SĂ CONSTRIUM ÎMPREUNĂ SPAȚII DE ÎNVĂȚARE ATRACTIVE ȘI SUSTENABILE
Considerați că educația este unul dintre cei mai importanți agenți ai schimbării pentru
viitor?
Lucrați la un proiect menit să facă experiențele de învățare și schimburile de
cunoștințe din comunitatea dumneavoastră mai atractive, mai sustenabile și mai
favorabile incluziunii?
Dorim să vă ajutăm pentru ca proiectul dumneavoastră să devină un model de succes
și de inspirație!
Prezentați-vă proiectul în cadrul unei rețele de persoane și organizații motivate care aduc o
contribuție esențială la transformarea locurilor de învățare - de la sălile de clasă la străzi, de la
spațiile de joacă la biblioteci și la orice

Cine poate participa?

alt spațiu de educație și de cunoaștere
- în Europa și nu numai.

Persoane și organizații implicate într-unul sau mai

Stimați experți, teoreticieni, practicieni,
vecini, miniștri, studenți, pedagogi sau

multe proiecte de educație, formare, învățare
informală sau tineret din Europa sau din afara ei.

cercetători, vă invităm să veniți alături

Ce căutăm?

de noi și să ne unim forțele pentru a
promova

activ

spații

atractive,

sustenabile și favorabile incluziunii,
care

să

ne

configureze

viitoarele

modalități de gândire și învățare.
Sunteți ...
… un membru al unui colectiv local cu
idei remarcabile pentru crearea de noi
instrumente de învățare destinate unui
centru comunitar, dar nu dispuneți de
partenerii necesari pentru a la realiza?
Un lucrător al unei administrații locale
aflat în căutare de parteneri cu idei
similare? O universitate care dorește să

Căutăm proiecte aflate în derulare (începute cu cel
mult 2 ani în urmă) sau proiecte transformatoare noi
care reflectă valorile Noului Bauhaus European în
domeniile

educației,

formării,

tineretului

și

cunoașterii și care au drept scop transformarea:
• unui spațiu fizic de educație și cunoaștere
• a modalităților de învățare sau de dobândire a
cunoștințelor și/sau a temelor centrale ale
educației și cunoașterii
• a relației cu comunitatea locală
Obiectivul este de a combina aceste trei dimensiuni
ale transformării, însă sunt binevenite și proiectele
elaborate în jurul a doar două dintre ele.
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implementeze modalități de lucru transdisciplinare? Un cadru didactic cu planuri extraordinare pe
care nu reușiți să le puneți în aplicare din cauza constrângerilor cotidiene? Un cercetător aflat în
căutarea unor domenii de aplicare pentru a obține validarea unui concept? Un arhitect care
înțelege modul în care un spațiu atractiv și funcțional poate îmbunătăți activitatea educativă și
care dorește să folosească aceste cunoștințe în cadrul unui viitor proiect? Doriți să vă împărtășiți
experiențele legate de renovarea recentă a școlii dumneavoastră?

Această cerere de propuneri vă este adresată!
Prin această cerere de propuneri, căutăm proiecte care vizează transformarea spațiilor de
învățare prin conectarea unui spațiu concret cu metode pedagogice inovatoare sau noi modalități
de creare de cunoștințe și cu comunitatea locală. Un astfel de proiect ar putea fi, de exemplu, o
grădină comunitară în care vârstnicii și elevii să lucreze împreună utilizând practici agricole
sustenabile. Sau o clădire pusă la dispoziție de o universitate, în care diferite facultăți sunt invitate
să abordeze împreună cu localnicii aspecte societale transdisciplinare. Sau o platformă digitală
care să reunească vecinii pentru a rezolva o problemă specifică de sustenabilitate pentru care
sunt necesare competențe noi.

De ce ar trebui să participați?
Prin participarea la această cerere de propuneri
și prin prezentarea proiectului:
•

veți

spori

vizibilitatea

proiectului

dumneavoastră, care va deveni parte din
inițiativa Noul Bauhaus European
•

scurtă durată, inițiate la nivel local sau
național, câtă vreme ele fac legătura, în
cadrul unui proces transformațional, între
un spațiu fizic, diverse modalități și
conținuturi de învățare și mediul local.

