Vybudujme spoločne krásne a udržateľné priestory na vzdelávanie! #NovyEuropskyBauhaus

Považujete vzdelávanie za jednu z najdôležitejších hybných síl zmien v budúcnosti?
Pracujete na projekte, vďaka ktorému by sa vzdelávacie skúsenosti a výmeny
vedomostí vo vašom okolí mali stať krajšie, udržateľnejšie a inkluzívnejšie?
Chceme vám pomôcť, aby váš projekt uspel a stal sa inšpiráciou pre ostatných!
Podeľte sa o svoj projekt a pridajte sa k sieti nadšených jednotlivcov a organizácií, ktoré v Európe
a mimo nej významne prispievajú k zmenám na všetkých miestach, kde sa ľudia vzdelávajú –
v triedach, na uliciach, na ihriskách a v knižniciach, jednoducho kdekoľvek, kde sa môžu učiť
a získavať vedomosti.

Kto sa môže zapojiť?

Vyzývame VÁS – odborníkov, mysliteľov,
činiteľov, susedov, ministrov, študentov,

Jednotlivci a organizácie pôsobiace v oblasti

pedagógov alebo výskumníkov –, aby ste

vzdelávania, odbornej prípravy, informálneho

sa k nám pridali a spojili sily pri vytváraní

učenia

krásnych,

v Európe a mimo nej.

udržateľných

a inkluzívnych

sa

alebo

mládežníckych

projektov

priestorov, ktoré formujú naše budúce
spôsoby myslenia a vzdelávania.

Čo hľadáme?

Ste…
…súčasťou susedského zoskupenia so
skvelými nápadmi týkajúcimi sa nových
nástrojov

vzdelávania

pre

komunitné

Hľadáme prebiehajúce projekty (ktoré sa začali
najviac

pred

dvoma

transformatívne
premietajú

rokmi)

projekty,

hodnoty

alebo

nové

v ktorých

Nového

sa

európskeho

centrum, ale chýbajú vám partneri na ich

Bauhausu v oblastiach vzdelávania, odbornej

realizáciu?

pracovníkom

miestnej

prípravy,

samosprávy,

ktorý

podobne

zamerané na transformáciu:

„sparring”

zmýšľajúcich
univerzitou,

ktorá

transdisciplinárne
učiteľom,

ktorý

obmedzenia

hľadá

partnerov?

plánuje
pracovné

má

problémy

pre
pri

mládeže a vedomostí a ktoré sú

• fyzického miesta vzdelávania a vedomostí,

zaviesť

• spôsobov vzdelávania alebo získavania

metódy?

vedomostí a/alebo zamerania vzdelávania

každodenné
zavádzaní

svojich skvelých plánov? výskumníkom,
ktorý hľadá oblasti použitia na vytvorenie
overenia koncepcie? architektom, ktorý

a vedomostí,
• vzťahov s miestnou komunitou.
Hoci cieľom je kombinovať tieto tri rozmery
transformácie, vítané sú aj projekty založené na
dvoch z týchto rozmerov.

https://europa.eu/new-european-bauhaus/get-involved/call-places-learning_en

|

Február 2022

|

Strana 1 z 5

rozumie, ako môže krásne a funkčné prostredie zlepšiť vzdelávanie, a chce využiť tieto znalosti
v budúcom projekte? ochotný podeliť sa o svoje skúsenosti s nedávnou renováciou svojej školy?

Táto výzva je určená práve vám!
Prostredníctvom tejto výzvy hľadáme projekty na transformáciu miest vzdelávania, ktoré spájajú
konkrétne miesto a inovatívne pedagogické metódy alebo nové spôsoby tvorby vedomostí
a miestnu komunitu. Predstavte si napríklad komunitnú záhradu, v rámci ktorej seniori a deti
v školskom veku spoločne používajú udržateľné poľnohospodárske postupy. Univerzitnú budovu,
ktorá podnecuje spoluprácu rôznych fakúlt na transdisciplinárnych sociálnych otázkach
s miestnymi občanmi. Alebo digitálnu platformu, ktorá spája susedstvá v súvislosti s konkrétnym
problémom týkajúcim sa udržateľnosti, pre ktorý sú kľúčové nové zručnosti.
Projekty môžu byť malé alebo veľké, krátkodobé alebo dlhodobé, iniciované na miestnej alebo
vnútroštátnej úrovni, pokiaľ v rámci procesu transformácie spájajú fyzické miesto so spôsobmi
a s obsahom vzdelávania a s miestnym prostredím.

