt?

Kāpēc piedalīties?

Pievienošanās “Jaunā Eiropas “Bauhaus””

Atsaucoties uz šo uzaicinājumu un iepazīstinot

tīklam dos iespēju paātrināt iesāktos

ar savu projektu, gūsiet šādas priekšrocības:

projektus, piemēram, atrodot piemērotus

•

jūsu projekts būs pamanāmāks un kļūs par
daļu

no

iniciatīvas

“Jaunais

Eiropas

“Bauhaus””;
•

jūs pievienosieties līdzīgi domājošu projektu
virzītāju

un

potenciālo

partneru

transnacionālam tīklam no Eiropas un
citiem pasaules reģioniem;
•

jūs

varēsiet

piekļūt

sanāksmēm

un

partnerus

projekta

paplašināšanai,

īstenošanai

padarot

vai

projektu

pamanāmāku, lai gūtu atbalstu no vietējās
pašvaldības,

un

apmainoties

ar

paraugpraksi vai sniedzot koncepcijas
pamatojumu, kas ir svarīgi potenciālo
investoru piesaistei.
Uzaicinājums arī atvieglo pieteikšanos

pasākumiem, kuros notiek apmaiņa ar labu

“Jaunā

Eiropas

“Bauhaus””

balvai

praksi un pieredzi, kas jums palīdzēs jūsu

2023. gadā (galvenā uzmanība tajā ir

projekta īstenošanā;

pievērsta izglītībai un zināšanām) un
sniedz piekļuvi citām jau notiekošām un

plānotām darbībām un finansēšanas programmām saistībā ar ēkām un izglītību.
Apkopojot labākos risinājumus, koncepciju pamatojumus un labas prakses piemērus attiecībā uz
visām nākotnes mācību vidēm, šā uzaicinājuma mērķis ir izveidot plašu sadarbības tīklu un
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popularizēt pastāvošos labas prakses piemērus. Tādējādi mēs varam panākt, ka tiek ātrāk ieviesti
pievilcīgi, ilgtspējīgi un iekļaujoši mācīšanās (visa mūža garumā) veidi gan klasē, gan ārpus tās!
Visa 2022. gada garumā tiešsaistē un
klātienē regulāri notiks tīklošanas pasākumi,
kuros jums būs iespēja iepazīties ar citiem
dalībniekiem, risinot tematiskas problēmas,
ko ierosinās “Jaunā Eiropas “Bauhaus””
laboratorija un tās plašais tīkls. Gūt
iedvesmu, dibināt kontaktus un popularizēt
paraugpraksi varēsiet gan tiešsaistē, gan

Kas notiek pēc pieteikuma
iesniegšanas?
Pēc pieteikuma iesniegšanas jūs saņemsiet
apstiprinājumu, ka projekts ir reģistrēts kā daļa
no iniciatīvas.

“Jaunā Eiropas “Bauhaus”” festivālā, kas

No 2022. gada aprīļa saņemtie pieteikumi tiks

notiks jūnijā, gan arī īpaši izglītībai veltītajā

pārbaudīti un sagrupēti pēc koncepciju un ideju

konferencē 2022. gada rudenī.

līdzības principa. Vēlāk pieteikumi tiks regulāri
pārskatīti

Vēlaties piedalīties?

Pastāstiet, ko jūs sagaidāt un ar kādu
informāciju jūs varētu dalīties! Lai varētu
piesaistīt pēc iespējas vairāk iniciatīvu,
varēs

iekļauti

jau

esošās

vai

jaunizveidotās tematiskās grupas.

Iepazīstiniet ar savu projektu!

reģistrēties

un

līdz

2022. gada

decembrim.

Šī informācija jūnijā tiks publicēta “Jaunā Eiropas
“Bauhaus”” tīmekļvietnē.
No maija Komisija piedāvās dažādas iespējas
paātrināt projektu īstenošanu, apmainoties ar
informāciju un diskutējot par iespējamo rīcību,
kā arī sazinoties ar ekspertiem, tai skaitā “Jaunā
Eiropas

“Bauhaus””

laboratorijas

īpašās

sanāksmēs.

Jums ir jautājumi?

