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Euroopa poliitikavõrgustik võtmepädevuste rakendamise kohta koolihariduses
http://keyconet.eun.org
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Projekti KeyCoNet kohta

Uurim
KeyCoNet (2012-14) on üleeuroopaline võrgustik, mis keskendub
võtmepädevuste arengu (Key Competence Development – KCD)
tuvastamisele ja analüüsimisele Euroopa koolide alg-, põhi- ja
keskkooliastmes.

Poliitika

Projekti lõppeesmärk on luuasuuniseid ja soovitusi praktika jaoks, mis toovad
välja KCD tervikliku rakendamise soodustajad ja proovikivid. Aluseks võetakse
järgmine materjal:
regulaarselt uuenevad kirjandusülevaated, mille eesmärk on kaardistada KCD uued
suunad ja praktikad Euroopas;
märkmed, mis kirjeldavad KCD algatusi üle Euroopa;
juhtumianalüüsid, kus analüüsitakse üksikasjalikult valitud KCD algatusi;
vastastikku õppimise rapotid, mille koostamise aluseks on külastused riikidesse, kus
on läbi viidud põnevaid KCD-reforme;
riikide ülevaated ja Euroopa kaardistamise raport, milles jälgitakse KCD rakendamise arengut eri Euroopa riikides;
videod, milles illustreeritakse
Lisaks KeyCoNeti 18 partnerile 10. riigist (Austrias, Belgias, Eestis, Soomes, Prantsusmaal, Iirimaal, Norras, Portugalis, Hispaanias ja Rootsis), on kaasatud haridusministeeriumid või sarnaseid ülesandeid täitvad asutused, ülikoolid/teaduskeskused, Euroopa organisatsioonid ning antud praktikavaldkonnas tegevad partnerid. KeyCoNetil on üha rohkem sõprusliikmeid ka teistest
riikidest ning huvirühmi, kes kasvatavad kindlalt meie võrgustiku ulatust ja mõju. See külluslik
partnerlus võimaldab poliitika suunajatel, teadlastel ja praktikutel üksteisele kasulik olla.
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Võtmepädevuste

arendamine
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ktika

Võttes arvesse, et traditsioonilised teadmised ja põhioskused on küll vajalikud, kuid mitte piisavad, et vastata tänapäeva sotsiaalsetele nõudmistele üha rohkem võistlevas globaalses majanduses, on riigid astunudsamme, et arendadavõtmepädevuste omandamist
pakkuvaid lähenemisi oma koolide õppekavades.
Siiski ei leidu paljulähenemismeetoded, kus oleks ühtselt välja arendatud õpetajate koolitus, õpilaste hindamine, õppematerjalid ja koolikorraldus.
Seega on selge, et koolid vajavad KCD tõhusaks rakendamiseks terviklikku lähenemismeetodit. Seetõttu keskendub meie välja pakutav programm eriti selliste algatuste leidmisele,
mis ühendavad üksteisega seotud tegevused haridussüsteemi eri dimensioonide vahel.

Selles võrgustikus kasutatakse lähtepunktina Euroopa elukestva õppe võtmepädevuste raamistikku.
See hõlmab 8 võtmepädevust:
emakeeleoskus;
võõrkeeleoskus;
matemaatikapädevus ja teadmised teaduse
ja tehnoloogia alustest;
infotehnoloogiline pädevus;

õppimisoskus;
sotsiaalne ja kodanikupädevus;
algusvõime ja ettevõtlikkus;
kultuuriteadlikkus ja -pädevus.

