Zbudujmy piękne i zrównoważone miejsca wspólnej edukacji!
Czy uważasz, że edukacja to jeden z najważniejszych motorów zmian w przyszłości?
Czy pracujesz nad projektem, który ma sprawić, że doświadczenia edukacyjne
i wymiana wiedzy w Twoim sąsiedztwie będą piękniejsze, lepiej zrównoważone
i bardziej sprzyjające włączeniu społecznemu?
Chcemy Ci pomóc, żeby Twój projekt odniósł sukces i zainspirował innych!
Zgłoś swój projekt i dołącz do grupy pasjonatów – osób i organizacji – zmieniających na lepsze
wszystkie miejsca, w których ludzie się uczą: od klas szkolnych po ulice, od plac zabaw po
biblioteki, wszystkie ośrodki edukacji i szerzenia wiedzy – w Europie i poza nią.
Zapraszamy WAS – ekspertów, myślicieli,
aktywistów,

sąsiadów,

studentów, edukatorów lub badaczy – do
przyłączenia się do nas i do połączenia sił
w tworzeniu

przestrzeni

zrównoważonych

Kto może uczestniczyć?

ministrów,

pięknych,

Osoby

i

organizacje

kształcenie,

Czego szukamy?

włączeniu społecznemu, które kształtują
się.

w

do młodzieży, w Europie i poza nią.

i sprzyjających

nasze przyszłe sposoby myślenia i uczenia

zaangażowane

szkolenie, uczenie się nieformalne lub projekty skierowane

Poszukujemy bieżących projektów (rozpoczętych nie
później

niż

2

lata

temu)

lub

nowych

projektów

transformacyjnych, które odzwierciedlają wartości nowego

Czy...

europejskiego

…należysz do wspólnoty sąsiedzkiej, która
posiada wspaniałe pomysły na nowe
narzędzia

edukacji

w waszym

domu

w ich

realizacji?

Jesteś

pracownikiem samorządu terytorialnego
i szukasz partnerów do współpracy? Twój
uniwersytet

chciałby

międzydyscyplinarne

wprowadzić

metody

w

dziedzinie

kształcenia,

szkolenia, młodzieży i wiedzy oraz mają na celu
przekształcenie:
•

fizycznego miejsca edukacji i zdobywania wiedzy

•

metod uczenia się lub zdobywania wiedzy lub

kultury, ale nie ma partnerów, którzy
pomogą

Bauhausu

przedmiotu edukacji i zdobywania wiedzy
•

stosunków ze społecznością lokalną

Chociaż celem jest połączenie tych trzech wymiarów
transformacji, mile widziane będą również projekty
dotyczące dwóch z nich.

pracy?

Jesteś nauczycielem, który musi walczyć z codziennymi ograniczeniami, by realizować swoje
fantastyczne plany? Jesteś naukowcem poszukującym obszarów zastosowań, by zweryfikować
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poprawność projektu? Jesteś architektem, który rozumie, w jaki sposób piękne i funkcjonalne
otoczenie może poprawić uczenie się i chce wykorzystać tę wiedzę w nowym projekcie? Chcesz
podzielić się doświadczeniami związanymi z niedawnym remontem Twojej szkoły?

To zaproszenie jest dla Ciebie!
W ramach zaproszenia poszukujemy projektów dotyczących transformacji obiektów edukacji,
które łączą miejsce fizyczne z innowacyjnymi metodami pedagogicznymi lub nowymi sposobami
tworzenia wiedzy i wspierania społeczności lokalnej. Może to być ogród dla lokalnej społeczności,
w którym osoby starsze i dzieci w wieku szkolnym wspólnie prowadzą zrównoważone uprawy.
Inny przykład to budynek uniwersytetu, który zachęca różne wydziały do współpracy
z okolicznymi mieszkańcami w zakresie międzydyscyplinarnych kwestii społecznych. Albo
platforma cyfrowa skupiająca sąsiadów wokół konkretnej kwestii dotyczącej zrównoważonego
rozwoju, w której kluczowe znaczenie mają nowe umiejętności.
Projekty mogą być małe lub duże, krótko- lub długofalowe, inicjowane lokalnie lub na szczeblu
krajowym – pod warunkiem że w trakcie transformacji łączą one fizyczne miejsce z metodami
i treścią edukacji oraz z lokalnym otoczeniem.