Projekty môžu byť už v procese realizácie alebo na samom začiatku
Projekty by mali odzrkadľovať základné hodnoty Nového európskeho Bauhausu: vytvárať krásne,
udržateľné a inkluzívne prostredie na život, pričom sa zamerajú na ľudí a nebudú rozlišovať
medzi vekovými kategóriami a druhmi vedomostí.

Čo vám to prinesie?

Prečo sa zapojiť?
Účasťou na tejto výzve a predložením svojho
projektu:
•

zviditeľníte svoj projekt, ktorý sa stane
spojíte sa s nadnárodnou sieťou podobne
zmýšľajúcich

realizátorov

projektov

a potenciálnych partnerov z Európy a iných
krajín,
•

získate prístup k stretnutiam a podujatiam
na

podporu

vášho

úsilia

pomocou

relevantných postupov a skúseností,
•

Bauhausu sa poskytuje šanca na zrýchlenie
tempa

súčasťou iniciatívy Nový európsky Bauhaus,
•

Zapojením sa do siete Nového európskeho

pripravíte sa na predloženie svojho projektu
do súťaže o cenu Nového európskeho
Bauhausu 2023, ktorá sa zameriava na
vzdelávanie.

prebiehajúcich

projektov,

a to

napríklad nájdením správnych partnerov na
vykonávanie alebo rozšírenie, využitím
väčšej viditeľnosti na získanie podpory od
miestnej

samosprávy

najlepších

postupov

a výmenou

s ďalšími

alebo

poskytnutím overenia koncepcie, ktorým
sa

získava

potrebnú

záruku

pre

potenciálnych investorov.
Výzvou sa zároveň uľahčuje účasť na
súťaži

o cenu

Bauhausu

2023

Nového
(so

európskeho

zameraním

na

vzdelávanie a vedomosti) a otvára sieť
ďalším

prebiehajúcim

činnostiam
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v súvislosti s budovami a vzdelávaním.
Cieľom tejto výzvy je prostredníctvom zhromažďovania najlepších riešení, overení koncepcie
a osvedčených postupov pre všetky naše budúce vzdelávacie prostredia vytvoriť rozsiahlu sieť na
spoluprácu a zviditeľniť existujúce osvedčené postupy. Takto môžeme zrýchliť rozvoj krásnych,
udržateľných a inkluzívnych (celoživotných) foriem vzdelávania, a to tak v triede, ako aj mimo nej.
V rámci

pravidelných

online

a offline

podujatí na vytváranie sietí v priebehu roka
2022

získate

príležitosť

spojiť

Nového

spustených

v rámci

európskeho

laboratória

Bauhausu

a jeho

rozsiahlej siete. Nové inšpirácie, osobné
vytváranie

a prezentáciu

Po predložení prihlášky získate potvrdenie, že
váš projekt bol zaregistrovaný ako súčasť
iniciatívy.

vašich

Od apríla 2022 sa budú prihlášky spracúvať

najlepších postupov možno uskutočniť

s cieľom zoskupiť podobné koncepcie alebo

virtuálne, ale aj na festivale Nového

myšlienky. Neskôr sa budú prihlášky pravidelne

európskeho Bauhausu v júni, ako aj na

preskúmavať

konferencii

tematických skupín alebo sa zaradia do nových.

žiakov

sietí

prihlášky?

sa

s ostatnými prostredníctvom tematických
výziev

Čo ďalej po predložení vašej

zameranej

so

na

vzdelávanie

špeciálnymi

výchovno-

vzdelávacími potrebami na jeseň roku
2022.

Máte záujem?

a pridajú

sa

do

existujúcich

Tieto informácie sa v júni zverejnia na webovom
sídle Nového európskeho Bauhausu.
Komisia od mája navrhne rad príležitostí na
zrýchlenie projektov na základe výmen, diskusií
o postupoch a spojenia s odborníkmi, a to aj

Podeľte sa o svoj projekt teraz!

počas konkrétnych stretnutí v rámci laboratória
Nového európskeho Bauhausu.

