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Ett europeiskt utbildningspolitiskt
nätverk för nyckelkompetenser
http://keyconet.eun.org
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Om KeyCoNet-projektet (2012-2014)
KeyCoNet är ett europeiskt nätverk som arbetar för att identifiera och
analysera initiativ avseende implementering av nyckelkompetenser i
grundskolan och gymnasiet i hela Europa.
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På grundval av de underlag som samlats in är projektets slutgiltiga mål att ta
fram rekommendationer för politik, policy och praxis beträffande möjliggörare
och hinder för en helhetsyn rörande implementering av nyckelkompetenser. Underlag som samlas in är följande:
En regelbundet uppdaterad litteraturöversikt som syftar till att fastställa politik och praxis för implementering av nyckelkompetenser detta på grundval av bevis
som nyligen genomförts i Europa
Dokumentation av fallstudier som beskriver initiativ för att implementera nyckelkompetenser i Europa
Fallstudier med detaljerade analyser av utvalda initiativ för att implementera nyckelkompetenser
Lärande exempel som sammanställts på basis av besök i länder där intressanta reformer
för implementering av nyckelkompetenser genomförts
Nationella översikter och en europeisk kartläggningsrapport där man har kontrollerat processen för implementering av nyckelkompetenser i olika europeiska länder
Videoklipp som visar exempel på implementering av nyckelkompetenser i skolor samt
intervjuer med olika intressenter inom utbildningsväsendet
Bland KeyCoNets nuvarande 18 partners från 10 olika länder (Belgien, Estland, Finland, Frankrike, Irland, Norge, Portugal, Spanien, Sverige och Österrike) finns bland annat utbildningsdepartement/närstående myndigheter, universitet/forskningsinstitut, europeiska organisationer och
praktiserande partners. KeyCoNet har även ett växande antal associerade medlemmar från andra
länder och intressegrupper, vilket hela tiden ökar nätverkets omfattning och förmåga att påverka.
Det här samarbetet ger förutsättningar för ett effektivt gemensamt arbete mellan beslutsfattare,
forskare och utövare.
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Implementering

av nyckelkompetenser

Mot bakgrund av att de grundläggande kunskaperna är nödvändiga men inte tillräckliga för att möta de omfattande sociala kraven som ställs i dagens globala ekonomi där
konkurrensen ständigt ökar, har många europeiska länder redan vidtagit åtgärder för att
implementera nyckelkompetenser i läroplanen.
Samverkansmetoder där lärarutbildning, elevbedömning, utbildningsresurser och skolstruktur är emellertid ganska ovanliga.
Behovet av en helhetsmetod för effektiv implementering av nyckelkompetenser är tydligt.
I vårt nätverk kommer vi därför att fokusera särskilt på initiativ som syftar till att skapa
samordnade åtgärder mellan utbildningssystemets olika nivåer.

Nätverket använder sig av det europeiska ramverket för nyckelkompetenser för livslångt lärande* som
referenspunkt. Det innehåller följande 8 nyckelkompetenser:
Kommunikation på modersmålet
Kommunikation på främmande språk
Matematiska kunskaper och grundläggande kompetens inom teknik och vetenskap
Digital kompetens

Lätt att lära
Social kompetens och samhällskunskaper
Initiativförmåga och entreprenörskap
Kompetens och medvetenhet inom kultur

Dessa nyckelkompetenser är beroende av varandra, och fokus i varje fall ligger i kritiskt tänkande, kreativitet,
initiativ, problemlösning, riskbedömning, beslutsfattande och konstruktiv hantering av känslor.
Även om det här projektet utgår från det europeiska ramverket är vi medvetna om att nyckelkompetenser kan
tolkas och förstås på olika sätt i varierande nationella sammanhang. I nätverket uppmuntras en öppen och inkluderande miljö. Dessutom tillämpas även högprioriterade frågor som vägledande principer vid granskning
av elevernas läroplan (exempelvis fokus på frågor som rör barn, hälsa eller hållbar miljö).

* Europaparlamentets och rådets rekommendation av den 18 december 2006 om nyckelkompetenser för livslångt lärande (2006/962/EG)
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Håll dig uppdaterad
med KeyCoNet-nyheter
På vår webbplats (http://keyconet.eun.org) finns
information om nätverkets nyheter, aktiviteter och
resultat från implementering av nyckelkompetenser
i Europa. Du kan även anmäla dig för att prenumerera på nyhetsbrevet, KeyCoNet News.
På vår webbplats finns även information om de KeyCoNet- nätverksträffar som kommer att hållas nära dig! Inom nätverket arbetar vi för att
fler länder ska delta och för att öka antalet intressenter. Genom att delta på en nätverksträff har du möjlighet att lära dig mer om nätverkets aktiviteter och resultat, samtidigt
som du kan diskutera möjligheterna för din organisation att ansluta sig till nätverket.

Hur kan du bidra till KeyCoNet och
dra nytta av projektet?
Besök vår webbplats, kontakta din nationella KeyCoNet-partner eller nätverkets europeiska koordinator på keyconet-info@eun.org för att göra något av följande:
Dela med dig av dina initiativ för implementering av nyckelkompetenser
Delta påvåra nätverksträffar i Europa
Delta på våra webbseminarier online
Delta på våra öppna online rådgivningarom möjligheter och hinder för att implementera
nyckelkompetenser inom skola och utbildning
Ansök om att ansluta din organisation till nätverket
Vi ser fram emot att välkomna dig till nätverket för implementering
av nyckelkompetener inom skola och utbildning i Europa.

KEYCONET-PARTNERS

http://keyconet.eun.org

Departement/nationella myndigheter

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/

Universitet och forskningsinstitut

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

Verksamhetspartners

http://www.ja-ye.eu

http://www.rektorsakademien.se
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OM EUROPEISKA SKOLDATANÄTET
Europeiska skoldatanätet samordnar KeyCoNet-projektet.
Europeiska skoldatanätet är ett nätverk som består av 30 utbildningsdepartement från
EU:s medlemsstater som ansvarar för utveckling inom skola och utbildning på europeisk nivå. Det europeiska skoldatanätet fungerar som en stor internationell tankesmedja
som hanterar viktiga europeiska utbildningstjänster på uppdrag av Europeiska kommissionen, utbildningsdepartementen i medlemsstaterna samt branschpartners.
Europeiska skoldatanätets arbete är indelat i tre områden:
Politik, forskning och innovationer: informationsutbyte och insamling av bevis.
Skoltjänster: förbättra samarbetet mellan skolor i Europa.
Främjande arbete: hur informations- och kommunikationsteknik och digitala medier kan bidra till att förändra utbildning och undervisningsprocesser.

Följ vårt arbete på
http://europeanschoolnet.org

@eu_schoolnet

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

#KeyCoNet

KEYCONET-projektet finansieras med stöd från Europeiska kommissionens handlingsprogram
för livslångt lärande. Ansvaret för den här publikationen ligger helt och hållet på författaren, och
kommissionen ansvarar inte för information som publikationen innehåller eller dess användning i
något annat sammanhang.
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