EJJEW NIBNU POSTIJIET TA’ APPRENDIMENT SBIEĦ U SOSTENIBBLI FLIMKIEN!
L-edukazzjoni, tikkunsidraha bħala waħda mill-aktar aġenti importanti tal-bidla tal-futur?
Qed taħdem fuq proġett li jrendi l-esperjenzi tal-apprendiment u tal-kondiviżjoni tal-għarfien
fil-viċinat tiegħek aktar sbieħ, sostenibbli u inklużivi?
Aħna rridu ngħinuk biex il-proġett tiegħek jirnexxi u jkun ta’ ispirazzjoni għall-oħrajn!
Ikkondividi l-proġett tiegħek u ngħaqad ma’ network ta’ individwi u ta’ organizzazzjonijiet
b’passjoni li jagħmlu differenza fl-

Min jista’ jieħu sehem?

oqsma kollha fejn in-nies jitgħallmu —
mill-klassijiet
mill-bandli

tal-iskola

għat-toroq,

għal-libreriji,

kwalunkwe

post ta’ edukazzjoni u għarfien — flEwropa u lil hinn minnha.

Individwi u organizzazzjonijiet involuti fledukazzjoni, fit-taħriġ, fl-apprendiment informali
jew fi proġett(i) taż-żgħażagħ, fl-Ewropa u lil hinn
minnha.

Nistiednu LILKOM — esperti, ħassieba,
nies li tmiddu jdejkom, ġirien, ministri,

X’qed infittxu?

studenti, edukaturi jew riċerkaturi —
biex flimkien ningħaqdu u niġbdu ħabel
wieħed biex inwittu t-triq għal spazji
sbieħ, sostenibbli u inklużivi li jsawru lmodi futuri tagħna tal-ħsieb u talapprendiment.
Inti ...

Qed infittxu proġetti li għaddejjin bħalissa (li bdew
mhux aktar minn sentejn ilu) jew proġetti

trasformattivi ġodda li jirriflettu l-valuri talBauhaus Ewropea l-Ġdida fl-oqsma taledukazzjoni, tat-taħriġ, taż-żgħażagħ u talgħarfien,

u

li

trasformazzjoni:

l-għan

tagħhom

huwa

t-

... tagħmel parti minn grupp ta’ viċinat

 ta’ post fiżiku ta’ edukazzjoni u għarfien

b’ideat tajbin għal għodod ġodda ta’

 tal-modi ta’ apprendiment jew tal-ksib tal-

apprendiment għal ċentru tal-komunità,
iżda m’għandekx is-sħab meħtieġa biex
dawn l-ideat isiru realtà? Ħaddiem talgvern lokali li qed tfittex sħab tal-istess
fehma tiegħek? Università li qed tfittex li
timplimenta modi transdixxiplinarji ta’
ħidma? Għalliem li qed titħabat biex
timplimenta l-pjanijiet fantastiċi tiegħek

għarfien u/jew l-enfasi tal-edukazzjoni u talgħarfien

 tar-relazzjoni mal-komunità lokali
Filwaqt

li

l-objettiv

huwa

li dawn

it-tliet

dimensjonijiet tat-trasformazzjoni jiġu kkombinati,
il-proġetti li jkunu żviluppati madwar tnejn
minnhom, nilqgħuhom ukoll.
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minħabba d-diffikultajiet ta’ kuljum? Riċerkatur li qed tfittex oqsma ta’ applikazzjoni biex
tipproduċi prova tal-kunċett? Arkitett li tifhem kif ambjent sabiħ u funzjonali jista’ jtejjeb lapprendiment u tixtieq tuża dan l-għarfien fi proġett futur? Lest li tikkondividi l-esperjenzi tiegħek
wara li reċentement irrinnovajt l-iskola fejn taħdem?

