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Editorial
Caros leitores,
Bem-vindos à sexta edição do boletim informativo KeyCoNet, o
último número a ser publicado em 2013!
A KeyCoNet é a Rede Europeia de Políticas sobre CompetênciasChave na Educação Escolar, fundada sob a alçada do Programa
de Aprendizagem ao Longo da Vida da Comissão Europeia. Este
boletim informativo (disponível em inglês, francês, português e
espanhol) tem como objetivo manter os leitores atualizados acerca das notícias, atividades e resultados da rede.
O Boletim KeyCoNet é publicado três vezes por ano, apresentando relatórios regulares sobre os desenvolvimentos respeitantes
às atividades, sítio web e eventos da rede, bem como notícias europeias, internacionais e nacionais sobre o desenvolvimento de
competências-chave na educação escolar. Cada edição dá igualmente destaque a um aspeto específico do desenvolvimento de
competências-chave ou a um resultado recente das atividades da
rede. O destaque desta edição dá conta das sete iniciativas sobre competências-chave selecionadas pela rede para desenvolvimento em estudos de casos aprofundados em 2014.
Fazemos votos de uma agradável leitura desta sexta edição,
anunciando desde já que o envio da próxima edição do boletim
informativo KeyCoNet terá lugar no início de 2014.

Caroline Kearney
(Analista Educativa e Gestora do Projeto KeyCoNet, European Schoolnet)
Em nome da Rede KeyCoNet
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ACERCA DA KEYCONET –
A REDE DE COMPETÊNCIASCHAVE:
A KeyCoNet centra-se na análise de iniciativas
de implementação de competências-chave no
ensino primário e secundário na Europa. Visite a página Resultados do Projeto no sítio web
da KeyCoNet (http://keyconet.eun.org/project-results) para aceder aos diferentes resultados
obtidos pela rede até ao momento.
A KeyCoNet produziu duas análises de literatura sobre questões fundamentais relacionadas
com a definição e implementação das competências-chave na educação escolar na Europa e com abordagens à avaliação. Além disso,
parceiros da rede colaboraram igualmente com
coordenadores do projeto a nível nacional, com
vista a produzir notas de casos (disponíveis em
inglês, francês, português e espanhol) descrevendo as iniciativas de Desenvolvimento das
Competências-Chave (DCC) em curso nos seus
países. As mais interessantes destas notas de
casos foram selecionadas pela rede para serem
desenvolvidas em estudos de casos (análises detalhadas, baseadas numa metodologia rigorosa,
elaboradas por investigadores e analistas políticos). A KeyCoNet produziu recentemente
uma nova série de notas de casos, estudos de casos aprofundados e respetivos
vídeos de análise de iniciativas baseadas
nas competências-chave que estarão em
breve disponíveis no sítio web da KeyCoNet, podendo ser consultados na página
resultados do projeto.
Foram igualmente produzidos e disponibilizados no nosso sítio web um roteiro das tendências
europeias e panorâmicas nacionais, para acompanhamento do estado de progressão do DCC
em diversos países da Europa. Todos os anos,
http://keyconet.eun.org

têm lugar visitas de aprendizagem interpares a
um país onde tenha sido identificada uma reforma interessante de DCC. No ano transato, os
parceiros da KeyCoNet visitaram Sevilha com
o intuito de se inteirarem sobre o programa
de integração das competências-chave na Andaluzia. Este ano, tiveram lugar duas visitas de
aprendizagem interpares a Dublim, onde está
em curso a implementação da reforma irlandesa das Competências-Chave, e a Bruxelas, onde
os parceiros se inteiraram sobre a reforma dos
objetivos transcurriculares. Os relatórios integrais e os vídeos das visitas de aprendizagem
interpares a Sevilha e a Dublim encontram-se
disponíveis no sítio web da KeyCoNet.
Finalmente, com base nos dados recolhidos
ao longo do projeto, através dos resultados supramencionados, estão a ser progressivamente
formuladas recomendações quanto a políticas
e práticas, relativamente aos facilitadores e aos
obstáculos a uma implementação holística do
DCC. Esteja atento às informações no nosso sítio web no início de 2014 sobre a forma de participar numa consulta pública em linha, em que
terá uma palavra a dizer sobre as recomendações, cuja versão final será disponibilizada no
final de 2014.
Apesar de este projeto utilizar o Quadro de
Referência Europeu de 2006 como ponto de
partida, temos a noção de que as competênciasComunicação na língua materna
 omunicação em línguas
C
estrangeiras
 ompetência matemática e
C
competências básicas em ciências e
tecnologia
Competência digital
Aprender a aprender
Competências sociais e cívicas
 spírito de iniciativa e de
E
empreendedorismo
Consciência e expressão culturais
European Framework for Key Competences
(2006)
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chave podem manifestar-se e interpretar-se de
variadas formas, de acordo com cada contexto
nacional. A rede adota, por conseguinte, uma
abordagem aberta e inclusiva.
Entre os 16 parceiros da KeyCoNet, oriundos de
dez países (Áustria, Bélgica, Estónia, Finlândia,
França, Irlanda, Noruega, Portugal, Espanha
e Suécia), contam-se Ministérios da Educação/
organismos afins, universidades/institutos de
investigação, organizações europeias e parceiros relacionados com práticas. Esta fértil parceria permite uma sinergia eficaz entre decisores
políticos, investigadores e profissionais. A KeyCoNet regista igualmente um número crescente
de associados e pretende aumentar ainda mais
o número de países participantes e alargar a diversidade dos seus parceiros. Consulte a secção Notícias da UE deste boletim informativo para saber mais sobre os nossos
13 novos associados e a secção Participe
para se tornar membro associado.

NOTÍCIAS SOBRE O DCC
A NÍVEL EUROPEU/
INTERNACIONAL
4ª Reunião da Rede e Visita de Aprendizagem Interpares da KeyCoNet ao
Ministério da Educação Flamengo em
Bruxelas
A European Schoolnet acolheu a 4ª reunião
da rede KeyCoNet que teve lugar em Bruxelas
em 2-4 de outubro de 2013. Tratou-se de um
evento que registou um sucesso especial pois
reuniu pela primeira vez todos os parceiros
efetivos, assim como 12 representantes dos
nossos membros associados. A reunião permitiu a troca de ideias e o debate sobre as iniciativas no âmbito das competências-chave a
nível nacional. Além disso, a reunião incluiu
oportunidades alargadas para o trabalho de
http://keyconet.eun.org

