SKUPAJ ZGRADIMO LEPE IN TRAJNOSTNE PROSTORE ZA UČENJE!
Ali menite, da je izobraževanje eden najpomembnejših dejavnikov sprememb v
prihodnosti?
Ali pripravljate projekt, s katerim boste poskrbeli, da bodo učne izkušnje in izmenjava
znanja v vašem sosedstvu lepše, bolj trajnostne in bolj vključujoče?
Želimo vam pomagati, da bo vaš projekt uspešen in bo navdihnil druge!
Delite svoj projekt in se pridružite mreži navdušenih posameznikov in organizacij, ki prispevajo k
spremembam povsod tam, kjer se ljudje učijo – od učilnic do ulic, od igrišč do knjižnic, kateri koli
kraj izobraževanja in znanja – v Evropi in zunaj nje.
Vabimo VAS – strokovnjake, mislece,
ustvarjalce, sosede, ministre, študente,

Kdo lahko sodeluje?

učitelje ali raziskovalce –, da se nam

Posamezniki in organizacije, ki se ukvarjajo z

pridružite in združite moči pri ustvarjanju
lepih, trajnostnih in vključujočih prostorov,
ki bodo oblikovali naše prihodnje načine

izobraževanjem, usposabljanjem, neformalnim
učenjem ali projekti za mlade v Evropi in zunaj
nje

razmišljanja in učenja.

Kaj iščemo?

Ali ste ...
... del sosedske skupnosti z odličnimi
zamislimi

za

nova

učna

orodja

za

skupnostno središče, vendar potrebujete
partnerje, da bi jih uresničili? Zaposleni v

Iščemo tekoče projekte (ki se ne izvajajo dlje kot dve
leti) ali nove projekte preobrazbe, ki odražajo
vrednote novega evropskega Bauhausa na področju
izobraževanja, usposabljanja, mladih in znanja ter so
namenjeni preobrazbi:

lokalni upravi in iščete podobno misleče

• fizičnega prostora izobraževanja in znanja

pomočnike?

• načinov učenja ali pridobivanja znanja in/ali

Univerza,

ki

želi

uvesti

transdisciplinarne načine dela? Učitelj, ki
zaradi

vsakodnevnih

uresničuje

svoje

omejitev
izjemne

težko
načrte?

Raziskovalec, ki išče področja uporabe za
potrditev koncepta? Arhitekt, ki razume,

osredotočenosti na izobraževanje in znanje
• povezave z lokalno skupnostjo
Čeprav je cilj združiti te tri razsežnosti preobrazbe, so
dobrodošli tudi projekti, ki temeljijo le na dveh od
njih.

kako lahko lepo in funkcionalno okolje
izboljša učenje, in želi to znanje uporabiti pri prihodnjem projektu? Pripravljeni deliti izkušnje, ki ste
jih pridobili pri nedavni obnovi šole?
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Ta razpis je za vas!
S tem razpisom iščemo projekte preobrazbe učnih prostorov, ki fizični prostor povezujejo z
inovativnimi pedagoškimi metodami ali novimi načini ustvarjanja znanja in lokalno skupnostjo.
Zamislite si na primer skupnostni vrt, v katerem starejši ljudje in šolarji sodelujejo pri trajnostnih
kmetijskih praksah. Univerzo, ki vabi različne fakultete, da skupaj z lokalnimi prebivalci rešujejo
transdisciplinarna družbena vprašanja. Ali pa digitalno platformo, ki povezuje sosede v zvezi s
konkretnim vprašanjem trajnostnosti, pri katerem so nova znanja in spretnosti ključnega pomena.
Projekti so lahko majhni ali veliki, kratki ali dolgi, uvedeni na lokalni ali nacionalni ravni, pomembno
je, da v procesu preobrazbe fizični prostor povezujejo z načini in vsebinami učenja ter lokalnim
okoljem.

Projekti so lahko že v pripravi ali v teku
Projekti morajo odražati temeljne vrednote novega evropskega Bauhausa: ustvariti lepo,
trajnostno in vključujoče življenjsko okolje, hkrati pa ljudi postaviti v središče brez razlikovanja
glede na starost in vrste znanja.
Katere so koristi za vas?

Zakaj sodelovati?

S

povezovanjem

v

mrežo

novega

S sodelovanjem pri tem razpisu in predstavitvijo

evropskega Bauhausa bodo tekoči projekti

svojega projekta:

dobili priložnost za pospešek, na primer z

•

bo vaš projekt postal bolj prepoznaven in
del pobude novi evropski Bauhaus

•

se boste povezali z nadnacionalno mrežo
podobno mislečih nosilcev projektov in
potencialnih partnerjev iz Evrope in širše

•

boste pridobili dostop do srečanj in
dogodkov,

•

namenjenih

podpori

vašim

iskanjem pravih partnerjev za izvedbo ali
razširitev, izkoriščanjem prepoznavnosti za
pridobitev podpore lokalne uprave in
izmenjavo dobrih praks z drugimi ali
zagotavljanjem
zagotavlja

potrditve

potrebno

koncepta,

ki

priznanje

za

sodelovanje

pri

morebitne vlagatelje.

prizadevanjem z ustreznimi praksami in

Razpis

izkušnjami

nagradah novega evropskega Bauhausa za

boste pripravljeni na prijavo projekta za

leto 2023 (s poudarkom na izobraževanju

nagrade novega evropskega Bauhausa za

in znanju) ter odpira mrežo za druge tekoče

leto 2023 s poudarkom na izobraževanju

in

tudi

olajšuje

prihodnje

financiranja

dejavnosti
na

in

področju

sheme

stavb

in

izobraževanja.
S tem razpisom želimo zbrati najboljše rešitve, potrditve konceptov in dobre prakse za vsa naša
prihodnja učna okolja ter tako vzpostaviti veliko mrežo sodelovanja in omogočiti prepoznavnost
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dobrih praks v svetu. S tem lahko damo pospešek lepim, trajnostnim in vključujočim
(vseživljenjskim) načinom učenja – v učilnici in zunaj nje!
Na rednih srečanjih za mreženje na spletu