Din is-sejħa tgħodd għalik!
Permezz ta’ din is-sejħa, qed infittxu proġetti dwar it-trasformazzjoni ta’ postijiet ta’
apprendiment li jorbtu post tanġibbli ma’ metodi pedagoġiċi innovattivi jew ma’ modi ġodda ta’
ħolqien tal-għarfien u l-komunità lokali. Aħseb, pereżempju, dwar ġnien komunitarju fejn l-anzjani
u t-tfal tal-iskola jkunu jistgħu jaħdmu fih flimkien fuq prattiki tal-biedja sostenibbli. Bini taluniversità li jistieden fakultajiet differenti biex jaħdmu flimkien maċ-ċittadini lokali fuq
kwistjonijiet soċjetali transdixxiplinarji. Jew, pjattaforma diġitali li tgħaqqad il-ġirien fuq kwistjoni
speċifika ta’ sostenibbiltà fejn il-ħiliet ġodda huma importanti.
Il-proġetti jistgħu jkunu żgħar jew kbar, fuq terminu qasir jew twil, mibdija lokalment jew
nazzjonalment, l-importanti li jkunu jgħaqqdu post fiżiku permezz ta’ proċess ta’ trasformazzjon i,
b’modi u kontenuti ta’ apprendiment u l-ambjent lokali.

Il-proġetti jistgħu jkunu diġà qed isiru jew ikunu għadhom se jibdew
Il-proġetti għandhom jirriflettu l-valuri

Għalfejn tipparteċipa?

fundamentali tal-Bauhaus Ewropea l-

Billi tipparteċipa f’din is-sejħa u tippreżenta lproġett tiegħek, inti se tkun:


qed trendi l-proġett tiegħek aktar viżibbli u
tagħmlu parti mill-inizjattiva tal-Bauhaus
Ewropea l-Ġdida



qed taqbad ma’ network tranżnazzjonali ta’
promoturi ta’ proġetti tal-istess fehma u ta’
sħab potenzjali mill-Ewropa u lil hinn
minnha



qed

iġġib

aċċess

għal-laqgħat

u l-

avvenimenti maħsuba biex jappoġġaw lisforzi tiegħek permezz ta’ prattiki u
esperjenzi relevanti


qed tħejji lilek innifsek biex tissottometti lproġett tiegħek għall-edizzjoni tal-2023
tal-Premji tal-Bauhaus Ewropea l-Ġdida
b’enfasi fuq l-edukazzjoni

Ġdida: billi jrendu l-ambjent tal-għajxien
sabiħ, sostenibbli u inklużiv, filwaqt li
jpoġġu l-persuni fiċ-ċentru u ma jagħmlux
distinzjoni bejn l-etajiet u bejn it-tipi ta’
għarfien.

X’hemm għalik?
Is-sħubija

man-network

tal-Bauhaus

Ewropea l-Ġdida se tagħti lill-proġetti li
għaddejjin

bħalissa

l-opportunità

li

jaċċelleraw — pereżempju, billi jsibu ssħab adattati għall-implimentazzjoni jew
għat-titjib

tal-proġett,

billi

jużaw

il-

viżibbiltà mtejba għax-xiri bil-forza millgvern lokali tiegħek u l-iskambju tal-aħjar
prattiki ma’ oħrajn jew billi jipprovdu lprova tal-kunċett li tagħti r-rikonoxximent
meħtieġ għall-investituri potenzjali
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Is-sejħa tagħmilha wkoll aktar faċli li tipparteċipa fil-premju tal-Bauhaus Ewropea l-Ġdida fl-2023
(b’enfasi fuq l-edukazzjoni u l-għarfien) u tiftaħ network għal attivitajiet oħrajn li għaddejjin
bħalissa jew dawk li ġejjin u għal skemi ta’ finanzjament madwar il-binjiet u l-edukazzjoni.
Billi tiġbor l-aħjar soluzzjonijiet, il-provi tal-kunċett u l-prattiki tajbin għall-ambjenti kollha ta’
apprendiment futuri tagħna, din is-sejħa tfittex li tibni network kollaborattiv kbir u li tagħti
viżibbiltà lill-prattiki tajbin hemm barra. Permezz ta’ dan, nistgħu nikkontribwixxu biex inħaff u lintroduzzjoni ta’ modi ta’ apprendiment sbieħ, sostenibbli u inklużivi (tul il-ħajja) — fil-klassi u
barra minnha!
Waqt

is-sessjonijiet

regolari

ta’