grupo, permitindo que os parceiros e os associados tivessem tempo para discutir as recomendações da rede que estão atualmente em
fase de elaboração, assim como afinar o programa de trabalho da rede para 2014.
Na mesma ocasião, os parceiros e os associados realizaram uma breve visita de aprendizagem interpares ao Ministério da Educação
Flamengo, organizado pela AKOV, o nosso
parceiro belga. Esta visita constituiu uma
oportunidade para a rede se informar mais
aprofundadamente sobre a reforma flamenga
dos Objetivos Transcurriculares, no decorrer
de um diálogo aberto com Bart Maes (Inspeção-Geral da Educação Flamenga), Karel
Coppens (Coordenadora dos Objetivos Transcurriculares, Instituto Técnico de Sint-Antonius, Gent) e com a estudante-docente Fiona
Balke (Educação Provincial, Antuérpia). Para
saber mais sobre esta reforma curricular, consulte o vídeo recente, lançado durante a visita de aprendizagem interpares, o qual ilustra
de que modo os objetivos transcurriculares
foram implementados através de um projeto
transcurricular que consistiu numa jornada
desportiva na escola profissional flamenga,
Instituto Superior Técnico de Sint-Antonius
(HTISA) em Gent. Pode ainda consultar Em
Destaque no número anterior do boletin informativo da KeyCoNet sobre a jornada desportiva em Gent.

Próxima visita de aprendizagem interpares da KeyCoNet a Malta em 2014
A KeyCoNet gostaria de agradecer calorosamente ao seu membro associado, o Ministério
da Educação de Malta, por se ter disponibilizado a acolher a próxima visita de aprendizagem interpares a Malta em 28-30 de abril de
2014. A rede aguarda ansiosamente a oportunidade de aprender mais sobre o Programa do Tronco Comum Curricular em Malta,
4

destinado ao desenvolvimento educativo de
alunos com fraco aproveitamento, através de
uma reforma curricular das competênciaschave que visa a avaliação das estratégias de
aprendizagem, a formação de professores e
orientadores, assim como a oferta paralela
de recursos de aprendizagem e orientação.
O programa começou a ser implementado
recentemente e, apesar de integrado no contexto específico de Malta, foi considerado pela
rede como um exemplo estimulante de uma
abordagem nacional sistémica ao desenvolvimento das competências-chave, com potencial para encorajar a reflexão de outros países, além de contribuir para a formulação das
recomendações da KeyCoNet.

Primeiro webinar KeyCoNet sobre Educação para o Empreendedorismo
Deseja saber mais sobre a educação para o
empreendedorismo e as importantes competências relacionadas que professores e alunos
podem aprender por meio dela? Então participe no primeiro webinar KeyCoNet previsto
para meados de janeiro de 2014! Estarão disponíveis brevemente no sítio web da KeyCoNet mais dados e instruções para participar
no webinar! Para ter uma ideia prévia, consulte o nosso vídeo recente sobre o evento final
do Projeto Empresa Global em Turim, onde
os alunos aprenderam competências empresariais e de empreendedorismo num contexto
multinacional.

de encetar uma frutuosa colaboração entre as
redes europeias de modo a partilhar os resultados do projeto e a implementar uma cooperação de longo prazo à escala europeia sobre
estas áreas afins.

Documentos Informativos sobre as TIC
nas escolas

O Observatório da European Schoolnet acaba de publicar a última edição da série de
Documentos Informativos dedicada às TIC
nas escolas. A 4ª edição, Utilizar a Internet
de forma segura e responsável: Que confiança sentem os adolescentes em termos de uma
Colaboração da KeyCoNet com a SIRIUS atitude segura e responsável num ambiente
em linha?, explora o comportamento seguro
e a TRANSIt
e responsável em linha. Investiga a confiança
A KeyCoNet tem o prazer de anunciar que dos adolescentes para se comportarem seaderiu ao projeto europeu TRANSIt, voca- gura e responsavelmente num ambiente em
cionado para o reforço das competências dos linha e em que medida os países diferem em
professores, e foi aceite na qualidade de rede termos dos níveis de confiança dos alunos e
cooperante da Rede de Políticas SIRIUS para das políticas escolares de segurança digital.
a educação de migrantes. A KeyCoNet pretenhttp://keyconet.eun.org
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Registe-se para receber futuros Documentos as próximas Eleições Europeias na primavera
de 2014. Farão parte da agenda eventos e deInformativos da European Schoolnet.
bates sobre a modernização da educação e dos
sistemas de formação na Europa, incluindo
A KeyCoNet na EMINENT
através da educação baseada em competênConferência anual da cias.
European Schoolnet
EMINENT: A Reunião O Estojo de Ferramentas de Ensinode Especialistas na Criação de Redes Educa- Aprendizagem da EEF do Sutton Trust
tivas terá lugar este ano em Helsínquia em
4-5 de dezembro. A KeyCoNet estará presen- A Education Endowment Foundation desente num workshop em 4 de dezembro dedica- volveu um Estojo de Ferramentas de Ensino
do às competências empresariais de alunos e -Aprendizagem que sintetiza a investigação
professores. O workshop discutirá o projeto educativa e oferece orientações aos professores
Escola Empresarial que foi selecionado pela e às escolas sobre a melhor forma de utilizarem
KeyCoNet para ser transformado num estudo os seus recursos. O Estojo de Ferramentas code caso no próximo ano. O projeto, que teve bre atualmente 33 tópicos, cada um deles resuinício no final de 2012, produzirá um guia mido em termos do seu impacto médio sobre
virtual para professores sobre aprendizagem os resultados, das provas que os fundamentam,
empresarial e incluirá várias ferramentas e do seu custo e da sua aplicabilidade.
métodos empresariais organizados em 35 pacotes de fácil utilização pelos professores, para Apresentamos em seguida uma pequena amosaplicação em escolas primárias, secundárias e tra sobre alguns dos resultados da pesquisa soprofissionais. O guia destina-se a ser usado na bre métodos pedagógicos associados à educaformação inicial de formadores e no desenvol- ção baseada em competências:
vimento profissional contínuo.
• A aprendizagem colaborativa, em que
O objetivo do projeto é facilitar a aplicação
os alunos trabalham em conjunto em deter	
   pelos professores da aprendizagem empresarial
minadas atividades, tem um impacto positiem qualquer área disciplinar e para qualquer
vo, mas não bem definido, a um custo muito
grupo etário. As escolas terão acesso a um
baixo. Tarefas geralmente estruturadas e
quadro de referência e a uma ferramenta de
bem concebidas conduzem a excelentes reaavaliação da qualidade que ajudará os educalizações.
dores a definir etapas e a avaliar o progresso.
• O feedback tem um impacto elevado a
Semana del aprendizaje permanente: Li- um custo baixo. Os estudos sobre o feedback mostram resultados diferentes: para alfelong Learning Week
guns, apresentar feedback pode ter efeitos
positivos sobre a aprendizagem, ao passo
A EUCIS-LLL, a Plataforma Europeia da Soque para outros é comprovadamente um faciedade Civil para a Aprendizagem ao Longo
tor de agravamento.
da Vida, está a organizar a terceira Semana da
Aprendizagem ao Longo da Vida que será realizada no Parlamento Europeu entre 2 e 6 de • A Metacognição e Autorregulação,
também conhecidas como “aprender a
dezembro de 2013. O destaque deste ano serão
http://keyconet.eun.org
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aprender”, têm um elevado impacto a um
custo baixo. São normalmente mais incisivas em pequenos grupos e tendem a ser eficazes com alunos de aproveitamento mais
fraco.