Proiectele pot fi deja în derulare sau

promotori de proiecte și parteneri potențiali

pe punctul de a demara

afara ei
veți avea acces la reuniuni și la alte
evenimente menite să vă sprijine eforturile
prin practici și experiențe relevante
•

sau de mare anvergură, de lungă sau de

vă veți conecta la o rețea transnațională de
cu idei similare din întreaga Europă și din

•

Nu contează dacă proiectele sunt de mică

vă veți putea pregăti pentru prezentarea
proiectului dumneavoastră în cadrul ediției
din 2023 a Premiilor „Noul Bauhaus

Proiectele trebuie să reflecte valorile
centrale ale Noului Bauhaus European:
transformarea mediului de viață într-un
mediu atractiv, sustenabil și favorabil
incluziunii,

acordând

un

loc

central

oamenilor și nefăcând distincție între
vârste și tipuri de cunoștințe.

European”, care va pune accentul pe
educație
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Ce ați avea de câștigat?
Conectarea la rețeaua Noului Bauhaus European vă va oferi posibilitatea de a accelera proiectele
în curs - de exemplu, prin găsirea partenerilor adecvați pentru implementare sau extindere, prin
creșterea vizibilității în scopul solicitării de sprijin din partea administrației dumneavoastră locale,
prin schimbul de bune practici cu ceilalți sau prin obținerea validării unui concept, care să vă atragă
recunoașterea

necesară

din

partea

investitorilor potențiali
Cererea

de

propuneri

Ce se va întâmpla după depunerea
facilitează,

candidaturii?

de

asemenea, participarea la ediția din 2023 a
premiilor „Noul Bauhaus European” (care
va pune accentul pe educație și cunoaștere)
și deschide o rețea pentru alte activități și

După depunerea candidaturii, veți primi o
confirmare că proiectul dumneavoastră a fost
înregistrat ca parte a inițiativei.

proiecte de finanțare, aflate în derulare sau

Începând cu luna aprilie 2022, candidaturile

planificate, pe tema clădirilor și a educației.

primite vor fi analizate în vederea grupării

Prin reunirea celor mai bune soluții, practici
și validări de concepte pentru toate mediile
noastre viitoare de învățare, cererea de
propuneri urmărește să creeze o vastă

conceptelor sau ideilor similare.

Ulterior,

candidaturile vor fi examinate periodic și vor fi
adăugate la grupurile tematice existente sau
incluse în grupuri noi.

rețea colaborativă și să ofere vizibilitate

Aceste informații vor fi publicate pe site-ul

bunelor practici utilizate pe teren. În acest

Noului Bauhaus European în luna iunie.

mod, putem deveni un punct de accelerare
pentru modalități de învățare (pe tot
parcursul vieții) atractive, sustenabile și
favorabile incluziunii - în sălile de clasă și în
afara lor!

de oportunități de accelerare a proiectelor prin
schimburi, discuții cu privire la practici și
comunicarea cu experți, inclusiv în cadrul unor
sesiuni specifice care vor avea loc în laboratorul

Pe tot parcursul anului 2022, în cadrul unor
sesiuni periodice online și offline de
comunicare în rețea, veți avea ocazia de a
vă conecta cu ceilalți prin intermediul unor
provocări

Începând cu luna mai, Comisia va propune un set

de

actualitate

lansate

în

laboratorul NEB și în vasta sa rețea. Găsirea
de noi surse de inspirație, comunicarea
interpersonală în rețea și prezentarea celor

NEB.
La sfârșitul lui septembrie/ octombrie, va fi
organizat un eveniment special în cadrul căruia
vom face un bilanț al progreselor înregistrate de
concepte. De asemenea, vor fi prezentate
premiile și diferitele opțiuni de finanțare oferite
de Comisie.

mai bune practici pe care le utilizați, toate acestea pot fi realizate atât online, cât și cu ocazia
Festivalului „Noul Bauhaus European”, care va avea loc în luna iunie, și a conferinței speciale pe
tema educației din toamna anului 2022.
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Vă interesează?
Partajați-vă proiectul

Nu uitați să descrieți ce v-ar interesa să câștigați și ce ați dori să împărtășiți. Înscrierile sunt
deschise până în luna decembrie 2022, pentru a oferi cât mai multor inițiative posibilitatea de a
participa la cerere.