X’jiġri wara li tissottometti l-applikazzjoni
tiegħek?

networking online u offline matul l2022, se jkollok l-opportunità li taqbad
ma’ oħrajn permezz ta’ sfidi skont ittema li jkunu varati fil-Laboratorju talBauhaus

Ewropea

l-Ġdida

u fin-

Wara s-sottomissjoni tal-applikazzjoni tiegħek, se
tirċievi konferma li l-proġett tiegħek ġie rreġistrat bħala
parti mill-inizjattiva.

network wiesa’ tagħha. Tista’ tiġik

Minn April 2022, l-applikazzjonijiet riċevuti se jiġu

ispirazzjoni

skrinjati bil-għan li jiġu raggruppati kunċetti jew ideat

ġdida,

tipparteċipa

f’networking li jsir wiċċ imb wiċċ u turi l-

simili.

aqwa prattiki tiegħek online, iżda wkoll

rieżaminati regolarment u se jiżdiedu jew jiġu inklużi fi

fil-Festival tal-Bauhaus Ewropea lĠdida f’Ġunju, kif ukoll fil-konferenza
speċjali apposta għall-Edukazzjoni filħarifa tal-2022.

Aktar ’il quddiem, l-applikazzjonijiet se jiġu

gruppi ġodda ta’ suġġetti.
Din l-informazzjoni se tiġi ppubblikata fuq is-sit web talBauhaus Ewropea l-Ġdida f’Ġunju.
Minn Mejju, il-Kummissjoni se tipproponi sett ta’

Interessat(a)?

opportunitajiet biex tħaffef il-proġetti permezz ta’

Ikkondividi l-proġett tiegħek issa!

skambji, diskussjonijiet ta’ prattiki, u t-tqabbid ma’
esperti, inkluż matul sessjonijiet speċifiċi fil-Laboratorju
tal-Bauhaus Ewropea l-Ġdida.

Jekk jogħġbok tinsiex tiddeskrivi xi tkun
in teressat(a) li takkwis ta u x’tixtieq
tikkondividi. Ir-reġistrazzjon ijiet h uma
miftuħa sa Diċembru 2022, biex nagħtu
l-opportunità

lil kemm

jista’ jkun

Fl-aħħar ta’ Settembru/Ottubru, se jiġi organizzat
avveniment apposta fejn se nqisu l-progress li jkunu
għamlu l-kunċetti. Se tingħata wkoll prospettiva għallpremju u għall-għażliet ta’ finanzjament differenti li
tipprovdi l-Kummissjoni.

inizjattivi biex jissieħbu.

Għandek mistoqsijiet?
Mistoqsijiet dwar din is-sejħa jistgħu jintbagħtu fuq:
EC-New-European-Bauhaus@ec.europa.eu
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Bauhaus Ewropea l-Ġdida
Sbuħija |sostenibbli | flimkien
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Sfond: Għalfejn l-Edukazzjoni fil-Bauhaus Ewropea l-Ġdida
Il-Bauhaus Ewropea l-Ġdida hija inizjattiva kreattiva u interdixxiplinarja mill-Kummissjoni
Ewropea li torbot il-Patt Ekoloġiku Ewropew mal-ispazji u l-esperjenzi ta’ għajxien tagħna. Hija
bbażata fuq tliet valuri fundamentali:
S ostenibbli — mill-għanijiet klimatiċi, għaċ-ċirkolarità, għat-tniġġis żero u l-bijodiversità
S buħija — il-kwalità tal-esperjenza u tal-istil, lil hinn mill-funzjonalità
Flimkien — mill-valorizzazzjoni tad-diversità, għall-iżgurar tal-aċċessibbiltà u l-affordabbiltà
Fil-15

ta’ Settembru 2021, il-Kummissjoni adottat l-hekk imsejjaħ dokument ta’