Multimédia e Aprendizagem, Bruxelas
2013

A conferência anual Multimédia e Aprendizagem
• O ensino pelos pares tem um impacto terá lugar em Bruxelas em 12 - 13 de dezembro.
relativamente elevado a um custo baixo. Há Este ano incidirá sobre a identificação de políindícios de que as crianças de meios desfa- ticas e iniciativas que possam promover a comvorecidos são as que registam maiores gan- petência digital e em multimédia na educação e
hos.
na formação, em linha com os objetivos da KeyCoNet.
• A aprendizagem social e emocional,
a um custo muito baixo, tem um impacto Reunião do Grupo de Trabalho sobre
significativo sobre as atitudes para com a Competência Digital
aprendizagem e as relações sociais na escola, mas nem todas as intervenções são O Grupo de Trabalho sobre Competência Digiigualmente eficazes em termos da melhoria tal, dedicado à definição, implementação e avado aproveitamento.
liação de competências digitais, reuniu-se em 5
de novembro em Bruxelas para discutir de que
Grupo de Trabalho Temático As Línguas forma as competências digitais devem ser avaliadas dos pontos de vista nacional e europeu. O
na Educação e na Formação - 12-13 de
trabalho da KeyCoNet foi apresentado e discutiNovembro
do com o grupo, focando os resultados de projeO grupo de trabalho sobre Línguas na Educa- tos relacionados com a competência digital.
ção e na Formação reuniu-se para debater a
implementação de competências linguísticas Primeira conferência europeia inGena educação e na formação, incluindo o domí- nious Rumo a 2020: Prioridades da edunio digital, as TIC e a aprendizagem de línguas. cação e carreiras nas STEM.
O grupo temático trabalha no sentido de criar
condições para assegurar uma melhor corresA conferência inGenious,
pondência entre as competências linguísticas
(Organismo de Coordeadquiridas na educação e as exigências em rá- nação Europeu nas áreas das Ciências, Tecnopida evolução das nossas sociedades e econo- logia, Engenharia e Matemática, coordenado
mias cada vez mais multilíngues. Consulte o pela European Schoolnet) teve lugar em 18 de
relatório publicado pelo grupo, intitulado Lín- novembro. A conferência revelou os resultados
guas para Empregos – oferecer competências preliminares de um estudo inédito que analisou
de comunicação multilíngues para o mercado a colaboração entre a indústria e as escolas no
de trabalho.
âmbito da educação nas STEM e debateu o futuro da educação nas STEM na Europa no contexto do Horizon 2020 e do Erasmus+. Ofereceu a
oportunidade para fortalecer e consolidar boas
práticas: desde a implementação prática de ati-

http://keyconet.eun.org
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Bélgica, Croácia, França, Grécia, Irlanda, Itália,
Luxemburgo, Malta, Noruega, Polónia, Portugal, Roménia, Espanha e Reino Unido), assim
Educação e Formação para Professores como 4 redes europeias que representam uma
Europeus: Modelos de Competência, variedade de países e partes interessadas. Os
Objetivos Curriculares e Harmonização novos associados podem contribuir para a rede
KeyCoNet e retirar benefícios dela sob diferenentre Teoria e Prática
tes aspetos, incluindo a apresentação das suas
A conferência internacional será acolhida pela perspetivas específicas sobre o projeto de reGerman Rektor’s Conference em 20-21 de ja- comendações da rede em termos de políticas e
neiro de 2014 no Zollverein, Sítio do Património práticas de implementação das competênciasMundial, em Essen, na Alemanha. Incidirá so- chave na educação escolar. Dirigimos o nosso
bre os desafios essenciais na formação de forma- especial agradecimento aos nossos membros
dores inicial, nas fases preparatórias e de inte- associados especialmente ativos que participagração e na educação e formação profissionais ram na reunião de outubro da rede e/ou apreavançadas para professores na Europa, tanto sentaram notas de casos descrevendo as suas
na perspetiva europeia, como na perspetiva ale- iniciativas baseadas nas competências. É com
mã. Um debate final, envolvendo especialistas e grande prazer que anunciamos que três notas
partes interessadas, incidirá sobre os desafios e de casos apresentadas em 2013 por membros
oportunidades na formação de professores, nas associados foram selecionadas pela rede para
semelhanças e diferenças estruturais entre os serem desenvolvidas em estudos de casos em
sistemas de formação de professores europeus 2014: o Programa do Tronco Comum Curricular do Ministério da Educação de Malta, o proe sobre o que podemos aprender mutuamente.
jeto europeu TRANSIt e a iniciativa da Base de
Conferência Aprendizagem em Serviço Dados de Ferramentas de Ensino do Instituto de
Investigação Educativa polaco. A KeyCoNet dá
na Europa - renovar tradições.
calorosamente as boas-vindas a todos os seus
Em 4-5 de dezembro de 2013, terá lugar em novos membros associados e passa a apresentá
Bona a Conferência Internacional BIBB (Insti- -los sucintamente aos seus leitores:
tuto Federal para a Educação e Formação Profissionais) sobre modelos de “aprendizagem em Albânia
serviço”. O objetivo da conferência é debater as
consequências relacionadas para as funções e
O Instituto para o
responsabilidades das partes interessadas enD e s e nv ol v i m e nt o
volvidas (Estado, empresas, sindicatos, aprenda Educação (IED)
dentes) e identificar elementos comuns de vários
(http://izha.edu.al/) é uma
modelos de “aprendizagem em serviço”.
nova instituição, criada sob tutela do Ministério
da Educação e Ciências. A missão do IED é presNovos associados aderiram à comuni- tar ao Ministério e a outras instituições educativas aconselhamento e conhecimentos altamente
dade crescente da KeyCoNet!
especializados, com base em resultados da inA comunidade de membros associados conti- vestigação e da prática nos setores educativo e
nua a crescer e inclui atualmente 34 organiza- pedagógico. Aurora Guxholli esteve presente na
ções de 16 países europeus (Albânia, Áustria, 4ª reunião da rede.

vidades inovadoras à integração curricular e recomendações para prioridades políticas.

http://keyconet.eun.org
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Áustria

cahiers-pedagogiques.com/) é uma associação
de investigação autónoma composta por profissionais da educação que abrangem todas
as áreas do ensino. O Círculo publica guias
para professores (cahiers pédagogiques) exprimindo opiniões sobre reformas escolares
e pedagogias inovadoras, com a finalidade de
promover e melhorar as políticas e práticas
educativas. O lema da organização é “mudar
a sociedade para mudar as escolas, mudar a
escola para mudar a sociedade.”