Projekty mogą być już w trakcie lub na początku realizacji
Projekty powinny odzwierciedlać podstawowe wartości nowego europejskiego Bauhausu:
otoczenie, w którym żyjemy, powinno być piękne, zrównoważone i inkluzywne, a najważniejszy
element stanowią ludzie bez względu na wiek i rodzaje wiedzy.

Dlaczego warto wziąć udział?
Odpowiadając na zaproszenie i przedstawiając swój
projekt:
•

objęty

inicjatywą

„Nowy

europejski

Bauhaus”
•

•

dołączysz do międzynarodowej sieci projektów o

Bauhausu

umożliwi

przyspieszenie

znalezieniu

właściwych partnerów do

wdrożenia lub zwiększenia skali działań,
poprzez lepsze wyeksponowanie projektu,

podobnych założeniach i potencjalnych partnerów z

aby zainteresować nim władze lokalne,

Europy i spoza niej

oraz wymianę najlepszych praktyk lub

uzyskasz dostęp do spotkań i wydarzeń, które mogą
wesprzeć Twoje działania za pomocą odpowiednich
praktyk i doświadczeń

•

Połączenie z siecią nowego europejskiego
bieżących projektów – na przykład dzięki

sprawisz, że Twój projekt będzie bardziej widoczny i
zostanie

Dlaczego warto się zgłosić?

przygotujesz się do zgłoszenia projektu do nagród
nowego europejskiego Bauhausu w 2023 r., ze
szczególnym uwzględnieniem edukacji

dzięki weryfikacji poprawności projektu,
która jest wymagana z punktu widzenia
potencjalnych inwestorów.
Zaproszenie

do

składania

wniosków

ułatwia również ubieganie się o nagrodę
Nowego
w 2023 r.
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uwzględnieniem edukacji i wiedzy) i otwiera sieć dla innych bieżących i przyszłych działań
i systemów finansowania związanych z budynkami i edukacją.
Dzięki gromadzeniu najlepszych rozwiązań, zweryfikowanych projektów i dobrych praktyk we
wszystkich przyszłych środowiskach edukacyjnych to zaproszenie ma na celu zbudowanie
wielkiej sieci współpracy i wyeksponowanie dobrych praktyk. W ten sposób możemy stać się
punktem przyspieszenia dla pięknych, zrównoważonych i sprzyjających włączeniu społecznemu
(trwających przez całe życie) metod kształcenia – w klasie i poza klasą!
Regularne sesje organizowane w 2022 r.
i służące

nawiązywaniu

kontaktów

w internecie i poza nim umożliwią wymianę
doświadczeń na temat aktualnych kwestii
poruszanych

w ramach

laboratorium

Co po złożeniu wniosku?
Po złożeniu wniosku otrzymasz potwierdzenie,
że projekt zarejestrowano w ramach inicjatywy.

nowego europejskiego Bauhausu i jego

Od kwietnia 2022 r. zgłoszenia zostaną

szerokiej sieci. Nowe inspiracje, osobiste

przydzielone do grup podobnych koncepcji lub

nawiązywanie kontaktów i prezentowanie

pomysłów.

najlepszych praktyk mogą mieć miejsce

będą regularnie sprawdzane i dodawane do

w internecie, ale również podczas festiwalu

istniejących lub nowych grup tematycznych.

nowego

Odpowiednie informacje zostaną opublikowane

europejskiego

Bauhausu

w czerwcu, a także w trakcie konferencji
poświęconej

edukacji

specjalnej,

która

odbędzie się jesienią 2022 r.

Czy jesteś zainteresowany?

W późniejszym okresie wnioski

na stronie internetowej nowego europejskiego
Bauhausu w czerwcu.
Od maja Komisja będzie proponować różne
możliwości przyspieszenia realizacji projektów
poprzez wymianę, dyskusje na temat praktyk i

Zgłoś swój projekt!

kontakty z ekspertami, w tym podczas sesji w
laboratorium nowego europejskiego Bauhausu.

Pamiętaj, by napisać, jakich korzyści
oczekujesz i jaki projekt chcesz zgłosić.
Rejestracja trwa do grudnia 2022 r., aby
umożliwić zgłoszenie jak największej liczby
inicjatyw.