“Komunikazzjoni” li jippreżenta l-kunċett tal-Bauhaus Ewropea l-Ġdida abbażi tas-sejbiet minn
inventarju wiesa’, proċess ta’ kodisinn fejn aktar minn 2,000 kontributur taw l-input tagħhom
dwar id-direzzjoni li għandha tittieħed bl-inizjattiva. L-edukazzjoni rriżultat bħala tema ġenerali
importanti. Il-kontributuri saħqu li l-edukazzjoni hija l-bażi ta’ kwalunkwe bidla, u li għandna
bżonn nedukaw it-tfal mill-iżgħar età biex jgħixu b’mod aktar sostenibbli u ġust. Permezz taledukazzjoni u tal-għarfien, nistgħu ngħaqdu flimkien il-persuni ta’ ġenerazzjonijiet differenti —
abbażi ta’ valuri komuni, tal-proċess ta’ tagħlim bl-azzjoni u permezz tar-rabta ta’ realtajiet
differenti. Ir-rispondenti saħqu wkoll dwar il-ħiliet ġodda li huma meħtieġa għal din ir-realtà
ġdida. L-arkitetti u l-ħaddiema tal-kostruzzjoni jistgħu jiġu mħeġġa biex jaħdmu aktar permezz ta’
għodod diġitali li jistgħu jgħinuhom jevitaw it-telf materjali, u s-sostenibbiltà u l-mentalità li tqis
iċ-ċiklu tal-ħajja jistgħu jsiru suġġett fundamentali fit-taħriġ u l-prattika.
Fl-aħħar nett, modi inqas formali ta’ apprendiment ilaqqgħu gruppi ġodda ta’ persuni flimkien u
jgħinu biex tinħoloq l-empatija, iħaffu l-kondiviżjoni tal-għarfien u l-fehim reċiproku ta’ suġġetti
kumplessi f’postijiet lokali — l-elementi kruċjali li għandhom jiġu indirizzati, eż. il-kwistjonijiet
sistemiċi bħas-sostenibbiltà biex jinħoloq moviment komuni fuq il-post favur mod ta’ għajxien
sabiħ, sostenibbli u inklużiv.
Dan ifisser li l-objettiv kumplessiv huwa li tiġi mħeġġa trasformazzjoni fil-mod kif naħsbu, naġixxu
u naħdmu sabiex niffaċċjaw l-isfidi li s-sostenibbiltà u d-diġitalizzazzjoni se joħolqu fis-soċjetajiet
tagħna. Is-sejbiet tal-fażi ta’ kodisinn jaqblu sew mal-pjanijiet usa’ tal-Kummissjoni Ewropea: FlInizjattiva taż-Żona Ewropea tal-Edukazzjoni, il-Kummissjoni ppjanat li tgħin is-sistema
edukattiva Ewropea biex tagħmel it-tranżizzjoni lejn futur ekoloġiku u diġitali wara l-Irkupru,
filwaqt li saħqet li din għandha tkun waħda inklużiva. L-angolu speċjali tal-Bauhaus Ewropea lĠdida huwa li tiżgura li din it-tranżizzjoni tkun immirata lejn l-ambjent tal-għajxien tagħ na talfutur.
Peress li l-Bauhaus Ewropea l-Ġdida hija parti mis-Sena Ewropea taż-Żgħażagħ, se tingħata
attenzjoni speċjali liż-żgħażagħ — bħala utenti aħħarin ta’ programmi ta’ apprendiment iżda
wkoll bħala dawk li jibdew l-ideat — billi ż-żgħażagħ jingħataw post ċentrali fid-diskussjonijiet u
l-premju tal-Bauhaus Ewropea l-Ġdida.
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