Kaj sledi po oddaji prijave?

in v živo v letu 2022 boste dobili priložnost,
da se povežete z drugimi v okviru aktualnih
izzivov, ki sta jih uvedla laboratorij novega
evropskega Bauhausa in njegova široka
mreža. Nov navdih, mreženje v živo in
predstavitev dobrih praks lahko dobite na
spletu,

pa tudi na festivalu

novega

evropskega Bauhausa junija in na posebni

Po oddaji prijave boste prejeli potrdilo, da je bil
vaš projekt evidentiran kot del pobude.
Od aprila 2022 bodo prejete prijave pregledane,
da bi se združili podobni koncepti ali zamisli.
Pozneje se bodo prijave redno pregledovale in
dodajale obstoječim tematskim skupinam ali

konferenci o izobraževanju jeseni 2022.

vključevale v nove.

Ali vas zanima?

Te informacije bodo junija objavljene na
spletnem mestu novega evropskega Bauhausa.

Delite svoj projekt zdaj!

Komisija bo od maja predlagala nabor možnosti
za

pospešitev

projektov

z

izmenjavami,

razpravami o praksah in povezovanjem s
Ne pozabite opisati, kaj bi radi pridobili in
kaj bi radi delili. Prijave so odprte do
decembra 2022, da bi se lahko pridružilo

strokovnjaki, med drugim na posebnih srečanjih
v laboratoriju novega evropskega Bauhausa.
Konec

septembra/oktobra

bo

organiziran

čim več pobud.

poseben dogodek, na katerem bomo ocenili

Imate vprašanja?

bodo

Vprašanja v zvezi z razpisom lahko pošljete

napredek, dosežen pri konceptih. Predstavljene
tudi

nagrada

in

različne

možnosti

financiranja, ki jih ponuja Komisija.

na elektronski naslov:
EC-New-European-Bauhaus@ec.europa.eu

Novi evropski Bauhaus (lepo / trajnostno / vključujoče)
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Ozadje: zakaj novi evropski Bauhaus vključuje izobraževanje?
Novi evropski Bauhaus je ustvarjalna in interdisciplinarna pobuda Evropske komisije, ki evropski
zeleni dogovor povezuje z našimi življenjskimi prostori in izkušnjami. Temelji na treh glavnih
vrednotah:
trajnostnosti –od podnebnih ciljev do krožnosti, ničelnega onesnaževanja in biotske
raznovrstnosti
lepoti – kakovost izkustva in sloga, ki presega funkcionalnost
vključevanju – od cenjenja raznolikosti do zagotavljanja dostopnosti in cenovne ugodnosti
Komisija je 15. septembra 2021 sprejela tako imenovano sporočilo, v katerem je predstavljen
koncept novega evropskega Bauhausa, ki temelji na ugotovitvah obsežnega popisa, procesa
sooblikovanja, v katerem je več kot 2 000 sodelujočih podalo mnenje o tem, kam naj se pobuda
usmeri. Izobraževanje se je izkazalo za pomembno krovno temo. Sodelujoči so poudarili, da je
izobraževanje osnova za vsako spremembo ter da moramo otroke že od malih nog izobraževati o
bolj trajnostnem in pravičnem načinu življenja. Z izobraževanjem in znanjem lahko povežemo ljudi
različnih generacij – na podlagi skupnih vrednot, učenja skozi prakso in s povezovanjem različnih
resničnosti. Anketiranci so poudarili tudi nova znanja in spretnosti, ki so potrebni za to novo
resničnost. Arhitekte in gradbince bi lahko spodbujali, naj več delajo z digitalnimi orodji, ki bi lahko
pomagala preprečiti materialne izgube, trajnostnost in razmišljanje o življenjski dobi pa bi lahko
postala osrednja tema usposabljanja in prakse.
In končno, manj formalni načini učenja povezujejo nove skupine ljudi in pomagajo ustvariti
empatijo, pospešujejo izmenjavo znanja in vzajemno razumevanje zapletenih tem v lokalnih krajih,
kar je ključno za reševanje na primer sistemskih vprašanj, kot je trajnostnost, da bi na terenu
oblikovali skupno gibanje za lep, trajnosten in vključujoč način življenja.
To pomeni, da je splošni cilj spodbuditi preobrazbo v načinu razmišljanja, delovanja in dela, da bi se
lahko spoprijeli z izzivi, ki jih bosta trajnostnost in digitalizacija prinesla našim družbam.
Ugotovitve iz faze sooblikovanja se dobro ujemajo s širšimi načrti Evropske komisije: Komisija je v
okviru pobude za evropski izobraževalni prostor načrtovala pomoč evropskemu izobraževalnemu
sistemu pri prehodu v zeleno in digitalno prihodnost po okrevanju, pri čemer je poudarila, da mora
biti ta prehod vključujoč. Poseben vidik novega evropskega Bauhausa je poskrbeti, da bo ta prehod
usmerjen v naše življenjsko okolje prihodnosti.
Ker je novi evropski Bauhaus del evropskega leta mladih, bo posebna pozornost namenjena
mladim – kot končnim uporabnikom učnih programov, pa tudi kot pobudnikom zamisli –, saj bo
osrednje mesto v razpravah in pri nagradah novega evropskega Bauhausa namenjeno mladim.
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