Låt oss tillsammans bygga vackra och hållbara platser för inlärning
Anser du att utbildning är en av de viktigaste drivkrafterna för förändring i framtiden?
Arbetar du med ett projekt som ska göra inlärning och kunskapsutbyte i det område
där du bor vackrare, hållbarare och mer inkluderande?
Vi vill hjälpa dig att göra ditt projekt till en framgång som kan inspirera andra!
Berätta om ditt projekt och gå med i ett nätverk av engagerade människor och organisationer
som gör skillnad överallt där människor tillägnar sig kunnande, från klassrum till gator, från
lekplatser till bibliotek – överallt där utbildning och kunskap förmedlas, både inom och utanför
Europa.
Vi bjuder in ER – experter, tänkare,
handlingsmänniskor,

grannar,

Vem kan delta?

ministrar,

studenter, utbildare eller forskare – att

Privatpersoner och organisationer som arbetar

ansluta er till oss så att vi gemensamt kan

med

sätta bollen i rullning för vackra, hållbara

ungdomsprojekt, både inom och utanför Europa.

utbildning,

informellt

lärande

eller

och inkluderande platser som formar våra
framtida sätt att tänka och inhämta
kunskap.

Vad söker vi?

Är du …

Vi söker pågående projekt (som inleddes senast

… en del av ett grannkollektiv med

för två år sedan) eller nya banbrytande projekt

fantastiska idéer om nya inlärningsmetoder
för en samlingslokal på din ort, men saknar
partner

för

att

förverkliga

dem?

Medarbetare på en lokal myndighet som
letar efter likasinnade att bolla idéer med?
Anställd på ett universitet som vill arbeta
med tvärvetenskapliga metoder? En lärare
som har svårt att förverkliga dina högt
flygande planer på grund av hinder i det
dagliga arbetet? En forskare som letar efter
tillämpningsområden för att ta fram ett
koncepttest? En arkitekt som har insett hur

som

avspeglar

det

nya

europeiska

Bauhausinitiativets kärnvärden på områdena
utbildning, ungdom och kunskap, och som syftar
till att omvandla
• en fysisk plats för utbildning och kunskap,
• inlärningsmetoder eller sätt att inhämta
kunskap och/eller ett fokus på utbildning
och kunskap,
• förhållandet till lokalsamhället.
Målet

är

att

kombinera

dessa

tre

omvandlingsdimensioner, men projekt som har
utarbetats kring två av dimensionerna är också
välkomna.
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en vacker och funktionell miljö kan förbättra inlärning och vill använda din kunskap i ett framtida
projekt? En skolanställd som vill dela med dig av dina erfarenheter från din nyrenoverade skola?

Den här ansökningsomgången är för dig!
I denna ansökningsomgång söker vi efter projekt inriktade på omvandling av platser för inlärning
som kopplar en konkret plats dels till innovativa pedagogiska metoder eller nya metoder för
kunskapsalstrande och dels till lokalsamhället. Det kan till exempel handla om en gemensam
trädgård där äldre och skolbarn tillsammans arbetar med hållbara jordbruksmetoder, ett
universitet som bjuder in olika institutioner till samarbete kring tvärvetenskapliga samhällsfrågor
med boende i närområdet, eller en digital plattform som samlar grannar kring en viss
hållbarhetsfråga där nya kompetenser är avgörande.
Projekten kan vara små eller stora, kort- eller långfristiga och initieras nationellt eller lokalt, bara
de genom en omvandlingsprocess kopplar en fysisk plats till inlärningsmetoder, till läroinnehåll
och till närområdet.

Projekten kan vara i utformnings- eller startfasen
Projekten ska avspegla kärnvärdena i initiativet ett nytt europeiskt Bauhaus: en vacker, hållbar
och inkluderande livsmiljö med människor i centrum och utan åtskillnad mellan åldrar och typer av
kunskap.

Vad får du ut av att delta?

Varför delta?

Om du driver projekt och ansluter dig till

Genom att delta i ansökningsomgången

nätverket för initiativet ett nytt europeiskt

och lägga fram ditt projekt kommer du att

Bauhaus kan projektet utvecklas snabbare,

kunna

exempelvis genom att du hittar rätt partner för

•

göra ditt projekt mer synligt och del av
det nya europeiska Bauhaus,

•

få kontakt med ett transnationellt
nätverk

av

projektansvariga
•

•

likasinnade
och

potentiella

att genomföra eller skala upp ditt projekt. Ditt
projekt blir mer synligt och därmed kan du
engagera din kommun, utbyta bästa praxis med
andra eller ta fram ett koncepttest som lyfter
fram ditt projekt för potentiella investerare.

partner från EU och resten av världen,

Ansökningsomgången gör det också enklare för

delta i möten och evenemang för att

dig att delta i det nya europeiska Bauhauspriset

stödja ditt arbete med relevanta

2023 (med inriktning på utbildning och

metoder och erfarenheter,

kunskap) och ger tillgång till ett nätverk av

förbereda dig för att lämna in ditt

andra pågående och kommande aktiviteter och

projekt till 2023 års upplaga av det

finansieringsramar som rör byggnader och

nya europeiska Bauhauspriset med

utbildning.