O Instituto Federal para a Investigação, Inovação
e Desenvolvimento Educativos (BIFIE)
(https://www.bifie.at/) foi fundado com o objetivo de melhorar o sistema de ensino austríaco,
graças a atividades de investigação e monitorização de elevada qualidade. As tarefas centrais do
BIFIE incluem o desenvolvimento da qualidade,
a monitorização educativa, o desenvolvimento de Grécia
exames finais escolares, a investigação aplicada à
educação, o reporte regular sobre a investigação
A
Ellinogereducativa nacional e a informação e aconselhamaniki Agogi
mento à gestão das escolas.
(http://www.ea.gr/) é uma escola privada greco-alemã que coordena atualmente o projeto europeu TRANSIt. A escola, que abrange todos os
Bélgica
níveis de ensino, visa proporcionar um ambienO Artesis Plantijn te adequado para que os alunos desenvolvam
University
College todas as competências e aptidões necessárias a
de Antuérpia (http:// uma vida próspera e uma carreira de sucesso.
www.ap.be/) é uma nova instituição univer- No âmbito da educação mais abrangente possitária, com origem no Artesis University sível, a escola procura, através de um conjunto
College e no Plantijn University College. AP de atividades sociais e culturais, alcançar o que
também significa Antuérpia e Província, Ar- o seu próprio nome sugere: uma combinação
tes e Profissional, Ambição e Paixão: o nome equilibrada entre o inquieto espírito grego e a
perfeito para descrever a escola! A AP carac- precisão alemã.
teriza-se pela unidade na diversidade. É uma
O
Instituto
universidade em que as diferentes faculdades
de
Política
não se restringem aos respetivos campos de
estudo e especialidade, mas apostam em re- Educativa (IEP) (www.iep.edu.gr) é uma endes e transferências interdisciplinares, ofere- tidade legal privada que funciona em benefício
cendo a todos, docentes e discentes, a oportu- do interesse público como um órgão executivo
nidade de crescerem e desenvolverem os seus científico que apoia o Ministério da Educação e
Assuntos Religiosos, em matéria de investigação
talentos.
científica e do estudo das questões relacionadas
com o ensino primário e secundário, bem como
França
da transição da educação secundária para a terO Cercle de recherche et ciária e do apoio contínuo técnico e científico
d’action
pédagogiques para a conceção e implementação de questões
(CRAP) (Círculo de Inves- de política educativa.
tigação e Ação Pedagógicas) (http://www.
http://keyconet.eun.org
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Luxemburgo

co unidades orgânicas do Instituto Politécnico
de Viseu e oferece cursos de licenciatura e mestrado na área da formação e educação iniciais
de professores. A ESEV tem também colaborado ativamente na organização de formação em
serviço para professores a nível regional e projetos de formação de professores lançados pelo
Ministério da Educação. O pessoal docente do
ESEV está envolvido em investigação no âmbito
do Centro de Estudos em Educação, Tecnologia
e Saúde do Instituto Politécnico.

O Service de Coordination de la
Recherche et de
l’Innovation Pédagogiques et Technologiques (SCRIPT) (Serviço de Coordenação da Investigaçâo e Inovação Pedagógicas e Tecnológicas) (www.script.lu/) opera
sob tutela do Ministério Nacional da Educação e
do Desenvolvimento Profissional para a promoA Escola Superior
ção e implementação da investigação e inovação
de Educação de
pedagógicas e tecnológicas. O seu objetivo é assegurar a qualidade do ensino nas escolas, bem Bragança (ESEB) (http://portal.ipb.pt/) é
um estabelecimento público de ensino superior
como da formação de professores.
que qualifica professores e profissionais a nível
do ensino pré-escolar e básico em áreas que inNoruega
cluem as artes, o desporto, a educação social, a
O Centro Norueguês educação ambiental e as línguas. Ao longo dos
para as TIC na Educa- anos, a ESEB participou nos programas nação (www.iktsenteret.no) cionais de requalificação dos docentes, para a
contribui para a realização e desenvolvimento aquisição do grau de licenciado pelos professode políticas em matéria de TIC nas escolas. Os res bacharéis e tem realizado diversos cursos de
seus principais objetivos consistem em melho- especialização pós-licenciatura, não conferentes
rar a qualidade da educação e os resultados da de grau, tendo como destinatários os professoaprendizagem dos alunos de todos os níveis de res e outros técnicos da região. Entre as suas
ensino através do uso das TIC na educação. O responsabilidades nesta área, contam-se o Procentro visa assegurar que as TIC contribuem grama de Formação de Professores em Serviço
para melhorar a qualidade, reforçar a aprendi- no distrito de Bragança e o Programa de Formazagem e implementar melhores estratégias de ção Contínua desenvolvidos pelo Ministério da
aprendizagem entre os alunos e aprendizes no- Educação.
ruegueses. O Centro Norueguês para as TIC na
Educação foi objeto de uma nota de caso sobre o Roménia
apoio às competências digitais dos alunos produzida pela KeyCoNet em 2012, a qual se enO Centro para a Procontra disponível no sítio web da KeyCoNet. Ola
moção da AprendizaBerge esteve presente na 4ª reunião da rede.
gem ao Longo da Vida
(CPIP) (http://cpip.ro/) é
uma instituição não-governamental sem fins luPortugal
crativos, ativa na área educativa e social. O objeA Escola Superior de Edu- tivo principal do CPIP é desenvolver uma cultura
cação de Viseu (ESEV) de aprendizagem ao longo da vida. A instituição
(www.esev.ipv.pt/) é uma das cin- desenvolve e implementa programas e projetos
http://keyconet.eun.org
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educativos nacionais e internacionais e organiza
seminários, campanhas públicas, conferências
e formação para a promoção da aprendizagem
ao longo da vida. O CPIP promove igualmente o
princípio da igualdade de oportunidades e apoia
projetos que visam a melhoria da condição das
mulheres na Roménia.

das competências-chave dos alunos através
da construção e fortalecimento da educação
dos professores baseada em competências. O
projeto está neste momento a desenvolver uma
metodologia experimental de formação de
formadores sobre a didática e avaliação digital
das competências transversais.