Aveți întrebări?
Întrebările pot fi trimise la adresa:
EC-New-European-Bauhaus@ec.europa.eu

Noul Bauhaus European
atractivitate / sustenabilitate / incluziune
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Context: De ce a fost inclusă educația în Noul Bauhaus European?
Noul Bauhaus European este o inițiativă creativă și interdisciplinară a Comisiei Europene care face
legătura dintre Pactul verde european și spațiile și experiențele noastre de viață. Această inițiativă
se bazează pe trei valori centrale:
Sustenabilitatea - de la obiectivele climatice, la circularitate, poluare zero și biodiversitate
Atractivitatea - calitatea experienței și stil, dincolo de funcționalitate
Incluziunea - de la valorificarea diversității, la garantarea accesibilității din toate punctele de
vedere, inclusiv financiar
La 15 septembrie 2021, Comisia a adoptat un document de comunicare care prezintă conceptul
Noului Bauhaus European pe baza constatărilor unui inventar amplu - un proces de proiectare în
comun la care au participat peste 2000 de respondenți, care și-au exprimat opiniile cu privire la
direcția pe care ar trebui să o ia această inițiativă. A reieșit că educația este o temă generală
importantă. Participanții au subliniat faptul că educația reprezintă baza oricărei schimbări și că
trebuie să ne educăm copiii de la cele mai fragede vârste să trăiască într-un mod mai sustenabil și
mai echitabil. Prin educație și cunoaștere putem reuni oameni din generații diferite - pe baza unor
valori comune, prin învățare practică și prin crearea de legături între realități diferite. Respondenții
au evidențiat, de asemenea, noile competențe care sunt necesare pentru această nouă realitate.
Arhitecții și lucrătorii din construcții ar putea fi încurajați să lucreze mai mult cu instrumente
digitale, contribuind astfel la evitarea pierderii de materiale, iar sustenabilitatea și conceptul de
ciclu de viață ar putea deveni teme centrale ale formării și practicii.
În cele din urmă, modalitățile mai puțin formale de învățare reunesc grupuri noi de oameni și
contribuie la crearea de empatie, la intensificarea partajării cunoștințelor și la înțelegerea
reciprocă a unor teme complexe la nivel local - elemente care sunt esențiale pentru a aborda, de
exemplu, aspecte sistemice precum sustenabilitatea și pentru a crea o mișcare comună pe teren
în vederea identificării unor moduri de viață atractive, sustenabile și favorabile incluziunii.
Aceasta înseamnă că obiectivul general este de a încuraja o transformare a modului în care
gândim, acționăm și muncim, astfel încât să putem face față provocărilor în materie de
sustenabilitate și de digitalizare cu care se confruntă societatea noastră. Constatările din etapa de
proiectare în comun sunt conforme cu planurile mai ample ale Comisiei Europene. În cadrul
inițiativei privind Spațiul european al educației, Comisia și-a propus să ajute sistemul de
învățământ european să facă tranziția către un viitor verde și digital în urma redresării, subliniind
faptul că acesta trebuie să fie favorabil incluziunii. Perspectiva specială a NEB este de a se asigura
că această tranziție este direcționată către mediul nostru de viață din viitor.
Având în vedere faptul că Noul Bauhaus European este parte integrantă a Anului European al
Tineretului, se va acorda o atenție deosebită tinerilor - în calitatea lor de utilizatori finali ai
programelor de învățare, dar și de inițiatori de idei - care vor ocupa un loc central în cadrul
discuțiilor și al premiilor din cadrul inițiativei Noul Bauhaus European.
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