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Et europeisk politisk nettverk
for nøkkelkompetanser i skolen
http://keyconet.eun.org
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Om KeyCoNet-prosjektet
KeyCoNet (2012-14) er et europeisk nettverk som har som formål
å identifisere og analysere initiativer rettet mot utvikling av
nøkkelkompetanser (Key Competence Development (KCD)) i barneog ungdomsskolen over hele Europa.

Forsk
Politikk

Prosjektet skal bidra med anbefalinger for politikk og praksis, og belyse muligheter og hindringer for å innføre utvikling av nøkkelkompetanser. dokumentasjonen består av:
En jevnlig oppdatert litteraturgjennomgang innen utvikling av nøkkelkompetanser
Case-notater som beskriver initiativer fra hele Europa innen utvikling av nøkkelkompetanser
Case-studier som gir detaljerte analyser av utvalgte initiativer innen utvikling av nøkkelkompetanser
Læringsrapporter fra kolleger etter besøk i land der det er identifisert interessante
reformer i forbindelse med utvikling av nøkkelkompetanser
Landsoversikter og en europeisk kartleggingsrapport som følger utviklingen av
nøkkelkompetanser i ulike land over hele Europa
Videoer med eksempler på skolenes praksis innen utvikling av nøkkelkompetanser, og
intervjuer med forskjellige interessegrupper innen utdanningssystemet
KeyCoNet har i dag 18 partnere i 10 land (Belgia, Estland, Finland, Frankrike, Irland, Norge, Portugal, Spania, Sverige og Østerrike), og blant disse finnes utdanningsdepartementer/relaterte organer, universiteter/forskningsinstitutter, europeiske organisasjoner og praksisrelaterte partnere.
KeyCoNet får også stadig flere assosierte medlemmer fra andre land og interessegrupper, noe
som bidrar til å øke nettverkets utbredelse og innflytelse. Dette rikholdige fellesskapet gir rom for
effektivt samarbeid mellom politikere, byråkrater, forskere og praktikere.
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Utvikling

av nøkkelkompetanser

En rekke europeiske land har allerede iverksatt tiltak for å innlemme en tenkemåte basert
på nøkkelkompetanser i læreplanene. Utgangspunktet for dette er at tradisjonell kunnskap
og basisferdigheter er nødvendig, men ikke tilstrekkelig, i møte med de sammensatte kravene i dagens samfunn som er preget av en stadig mer konkurransepreget global økonomi.
Likevel skjer det relativt sjelden at både lærerutdanning, elevvurdering, læringsressurser
og skoleorganisasjoner reformeres samlet.
Det finnes et åpenbart behov for en slik helhetlig tilnærming for å sikre en innføring av
utvikling av nøkkelkompetanser. Nettverket vil derfor særlig legge vekt på å identifisere initiativer rettet mot samordnende tiltak mellom de ulike dimensjonene i utdanningssystemet.

Nettverket vil bruke det europeiske rammeverket for nøkkelkompetanser for livslang læring* som
referansepunkt. Programmet omfatter følgende 8 nøkkelkompetanser:
Kommunikasjon på morsmålet
Kommunikasjon på fremmedspråk
Kompetanse i matematikk og grunnleggende kompetanse i naturfag
Digital kompetanse

Lære å lære
Sosial og samfunnsmessig kompetanse
Trening i initiativ og entreprenørskap
Kulturell bevissthet og kulturelle uttrykk

Disse nøkkelkompetansene er gjensidig avhengige av hverandre, og det som vektlegges i hvert enkelt tilfelle
er kritisk tenkning, kreativitet, initiativ, problemløsning, risikovurdering, beslutningstaking og konstruktiv
håndtering av følelser.
Selv om dette prosjektet bruker det europeiske rammeverket som referanse- og utgangspunkt, vet vi at
nøkkelkompetanser kan uttrykkes og forstås på ulike måter i lys av den nasjonale konteksten. Nettverket
legger opp til en åpen og inkluderende tilnærming, og det vil også bli vurdert å benytte høyt prioriterte saker
som veiledende prinsipper for å revidere læreplanen (for eksempel fokus på utviklingen til hele barnet, eller
saker som gjelder helse eller bærekraftig miljø).
* Europaparlaments- og rådsrekommandasjon 2006/962/EF av 18. desember 2006 om nøkkelkompetanse-område innanfor livslang læring
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Hold deg oppdatert med
nyheter fra KeyCoNet
På vår nettside (http://keyconet.eun.org) kan du
holde deg oppdatert på nyheter fra nettverket samt
aktiviteter og resultater som har sammenheng med
utviklingen innen nøkkelkompetanser i Europa.
Du kan også abonnere på nettverkets nyhetsbrev,
KeyCoNet News.
Sjekk også nettsiden for å se om noen av KeyCoNets nettverkssamlinger arrangeres i
nærheten av deg! Nettverket har som mål å øke antall deltakerland og oppnå økt mangfold blant interessentene. Ved å delta på en samling kan du få vite mer om nettverkets
aktiviteter og resultater, og diskutere muligheten for at din organisasjon kan bli tilknyttet
nettverket.

Hvordan kan du bidra til og dra nytte
av KeyCoNet?
Sjekk ut nettsiden vår, eller ta kontakt med din lokale KeyCoNet-partner eller den europeiske koordinatoren for nettverket på keyconet-info@eun.org for å:
Dele dine tiltak for utvikling av nøkkelkompetanser med oss
Delta på nettverkssamlinger andre steder i Europa
Delta på seminarer på nett (webinarer)
Delta i vår åpne rådgivningstjeneste på nett, som ser på muliggjørerne og hindringene for
å innføre en tilnærming basert på nøkkelkompetanser i skoleundervisningen
Søke om at organisasjonen du representerer kan bli tilknyttet nettverket
Vi ser frem til å ønske deg og ditt nettverk velkommen i utviklingen av
nøkkelkompetanser i skoleundervisningen i Europa.

KEYCONETS PARTNERE

http://keyconet.eun.org

Departementer / Nasjonale organer

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/

Universiteter og forskningsinstitutter

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

Praksis-relaterte partnere

http://www.ja-ye.eu

http://www.rektorsakademien.se

Gesundheit
& Verbraucher

OM EUROPEAN SCHOOLNET
European Schoolnet er koordinator for KeyCoNet-prosjektet.
European Schoolnet er et nettverk av 30 utdanningsdepartementer fra EUs medlemsstater, som leder an i innovasjonsarbeidet innen utdanning på europeisk nivå. I kraft
av å være en betydningsfull internasjonal tenketank, koordinerer European Schoolnet
viktige europeiske tjenester innen utdanning på vegne av EU-kommisjonen, medlemslandenes utdanningsdepartementer og industripartnere.
Aktivitetene til European Schoolnet er fordelt på følgende tre områder:
Politikk, forskning og innovasjon: informasjonsdeling og evidensbygging.
Skoletjenester: tilrettelegging for samarbeid mellom skoler over hele Europa.
Lobbyvirksomhet: hvordan IKT og digitale medier bidrar til å omforme undervisningen og læreprosessene.

Følg oss på
http://europeanschoolnet.org

@eu_schoolnet

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

#KeyCoNet

KEYCONET-prosjektet er finansiert med støtte fra EUs program for livslang læring. Forfatteren
bærer det hele og fulle ansvaret for innholdet i publikasjonen, og Europakommisjonen kan ikke holdes
ansvarlig for måten informasjon i dette dokumentet kan bli brukt på.
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