España

Notícias dos parceiros/associados

A competência matemática é identificada por todos os países como sendo fundamental
para o desenvolvimento de todos os alunos.
O Sangakoo (www.sangakoo.com/) é um
aplicativo web para aprender matemática com
uma metodologia inovadora baseada na prática
criativa dentro de um ecossistema colaborativo,
adequado a todos os contextos educativos (formais, não formais e profissionais). Esta abordagem única à aprendizagem baseia-se em três
princípios centrais: praticar a resolução e criação de problemas matemáticos, colaborar e estabelecer ligações com pessoas com interesses e
preocupações semelhantes e aprender matemática ao longo da vida de forma a poder participar
ativamente na sociedade do conhecimento. O
Sangakoo ajuda a manter a mente ativa estimulando, desenvolvendo e preservando diferentes
capacidades, como o raciocínio abstrato, a análise lógica de problemas e questões, a flexibilidade
e criatividade mentais e o cálculo a diferentes
níveis.

Orientar com vista à resiliência matemática (IRM)

Redes europeas
O projeto europeu TRANSIt (Competênciaschave transversais para a aprendizagem ao
longo da vida: formar formadores na educação
baseada em competências), (http://www.transitproject.eu/) coordenado pela nossa parceira
associada Ellinogermaniki Agogi, visa produzir
um impacto positivo sobre o desenvolvimento
http://keyconet.eun.org

A ASDAN está atualmente a trabalhar com
um grupo de investigação da Universidade de
Warwick e da Universidade Aberta sobre uma
das barreiras considerada intransponível no
desenvolvimento das competências-chave: o
medo da matemática. O grupo IRM, liderado
pela Progression Trust, pelo Centro de Estudos
da Educação da Universidade de Warwick, pela
ASDAN e pela Associação de Prestadores de
Formação de Coventry e Warwickshire, está a
desenvolver competências de orientação destinadas a superar a indiferença à matemática. O
objetivo do curso Orientar com vista à resiliência matemática consiste em resolver o problema da evasão à matemática e da ansiedade em
relação a esta disciplina, comuns no Reino Unido e noutros países europeus, a fim de preparar
os aprendentes para que possuam um conhecimento mais alargado dos princípios matemáticos e simplificar o acesso à continuação de estudos superiores e carreiras relacionados com as
STEM. Os orientadores em resiliência matemática trabalharão com os alunos para ajudá-los
a enfrentar dificuldades em matemática e para
apoiar a sua compreensão das ideias matemáticas em lugar de resolver problemas matemáticos. O projeto será apresentado na ICERI2013,
a 6ª Conferência Internacional de Educação,
Investigação e Inovação, que será realizada em
Sevilha, em 18-20 de novembro de 2013.
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Educação e Formação Profissionais
(EFP) para combater a Exclusão Social

área da migração e da educação e formação
para trocar informações e considerar de que
modo a educação e formação profissionais
O evento, coordenado pela rede SIRIUS para podem ser utilizadas para melhorar a inclua educação de migrantes, que teve lugar em são profissional e social de jovens descen22 de novembro em Bruxelas, reuniu gru- dentes de migrantes. Para mais informações:
pos de interesse europeus que trabalham na http://www.sirius-migrationeducation.org/

Publicações recentes sobre o desenvolvimento de
competências-chave na Europa
 NESCO GIE – Gabinete Internacional da Educação: Glossário curricular - O
U
Gabinete Internacional da Educação publicou recentemente um Glossário de Terminologia
Curricular contendo definições de mais de 160 termos relacionados com o currículo.
Pretende assumir-se como uma ferramenta de trabalho e consulta que pode ser utilizada
numa variedade de contextos e ajudar a estimular a reflexão entre todos os envolvidos em
iniciativas de desenvolvimento curricular.
 oletim Informativo da Eurydice - Leia o primeiro boletim informativo da Eurydice! A
B
Rede Eurydice presta informação e oferece análises sobre as políticas e sistemas educativos
europeus.
 erceiro boletim informativo da Rede Europeia de Políticas sobre Liderança
T
Escolar (EPNoSL) - Tem interesse em saber mais sobre liderança escolar? A EPNoSL
é uma rede colaborativa que visa a melhoria da liderança escolar na Europa: leia o seu
terceiro boletim informativo no sítio web da EPNoSL.
 ducação para o Empreendedorismo - Um Guia para Educadores - Uma das
E
competências-chave do Quadro de Referência Europeu de 2006 das competências-chave
da Comissão é o espírito de iniciativa e espírito empresarial. A Comissão Europeia publicou
recentemente um guia do empreendedorismo que visa apoiar os professores na introdução
da aprendizagem empresarial nas escolas: “Educação para o Empreendedorismo - Um Guia
para Educadores”. Saiba mais sobre a nova publicação no sítio web da Comissão!
 inhas de orientação para a formação em competências-chave - Elaboradas
L
pelo CNIIE (Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa), o guia tem como
objetivo ajudar a comunidade educativa a refletir sobre as implicações da implementação
das competências-chave na escola. Disponível apenas em espanhol.
 prendizagem de competências - KoKids - Desenvolvida por um grupo de
A
especialistas da Universidade de Formação de Formadores de Viena, KoKids é uma
nova publicação para professores que contém contributos sobre o trabalho na área das
competências-chave com alunos dos 3 aos 19 anos em escolas públicas.

http://keyconet.eun.org
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NOTÍCIAS SOBRE O DCC
A NÍVEL NACIONAL
Desenvolvimento de línguas e literacia
em escolas alemãs
O Ministério Federal da Educação e Investigação da Alemanha lançou uma iniciativa conjunta de cinco anos para promover as
competências linguísticas e de leitura das
crianças: Sprachförderung, Sprachdiagnostik und Leseförderung. O objetivo do projeto
é desenvolver o ensino das línguas a nível primário a fim de apoiar as crianças no seu desenvolvimento linguístico, na promoção da sua
literacia e na compreensão da leitura. O passo
seguinte consistirá na melhoria da fluência de
leitura, no desenvolvimento de uma estrutura
linguística mais complexa e no trabalho com a
escrita e a leitura em suportes digitais.

Conferência da FERA sobre Educação 2013,
Jyväskylä, 21-22 de Novembro de 2013
A Conferência da Associação Finlandesa de
Investigação Educacional (FERA) sobre Investigação Educativa teve lugar este ano na
Universidade de Jyväskylä. Durante a conferência, o estudo de caso KeyCoNet finlandês foi apresentado numa sessão de cartazes
sobre Concepção Conjunta de Ambientes de
Aprendizagem para o Século XXI com Alunos do Ensino Secundário Superior.
Vídeos recentemente publicados sobre o desenvolvimento das competências-chave
Apresentamos em seguida uma pequena
amostra dos novos vídeos publicados no sítio
web da KeyCoNet relacionados com os estudos de casos da rede de 2013:
http://keyconet.eun.org