Septembra beigās/oktobrī tiks organizēts īpašs

Jautājumus par šo uzaicinājumu sūtiet uz

pasākums,

šādu adresi:
EC-New-European-Bauhaus@ec.europa.eu

kurā

tiks

izvērtēts

koncepciju

progress. Mēs arī pastāstīsim sīkāk par balvu un
dažādām finansēšanas iespējām, ko piedāvā
Komisija.
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Konteksts: kāpēc “Jaunajā Eiropas “Bauhaus”” ir iekļauta izglītība?
“Jaunais Eiropas “Bauhaus”” ir radoša un starpdisciplināra Eiropas Komisijas iniciatīva, kas veido
saikni starp Eiropas zaļo kursu un mūsu dzīvestelpu un pieredzi. Tā balstās uz trim pamatvērtībām:
ilgtspēja — no klimata mērķiem līdz apritīgumam, nulles piesārņojumam un bioloģiskajai
daudzveidībai;
pievilcība — pieredzes kvalitāte un stils papildus funkcionalitātei;
kopība — no daudzveidības atzinīgas novērtēšanas līdz piekļūstamības un cenas pieņemamības
garantēšanai.
Komisija 2021. gada 15. septembrī pieņēma paziņojumu, kurā izklāstīta “Jaunā Eiropas
“Bauhaus”” koncepcija. Tās pamatā ir konstatējumi, kas gūti plaša mēroga apsekojumā par
faktisko situāciju, un tā ir rezultāts kopizstrādes procesam, kurā vairāk nekā 2000 respondentu
pauda savu nostāju par iniciatīvas vēlamo ievirzi. Šajā procesā izglītība izkristalizējās kā svarīgs
visaptverošs temats. Pienesumu autori uzsvēra, ka izglītība ir jebkuru pārmaiņu pamatā un ka
bērniem jau no mazām dienām ir jāmāca dzīvot ilgtspējīgi un skaisti. Caur izglītību un zināšanām
mēs varam savest kopā dažādas paaudzes, balstoties uz kopīgām vērtībām un pieredzē balstītu
mācīšanos un sasaistot dažādas realitātes. Respondenti arī uzsvēra, ka šai jaunajai realitātei ir
vajadzīgas jaunas prasmes. Arhitekti un būvnieki būtu jāmudina vairāk strādāt ar digitālajiem
rīkiem, kas palīdzētu neizniekot materiālus un sekmētu ilgtspēju, mācību un praktisko procesu
priekšplānā izvirzot apritīgu domāšanu.
Visbeidzot, neformālāki mācīšanās veidi saved kopā jaunas cilvēku grupas un palīdz kļūt
iejūtīgākiem, paātrina zināšanu apmaiņu un savstarpēju izpratni par sarežģītiem jautājumiem
vietējā mērogā — tie ir būtiski elementi, piemēram, tādu sistēmisku problēmu risināšanā kā
ilgtspēja, lai radītu kopīgu vietēju kustību virzībā uz pievilcīgu, ilgtspējīgu un iekļaujošu
dzīvesveidu.
Tas nozīmē, ka vispārējais mērķis ir veicināt pārmaiņas mūsu domāšanā, rīcībā un darbā, lai
risinātu ar ilgtspēju un digitalizāciju saistītās problēmas sabiedrībā. Kopizstrādes posma
konstatējumi lieliski saskan ar Eiropas Komisijas plašākiem plāniem. Ar Eiropas izglītības telpas
iniciatīvu Komisija paredz atveseļošanas procesā palīdzēt Eiropas izglītības sistēmai pāriet uz zaļu
un digitālu nākotni, uzsverot, ka tai jābūt iekļaujošai. “Jaunā Eiropas “Bauhaus”” iniciatīvas īpašais
mērķis ir nodrošināt, ka šī pāreja ir vērsta uz mūsu nākotnes dzīves vidi.
Tā kā “Jaunais Eiropas “Bauhaus”” ir daļa no Eiropas Jaunatnes gada, īpaša uzmanība tiks
pievērsta jauniešiem gan kā mācību programmu tiešajiem patērētājiem, gan arī kā ideju
ģenerētājiem, atvēlot jauniešiem centrālo lomu diskusijās par “Jauno Eiropas “Bauhaus”” un balvu.
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