Need võtmepädevused on üksteisest sõltuvad ning iga pädevuse juures on oluline rõhutada kriitilist mõtlemist, algatusvõimet, probleemide lahendamise oskust, riski hindamist, otsustusvõimet ning tunnete konstruktiivset lahtimõtestamist.
Kuigi selles projektis kasutatakse alusmaterjali ja lähtepunktina Euroopa raamistikku, mõistame, et võtmepädevusi saab väljendada ja mõista eri viisidel, olenevalt iga inimese rahvuslikust kontekstist. Võrgustik soodustab avatud ja kaasavat lähenemist, milles mängivad rolli ka olulised teemad, mida kasutatakse õppekava
reformimise juhtivprintsiipidena (nt keskendutakse tervikuna lapse arengu, tervise või säästva keskkonna
teemadele).
* Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 18.12.2006 soovitus võtmepädevuste kohta elukestvas õppes (2006/962/EÜ)
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Hoidke end KeyCoNeti
uudistega kursis
Jälgides meie veebilehte (http://keyconet.eun.org),
saate hoida end kursis võrgustiku uudiste, tegevuste ja võtmepädevuste arendamise algatustegaüle
Euroopa. Samuti on võimalik tellida endale võrgustiku uudiskiri KeyCoNet News.
Meie veebilehte jälgides saate ka teada, kui mõni
KeyCoNeti võrgustikuüritus toimub teie lähedal! Võrgustiku eesmärk on suurendada
osalevate riikide arvu ning tuua sellesse rohkem eri huvirühmi. Osalemine võrgustikuüritusel annab teile võimaluse saada rohkem teada võrgustiku ettevõtmiste ja tulemuste
kohta ning arutada võimalusi, kuidas teie asutus saaks võrgustikus osaleda.

Kuidas saaksite KeyCoNeti panustada
ja mis kasu see toob?
Uurige meie veebilehte või kontakteeriuge oma riigi KeyCoNeti partneriga või Euroopa
koordinaatoriga aadressil keyconet-info@eun.org, kui soovite:
jagada meiega võtmepädevusi arendavaid tegevusi;
osaleda meie võrgustikuüritustel üle Euroopa;
osaleda meie online-veebinaridel;
osaleda meie online avalikel aruteludel, kus räägitakse võtmepädevusi hõlmava lähenemismeetodi rakendamise soodustajatest ja proovikividest koolihariduses;
taotleda oma asutuse nimel võrgustikus liikmelisust.

Loodame teid tervitada meie kogukonnas, mille eesmärk on arendada
võtmepädevusi Euroopa koolihariduses.

KEYCONETi PARTNERID
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Ministeeriumid / Riiklikud asutused

http://www.bmukk.gv.at

http://www.ond.vlaanderen.be/
wegwijs/AKOV

http://www.education.gouv.fr/

http://www.juntadeandalucia.es/

http://www.ncca.ie/

http://www.tiigrihype.ee/

Ülikoolid ja teadusasutused

http://ife.ens-lyon.fr/ife

http://www.eiesp.org

www.uned.es

http://www.ie.uminho.pt/

http://www.ie.ul.pt

http://www.uv.uio.no/pfi/english/

https://www.jyu.fi/en/

http://www.cicero.fi

Praktikaga seotud partnerid

http://www.ja-ye.eu

http://www.rektorsakademien.se

Gesundheit
& Verbraucher

EUROPEAN SCHOOLNETIST
European Schoolnet on projekti KeyCoNet koordinaator.
European Schoolnet koondab 30 Euroopa riigi haridusministeeriumid, juhtides haridusinnovatsiooni Euroopa tasandil. European Scoolnet pakub suure rahvusvahelise ajutrustina hariduse võtmeteenuseid Euroopas, tegutsedes Euroopa Komisjoni, haridusministeeriumite liikmete ja valdkonnas tegutsevate partnerite nimel.
European Schoolneti tegevus jaguneb kolme valdkonda:
poliitika, uurimistöö ja innovatsioon: info jagamine ja andmete kogumine;
kooliteenused: koolide koostöö edendamine Euroopas;
propageerimine: kuidas IKT ja digitaalmeedia panustavad õpetamistöö
ja õpiprotsessi arengusse.

Jälgige meid:
http://europeanschoolnet.org

@eu_schoolnet

http://www.facebook.com/european.schoolnet

#KeyCoNet

Projekti KEYCONET rahastatakse Euroopa Komisjoni elukestva õppe progemmist. Selle trükise sisu
eest lasub vastutus üksnes selle autoril. Euroopa Komisjon ei vastuta trükises avaldatud teabe mis tahes
viisil kasutamise eest.

Health
& Consumers

Santé &
Consommateurs