Bélgica - Objetivos Finais Transcurriculares, Jornada Desportiva na HTISA, em Gent
O vídeo mostra a implementação dos Objetivos Finais Transcurriculares Belgas através de uma Jornada Desportiva Olímpica e
Paraolímpica, organizada pelo Instituto Superior Técnico de Sint-Antonius (HTISA) em
Gent, na Bélgica.
Portugal – Eduscratch, Escola Primária de Aiana, Portugal
EduScratch é uma iniciativa que visa promover o uso educativo de uma linguagem de
programação – Scratch. Esta ferramenta permite o desenvolvimento do raciocínio computacional e revelou ter um enorme potencial
para desenvolver nos alunos diferentes tipos
de competências (digitais e relacionadas com
disciplinas). O vídeo mostra o uso do Scratch
na Escola Primária de Aiana.
Europa – Projeto Empresa Global da
JA-YE (1), Turim
O Projeto Empresa Global reúne voluntários
de empresas com estudantes de idades entre
os 15 e os 18 anos, com o fim de lhes ensinar
competências empresariais num contexto
empresarial internacional.
Europa – Projeto Empresa Global da
JA-YE (2), Turim
O vídeo produzido pela JA-YE mostra o valor acrescentado do Desafio Empresa Global
na educação. Os alunos são encorajados a
trabalhar com outras pessoas num ambiente
multicultural, onde aprendem competências
úteis para as suas carreiras futuras e adquirem uma compreensão da importância do
empreendedorismo.
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Em Destaque:
Estudos de Casos 2014

matematicamente, em particular em situações
concretas da vida real.

Programa do Tronco Comum
Até ao final de 2013, a KeyCoNet terá produzido Curricular – Ministério da Educação –
15 notas de casos novas, a acrescer às 35 iniciati- Malta
vas já coligidas ao longo de 2012. As novas notas
de casos descrevem iniciativas de 7 países (Áus- O Programa do Tronco Comum Curricular em
tria, França, Irlanda, Malta, Polónia, Espanha Malta visa alunos do ensino secundário, com a
e Suécia), bem como três iniciativas europeias. finalidade de melhorar os resultados da aprenOs parceiros e associados tiveram a oportuni- dizagem das competências-chave em todas as
dade de considerar cada um dos casos antes da disciplinas e de alargar os métodos usados para
última reunião da rede em outubro, ocasião em avaliá-las. O programa baseia-se numa abordaque foram debatidos em mais pormenor, a fim gem construtivista e, por conseguinte, a avaliade decidir quais beneficiariam com uma aná- ção para a aprendizagem representa a estratégia
lise mais aprofundada de modo a informar as pedagógica global, juntamente com a aprendipróximas recomendações da rede. Entre os 15 zagem indutiva, a fim de tornar a aprendizacasos identificados pelos parceiros e associados, gem mais relevante e concreta. Os alunos que
foram selecionados 7 para serem desenvolvidos participam no Programa do Tronco Comum
em estudos de casos em 2014, apresentando-se Curricular mantêm um portefólio que contém
em seguida uma breve síntese destas iniciativas. indicadores significativos e diversificados das
suas realizações em matéria das competênciasProjeto Matemática – Conselho Nacio- chave. Um conjunto variado de métodos de avanal para o Currículo e a Avaliação – Ir- liação privilegiará uma ênfase nos diferentes inlanda
dicadores coligidos em detrimento da ênfase no
resultado obtido através de um único método de
Verifica-se nas escolas irlandesas uma falta de avaliação. Como resultado desta reforma curriinteresse pela matemática e os alunos possuem cular e deste programa, prevê-se que as taxas
um nível deficiente de raciocínio matemático de absentismo e abandono diminuam.
básico. A abordagem didática na Irlanda era até
agora muito tradicional e os métodos de ensino Projeto TRANSIt – EU
baseavam-se na aprendizagem e em procedimentos de memorização, com uma descontex- O principal objetivo do Projeto TRANSIt é criar
tualização e falta de aplicação prática e de co- um impacto sobre o desenvolvimento pelos alunhecimentos profundos dos conceitos básicos. nos das competências-chave através do reforço
O Projeto Matemática teve início em 2008, da consciência dos professores das competêncomeçando por 24 escolas, e foi agora alargado cias transversais e da sua formação na didátia todas as escolas irlandesas. Visa capacitar os ca e avaliação deste método. Uma abordagem
alunos no ensino secundário irlandês para de- eficaz ao ensino contribuirá diretamente para
senvolverem a proficiência em matemática atra- a conceção de atividades de ensino-aprendivés de uma mudança radical da experiência de zagem que visam aumentar a motivação dos
aprendizagem e da abordagem ao ensino e ava- alunos para aprender e, desde modo, reforçar a
liação da matemática. Na nova abordagem, os aquisição de competências-chave transversais
alunos têm de aprender matemática pensando por todos os alunos. Os métodos do projeto fahttp://keyconet.eun.org
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cilitarão o desenvolvimento da criatividade, a currículo: projeto para a consolidação das comadaptação às circunstâncias em rápida trans- petências básicas como elemento essencial do
formação, competências interculturais e mul- currículo), estabelecido em 2011 pelo Ministério
tilíngues, o desenvolvimento social, competên- da Educação, Cultura e Desporto de Espanha,
cias de “aprender a aprender” e uma perceção em colaboração com as Comunidades Autónomais aguda da capacidade pessoal para resolver mas. O projeto visa todos os intervenientes da
comunidade educativa em todas as fases da
problemas.
escolaridade obrigatória (alunos, professores,
Orientadores Móveis de Aprendizagem equipas de gestão, famílias, etc.) e a sua abordagem holística inclui: apoiar o desenvolvimen– Ministério Federal da Educação,
to curricular baseado em competências para
Artes e Cultura – Áustria
aumentar o nível de competências dos alunos,
Orientadores Móveis de Aprendizagem pro- desenvolver a sua criatividade e prevenir e remove o uso de dispositivos móveis, como note- duzir o insucesso escolar através da promoção
books, tablets e smartphones na educação. As da aprendizagem ao longo da vida, da melhoria
profundas mudanças relativas à comunicação e atualização da formação inicial de professores
na nossa sociedade têm suscitado uma necessi- no ensino primário e secundário a fim de indade urgente de reforçar as competências digi- cluir o ensino-aprendizagem das competênciastais dos alunos, a fim de ajudá-los a fazer face à chave, do apoio financeiro ao desenvolvimento
enorme quantidade de informação a que estão de projetos destinados a consolidar uma aborexpostos diariamente: além do currículo regu- dagem das competências-chave no currículo e
lar, os alunos precisam igualmente de aprender da avaliação da implementação do programa e
e dominar competências digitais, usar a Inter- do seu impacto. A implementação regional desnet de forma mais segura, utilizar os meios so- te projeto através do programa andaluz PICBA
ciais e pesquisar a web. Os dispositivos digitais desenvolveu módulos experimentais de formamóveis serão utilizados como “orientadores mó- ção de professores para apoiar os professores
veis de aprendizagem” que ajudam a reforçar as na integração das competências-chave no curcompetências digitais dos alunos e a melhorar rículo, tendo envolvido 82 escolas primárias e
os métodos de ensino dos professores no âm- secundárias andaluzas.
bito de um processo de educação digital. Várias
escolas envolvidas no projeto experimentaram Base de Dados de Ferramentas de Ensio ensino com eBuddies (amigos eletrónicos), em no – Instituto de Investigação Educativa
que os alunos do primeiro ano do ensino secun- - Polónia
dário orientavam os alunos do ensino primário
no uso e manipulação dos dispositivos móveis. O objetivo da iniciativa é apoiar a implementação dos objetivos do tronco comum curricular
PICBA – Universidade Nacional do En- polaco de 2009, incluindo o ensino-aprendizasino à Distância e Junta de Andaluzía – gem do raciocínio crítico, do raciocínio científico e da resolução de problemas a todos os níveis
Espanha
escolares. Embora estas competências sejam
O programa PICBA constitui o subprojeto re- muitas vezes reconhecidas como essenciais na
gional do projeto nacional espanhol COMBAS educação, os materiais práticos para professo(Proyecto para la consolidación de las Compe- res e alunos que ajudam a desenvolvê-las e avatencias Básicas como elemento esencial del liá-las são inexistentes. O Instituto de Investihttp://keyconet.eun.org
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gação Educativa desenvolveu, por conseguinte,
a Base de Dados de Ferramentas de Ensino
com o intuito de colmatar esta lacuna. Atualmente, destina-se principalmente a professores
do ensino secundário inferior para os apoiar na
preparação das aulas e contém tarefas em matemática, ciências, língua polaca e história que
podem ser também utilizadas livremente pelos
alunos.