fokus på utbildning.
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Ansökningsomgången syftar till att bygga upp ett omfattande samarbetsnätverk och lyfta fram
god praxis genom att samla in de bästa lösningarna, koncepttesterna och god praxis för alla
framtida inlärningsmiljöer. På så sätt kan initiativet ett nytt europeiskt Bauhaus fungera som
startskottet för vackra, hållbara och inkluderande inlärningsmetoder, även för livslångt lärande –
både i lärosalarna och utanför!
Vi kommer att anordna regelbundna
nätverksmöten både på och utanför nätet

Vad händer när jag har lämnat in min
ansökan?

under 2022, där du får möjlighet att utbyta
tankar

med

andra

genom

aktuella

utmaningar som tas fram i det nya
europeiska Bauhauslaboratoriet och dess

När ansökan är inlämnad får du en bekräftelse
på att ditt projekt har registrerats i initiativet.

omfattande nätverk. Du får ny inspiration,

Från och med april 2022 kommer mottagna

möjligheter till personligt nätverksarbete

ansökningar att granskas för att sammanföra

och tillfälle att visa fram din bästa praxis

likartade koncept eller idéer. Därefter kommer

online, men även under det nya europeiska

ansökningarna att gås igenom regelbundet och

Bauhausfestivalen i juni och den särskilda

läggas till i befintliga ämnesgrupper eller tas

utbildningskonferensen

med i nya.

under

hösten

2022.

Denna information kommer att publiceras på
webbplatsen

Låter det intressant?

för

nya

europeiska

Bauhausinitiativet i juni.
Dela med dig av ditt

Från och med maj kommer kommissionen att
föreslå en rad möjligheter för att påskynda projekten genom utbyten, metoddiskussioner och
kontakter med experter, bland annat i form av

Glöm inte att berätta vad du skulle vara
intresserad av att få ut och vad du skulle
vilja dela med dig av.

Registreringen

är

öppen till december 2022 för att så många
initiativ som möjlig ska kunna ansluta sig.

Om

du

har

frågor

om

denna

ansökningsomgång går det bra att

särskilda sessioner i Bauhauslaboratoriet.
I slutet av september/oktober kommer ett
särskilt evenemang att anordnas, där vi
bedömer de framsteg som har gjorts med koncepten. Vi kommer även att informera om nya
europeiska Bauhauspriset och de olika finansieringsalternativ som kommissionen erbjuder.

skicka dem till
EC-New-European-Bauhaus@ec.europa.eu
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Nya europeiska Bauhaus
vackert │ hållbart │ inkluderande
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Bakgrund: Varför är utbildning temat i det nya europeiska Bauhaus?
Det nya europeiska Bauhaus är ett kreativt och tvärvetenskapligt initiativ från Europeiska
kommissionen som kopplar den europeiska gröna given till vår boendemiljö och våra
livserfarenheter. Initiativet baseras på tre kärnvärden. Projekten ska vara:
Hållbara – bl.a. klimatmål, cirkularitet, nollförorening och biologisk mångfald.
Vackra – kvaliteten på upplevelser och stil, utöver funktionalitet.
Inkluderande - och bl.a. tillvarata mångfald och säkra tillgänglighet och prismässig överkomlighet.
Den 15 september 2021 antog kommissionen ett meddelande där den presenterar tanken med
ett nytt Bauhaus på grundval av resultaten från en omfattande inventering, en gemensam
utformningsfas där över 2 000 bidragslämnare framförde sina synpunkter på vilken riktning
initiativet bör ta. Utbildning visade sig vara ett viktigt övergripande tema. Bidragslämnarna
betonade att utbildning ligger till grund för all förändring, och att vi behöver lära våra barn ända
från tidig ålder hur man lever mer hållbart och rättvist. Via utbildning och kunskap kan vi
sammanföra människor från olika generationer – på grundval av gemensamma värderingar,
inlärning genom aktivt arbete och genom att skapa kontakt mellan olika verkligheter. De svarande
framhöll även att det krävs ny kompetens för denna nya verklighet. Arkitekter och
byggnadsarbetare kan till exempel uppmuntras att arbeta mer med digitala verktyg som kan bidra
till att undvika materialspill, och hållbarhet och livscykeltänkande kan bli en kärnfråga i utbildning
och praktik.
Mindre formella inlärningsformer sammanför nya grupper av människor och bidrar till att skapa
empati, snabbare kunskapsutbyte och ömsesidig förståelse för komplexa frågor i närsamhället.
Detta är centralt för att t.ex. hantera systemfrågor såsom hållbarhet, med målet att skapa en
folkrörelse för ett vackert, hållbart och inkluderande sätt att leva.
Det övergripande målet är alltså att främja en omvandling av hur vi tänker, agerar och arbetar för
att möta de utmaningar som hållbarhet och digitalisering kommer att medföra för våra
samhällen. Resultaten från den gemensamma utformningsfasen kommer att passa väl in i
kommissionens bredare planer: I fråga om initiativet för ett europeiskt område för utbildning
planerar kommissionen att hjälpa utbildningssystemen i EU i omställningen mot en grön och
digital framtid efter återhämtningen, med betoning på hållbarhet. Initiativets speciella
infallsvinkel är att se till att omställningen inriktas på vår framtida livsmiljö.
Eftersom initiativet ingår i Europaåret för ungdomar kommer särskild uppmärksamhet att ägnas
åt unga – som slutanvändare av kursprogram och initiativtagare till nya idéer. Diskussioner och
priser till unga är en central prioritering i initiativet.
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