Nezabudnite uviesť, čo by ste chceli
získať a o čo by ste sa chceli podeliť.
Registrácia je otvorená do decembra 2022,
aby sa poskytla príležitosť zapojiť sa do čo
najväčšieho počtu iniciatív.

Na konci septembra/októbra sa zorganizuje
osobitné podujatie, na ktorom posúdime pokrok,
ktorý koncepcie dosiahli. Zároveň sa poskytnú
všeobecné
možnostiach

informácie

o cene

financovania,

a rôznych

ktoré

Komisia

poskytuje.

Máte otázky?
Žiadosti o informácie týkajúce sa tejto výzvy môžete zasielať na adresu:
EC-New-European-Bauhaus@ec.europa.eu
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Nový európsky Bauhaus
krásny udržateľný spoločný
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Súvislosti: Prečo vzdelávanie v Novom európskom Bauhause
Nový európsky Bauhaus je tvorivá a interdisciplinárna iniciatíva Európskej komisie, ktorá spája
Európsku zelenú dohodu s našimi životnými priestormi a skúsenosťami. Je založená na troch
základných hodnotách:
udržateľná – od klimatických cieľov po obehovosť, nulové znečistenie a biodiverzitu,
krásna – kvalita skúseností a štýlu nad rámec funkčnosti,
spoločná – od oceňovania rozmanitosti po zabezpečenie prístupnosti a cenovej dostupnosti.
Komisia 15. septembra 2021 prijala oznámenie, v ktorom sa uvádza koncepcia Nového
európskeho Bauhausu na základe zistení z rozsiahlej analýza resp. procesu spoločného
koncipovania, v rámci ktorého viac ako 2 000 prispievateľov poskytlo príspevky týkajúce sa
smerovania, ktorým sa má iniciatíva uberať. Z tohto procesu vyplynulo, že vzdelávanie je dôležitou
zastrešujúcou témou. Prispievatelia zdôraznili, že vzdelávanie je základom každej zmeny a že deti
musíme od najútlejšieho veku učiť, aby žili udržateľnejšie a spravodlivejšie. Ľudí rôznych generácií
môžeme spájať prostredníctvom vzdelávania a vedomostí, a to na základe spoločných hodnôt,
učenia sa praxou a spájania odlišných skutočností. Respondenti zároveň poukázali na nové
zručnosti, ktoré sú pre túto novú realitu nevyhnutné. Architekti a stavební pracovníci by sa mohli
nabádať, aby vo väčšej miere pracovali s digitálnymi nástrojmi, ktoré môžu prispieť
k predchádzaniu strate materiálu, pričom udržateľnosť a zohľadňovanie životného cyklu by sa
mohli stať základnými bodmi odbornej prípravy a praxe.
Okrem toho menej formálne spôsoby vzdelávania spájajú nové skupiny ľudí a pomáhajú budovať
empatiu, urýchľovať výmenu vedomostí a vzájomné porozumenie zložitých tém na miestnej
úrovni – zásadné prvky na riešenie napr. systémových otázok ako udržateľnosť, aby sa v praxi
vytvorilo spoločné úsilie smerom ku krásnemu, k udržateľnému a inkluzívnemu spôsobu života.
Znamená to, že všeobecným cieľom je podpora transformácie spôsobu nášho myslenia, konania
a práce s cieľom čeliť výzvam, ktoré udržateľnosť a digitalizácia predstavujú pre naše spoločnosti.
Zistenia vyplývajúce z fázy spoločného koncipovania dobre zapadajú do širších plánov Európskej
komisie: Komisia v rámci iniciatívy európsky vzdelávací priestor plánuje pomôcť európskemu
systému vzdelávania pri prechode na zelenú a digitálnu budúcnosť po obnove, pričom sa
zdôrazňuje, že prechod by mal byť inkluzívny. Osobitným aspektom Nového európskeho
Bauhausu je zabezpečiť, aby sa prechod zameriaval na životné prostredie budúcnosti.
Keďže Nový európsky Bauhaus je súčasťou Európskeho roka mládeže, špeciálna pozornosť sa
preto bude venovať mladým ľuďom – ako koncovým používateľom vzdelávacích programov, ale aj
ako iniciátorom myšlienok – mladým ľuďom sa v rámci diskusií a ceny v súvislosti s Novým
európskym Bauhausom bude venovať hlavný priestor.
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