A Escola Empresarial – JA-YE – EU
A União Europeia reconheceu a importância
do empreendedorismo na Estratégia de Lisboa
para o Crescimento e o Emprego (Conselho Europeu de Lisboa 2000 e 2005) que exigia aos
Estados-Membros que apoiassem a educação
para o empreendedorismo nas escolas e faculdades. O objetivo da Escola Empresarial (EE) é
facilitar a aplicação pelos professores da aprendizagem empresarial em qualquer área disciplinar e para qualquer grupo etário. As escolas
terão acesso ao Guia Virtual da Aprendizagem
Empresarial, um quadro de referência e uma
ferramenta de avaliação da qualidade que ajudará os educadores a definir etapas e a avaliar
o progresso em 35 pacotes de fácil utilização
pelos professores e que, mesmo na ausência de
um quadro de referência a nível nacional, possa
ajudar qualquer educador a avançar no sentido
correto em matéria de aprendizagem empresarial.
Para saber mais sobre as notas de casos de
2013, consulte a nossa secção resultados do
projeto no sítio web da KeyCoNet, onde serão
brevemente disponibilizadas.

http://keyconet.eun.org
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SÍTIO WEB DA KEYCONET
http://keyconet.eun.org
Que pode fazer no sítio web da KeyCoNet?
 er o vídeo de apresentação da KeyCoNet para saber mais sobre as atividades e
V
membros da KeyCoNet.
Assinar o boletim informativo da KeyCoNet e consultar edições anteriores no arquivo.
 ceder a notícias sobre o desenvolvimento das competências-chave, publicadas
A
nas últimas edições de outros boletins informativos
relevantes com que temos ligações, como o boletim informativo da rede Eurydice e do Instituto Francês da
Educação, bem como a relatórios recentes da Comissão
Europeia, da OCDE e de outras organizações nacionais
e internacionais dedicadas à matéria.
 irar partido da ferramenta de pesquisa (http://keycoT
net.eun.org/project-results) que filtra os resultados do
projeto por país, competência, dimensão, contexto de
aprendizagem, nível de ensino e tipo de resultado disponível.

Que resultados do projeto pode encontrar no sítio web da KeyCoNet?
 uas análises de literatura integrais sobre o desenvolvimento das competênD
cias-chave na educação escolar na Europa e a avaliação das competências-chave,
além de um sumário dos resultados principais das duas análises.
 m catálogo contendo sínteses de iniciativas relativas ao desenvolvimento das
U
competências-chave na Europa.
Notas de casos, disponíveis em inglês, francês, português e espanhol, que descrevem iniciativas interessantes a nível nacional na Europa, relacionadas com a
implementação das competências-chave nas escolas.
 studos de casos desenvolvidos a partir das notas de casos mais interessantes
E
e redigidos por investigadores e analistas políticos com base numa metodologia
rigorosa.
 m roteiro de tendências europeias respeitante ao desenvolvimento das
U
competências-chave, que oferece uma panorâmica sobre as iniciativas analisadas
nas notas de casos.
 anorâmicas nacionais apresentando um quadro global da abordagem adotaP
da no desenvolvimento das competências-chave e do progresso atual em cada um
dos seguintes países: Áustria, Bélgica, Estónia, Espanha, Finlândia, França, Irlanda, Noruega, Portugal, Eslováquia e Suécia.
 elatórios das visitas de aprendizagem interpares da rede a Sevilha e a
R
Dublim, com os respetivos vídeos.

http://keyconet.eun.org
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EVENTOS SOBRE
COMPETÊNCIAS-CHAVE
Durante o outono de 2013, os parceiros da
KeyCoNet organizaram vários eventos de
networking um pouco por toda a Europa.
Embora os eventos variem em termos de escala, alcance geográfico e natureza dos participantes, o objetivo comum é recolher conhecimentos e adquirir compreensão sobre a
melhor forma de implementar uma abordagem às competências-chave na educação escolar, disseminar os resultados do projeto e
alargar a adesão à rede. Encontrará mais informações sobre os eventos nacionais de networking dos parceiros na página Eventos do
sítio web da KeyCoNet. Apresentamos seguidamente uma síntese de alguns dos eventos
recentes que tiveram lugar.