Pod koniec września/października zostanie
zorganizowane specjalne wydarzenie, podczas
którego podsumujemy postępy. Omówiona
zostanie

także

możliwości

kwestia

nagrody

finansowania

i

różne

oferowane

przez

Komisję.

Czy masz pytania?
Zapytania dotyczące tego zaproszenia można przesyłać na adres:
EC-New-European-Bauhaus@ec.europa.eu
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Nowy europejski Bauhaus
piękno | zrównoważoność | wspólnota

Dodatkowe informacje: Dlaczego w nowym europejskim Bauhausie mówi się o edukacji
Nowy europejski Bauhaus to twórcza międzydyscyplinarna inicjatywa Komisji Europejskiej, która
umożliwia

powiązanie

Europejskiego

Zielonego

Ładu

z naszą

przestrzenią

życiową

i doświadczeniami. Jego podstawą są trzy podstawowe wartości:
Zrównoważoność – od celów klimatycznych po obieg zamknięty, zerowy poziom zanieczyszczeń
i różnorodność biologiczną
Piękno – jakość doświadczenia i stylu, wykraczająca poza funkcjonalność
Wspólnota – od docenienia różnorodności po zapewnienie dostępności i przystępności cenowej
W dniu 15 września 2021 r. Komisja przyjęła komunikat, w którym przedstawiono koncepcję
nowego

europejskiego

Bauhausu

w oparciu

o wyniki

szeroko

zakrojonego

procesu

współprojektowania, w ramach którego ponad 2000 uczestników wyraziło opinię na temat
kierunku, jaki ta inicjatywa powinna przyjąć. Jednym z istotnych przekrojowych zagadnień okazała
się edukacja. Respondenci podkreślili, że edukacja jest podstawą wszelkich zmian i że musimy
kształcić dzieci tak, aby żyły w sposób bardziej zrównoważony i sprawiedliwy. Dzięki edukacji
i wiedzy możemy zbliżyć do siebie ludzi z różnych pokoleń – opierając się na wspólnych
wartościach, na uczeniu się przez działanie i na różnych doświadczeniach życiowych. Respondenci
podkreślili również nowe umiejętności, które są potrzebne w naszych czasach. Można by
zachęcać architektów i pracowników budowlanych do częstszej pracy z wykorzystaniem narzędzi
cyfrowych, dzięki którym można zapobiegać stratom w materiałach, a zrównoważoność
i myślenie w kategoriach cyklu życia produktu mogłoby stać się jednym z głównych tematów
w ramach kształcenia i w praktyce.
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Ponadto mniej formalne sposoby uczenia się łączą nowe grupy ludzi i sprzyjają empatii,
przyspieszają wymianę wiedzy i wzajemne zrozumienie złożonych tematów w warunkach
lokalnych. Te zjawiska stanowią kluczowe elementy, które służą rozwiązywaniu problemów
systemowych, takich jak zrównoważony rozwój, aby stworzyć wspólny ruch na rzecz pięknego,
zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu sposobu życia.
Oznacza to, że nadrzędnym celem jest zachęcenie do zmian w sposobie myślenia, działania
i pracy, aby stawić czoła wyzwaniom społecznym związanym ze zrównoważonym rozwojem
i transformacją cyfrową. Wnioski z etapu współprojektowania dobrze wpisują się w szersze plany
Komisji Europejskiej. W ramach inicjatywy dotyczącej europejskiego obszaru edukacji Komisja
zaplanowała pomoc dla europejskiego systemu edukacji na rzecz transformacji w kierunku
ekologicznej i cyfrowej przyszłości po odbudowie, podkreślając, że powinna ona sprzyjać
włączeniu społecznemu. Szczególnym aspektem nowego europejskiego Bauhausu jest zadbanie
o to, by transformacja ta była ukierunkowana na nasze środowisko życia w przyszłości.
W związku z tym, że nowy europejski Bauhaus jest częścią Europejskiego Roku Młodzieży,
szczególna uwaga zostanie poświęcona młodzieży – jako użytkownikom końcowym programów
edukacyjnych, ale także jako nowatorom. Młodzi ludzie będą więc stanowić jedną z głównych
kwestii, jeśli chodzi o debaty i nagrodę nowego europejskiego Bauhausu.
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