Seminário da KeyCoNet no Ministério
da Educação Flamengo (Bruxelas)
Na terça, 22 de outubro, o parceiro flamengo
da KeyCoNet, a AKOV, organizou um seminário sobre Tronco comum curricular em movimento. Ajudar a determinar as competências-chave do futuro. O evento, que se saldou
num sucesso, contou com a participação de 120
representantes da sociedade civil e incluiu um
discurso por Herman Van Rompuy, Presidente
do Conselho Europeu, que associou o tema da
conferência aos avanços europeus em matéria
de educação e do mercado de trabalho. O dia
começou com uma introdução pela administradora geral da AKOV, Ann Verhaegen, a que
se seguiu o Ministro da Educação e Formação
flamengo, Pascal Smet, que debateu os planos
de reforma do ensino secundário. Da parte
da manhã, o professor Eric Corijn, especia-

Rektorsakademien - O Festival das
Competências
Realizado em Estocolmo em 7 de outubro, o
Festival das Competências é um evento anual
da Rektorsakademien que visa inspirar os
participantes a trabalhar com as competências-chave. O tema principal este ano foi a
Escola Competente, com a finalidade de destacar iniciativas positivas relativas à implementação das competências-chave na escola,
juntamente com bons exemplos do trabalho
sobre as competências. O evento dividiu-se
em duas partes: três seminários com Charlotte Johansson (Inspecção Escolar Sueca),
Ison Glasgow (duo de hip hop Ison & Fille)
e Lena Lingman (diretora da Glada Hudikgymnasiet) e painéis de discussão com políticos envolvidos em política educativa.

http://keyconet.eun.org
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lista em planeamento urbano e um interessado em educação à luz do desenvolvimento de
grandes aglomerados urbanos, falou sobre a
comunicação na língua materna e em línguas
estrangeiras, competências sociais e cívicas e
sensibilidade e expressão culturais. Centrou-se
na Glocalização, em redes metropolitanas e na
necessidade de repensar a educação à margem
dos currículos baseados em disciplinas separadas e no âmbito de currículos construídos em
torno de projetos de aprendizagem que integrem disciplinas e competências, assim como
partes interessadas.
À tarde, o professor Herman Van den Broeck
da Escola de Gestão Empresarial Vlerick discutiu as outras 4 competências-chave: a competência matemática e as competências básicas
em ciência e tecnologia, a competência digital,
aprender a aprender e o espírito de iniciativa e
espírito empresarial. Discorreu sobre vários aspetos relacionados, desde a “formação de redes
alargadas”, o rápido fracasso (aprender com os
erros na perspetiva da aprendizagem ao longo da vida), a prática deliberada, até questões
como fazer face a sobrecargas de informação,
planear, sonhar (inovação, empreendedorismo,
criatividade) e cooperar. Herman Van Rompuy
realçou ainda o valor do trabalho da KeyCoNet
e louvou a crescente consciência da importância de desenvolver competências-chave, assim
como a nossa cada vez maior base de indicadores sobre a forma mais eficaz de o conseguir.
Estão disponíveis mais informações no Sítio
web da AKOV.

http://keyconet.eun.org

Jornada da KeyCoNet em Espanha, competências na Europa e em Espanha
No dia 13 de novembro, teve lugar em Madrid
um evento de networking da KeyCoNet espanhola, coordenada pela UNED e Atlántida, com a colaboração do Ministério da Educação. O evento contou com a participação
de 200 pessoas. O seu objetivo foi apresentar
as atividades e resultados atuais e futuros
da KeyCoNet relacionados com o desafio de
implementar as competências-chave na educação escolar, com perspetivas de aplicação
no âmbito do currículo espanhol. Foi discutida, em particular, a importância de alargar
o modelo experimental espanhol COMBAS a
todas as escolas de Espanha. Foi igualmente distribuído aos participantes um CD para
professores contendo informações relevantes sobre as competências-chave, incluindo
as notas de casos e os estudos de casos da
KeyCoNet de diferentes países europeus,
bem como material relativo ao contexto espanhol, como as Linhas de orientação para a
formação em competências-chave do projeto
COMBAS. O CD apresenta atividades para
professores a fim de ajudá-los a integrar a
aprendizagem baseada em competências no
currículo, incluindo alguns exemplos de boas
práticas das 150 escolas que participaram no
programa espanhol. Para mais informações,
pode também consultar os vídeos do evento
(em espanhol).
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PARTICIPE!
Gostaria de contribuir para o trabalho do KeyCoNet? Veja como adiante!
Para nos contactar, escreva para keyconet-info@eun.org.
 dira ao grupo da KeyCoNet no Linkedin! Gostaria de partilhar informações
A
e discutir o desenvolvimento das competências-chave na educação escolar? Se sim,
adira ao nosso novo grupo no linkedin! É a sua oportunidade para trocar pontos de
vista diretamente com os parceiros e membros associados da KeyCoNet em toda a
Europa sobre questões centrais relacionadas com as competências-chave.
 em conhecimento de notícias a respeito do desenvolvimento das competências-chave
T
que possam ser de interesse para incluir na próxima edição do Boletim Informativo
KeyCoNet? Comunique-nos.
 onsulte o nosso sítio web para saber se algum dos eventos de networking da KeyC
CoNet terá lugar próximo de si!
 nvie um pedido de adesão da sua organização à rede para:
E
http://keyconet.eun.org/partners/associates

Quais são os benefícios de se tornar membro?
 oportunidade de influenciar uma nova área na definição de políticas de elevado
A
interesse para a Comissão Europeia e de ter voz nas recomendações finais sobre o
DCC que ajudarão a configurar a posição da UE e dos estados-membros sobre esta
matéria;
 oportunidade de estabelecer contactos com várias organizações europeias de
A
proa a nível de políticas, investigação e práticas, que têm um interesse no DCC,
assim como de identificar oportunidades de cooperação futura com as mesmas;
 oportunidade de participar em eventos ou encontros de networking com viagens
A
locais (e porventura não locais) pagas e de participar em qualquer das atividades e
oportunidades de aprendizagem em linha organizadas pela rede KeyCoNet;
 oportunidade de adquirir uma visão sólida sobre a situação atual do DCC na EuA
ropa, alicerçada em provas válidas, apresentadas pelos parceiros da KeyCoNet nas
áreas da definição de políticas, investigação e prática;
 oportunidade de exibir o logotipo da KeyCoNet no seu sítio web, assim como maA
teriais de disseminação, a fim de demonstrar o empenhamento da sua organização
no DCC.
Não existe taxa de inscrição nem qualquer obrigação de relato; unicamente um grande número de vantagens!
Por isso, adira à rede (http://keyconet.eun.org/partners/associates) e faça parte da nossa crescente
comunidade sobre o desenvolvimento das competências-chave na educação escolar na Europa.

http://keyconet.eun.org
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SAIBA MAIS SOBRE OS PARCEIROS DA NOSSA REDE

Ministérios da Educação / Agências nacionais

http://www.bmukk.gov.at

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

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

http://www.juntadeandalucia.es/

http://www.ncca.ie/

http://www.eitsa.ee/en/

Universidades e Institutos de Investigação

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

http://www.eiesp.org

http://www.uned.es

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

http://www.ie.ul.pt

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

http://www.cicero.fi

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

Parceiros relacionados com práticas

http://www.ja-ye.eu

http://keyconet.eun.org

http://www.rektorsakademien.se
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Gesundheit
& Verbraucher

CONTACTE-NOS
Gostaríamos de saber se está interessado(a) em receber mais informações ou em apresentar-nos sugestões. Contacte-nos para: keyconet-info@eun.org
ACERCA DA EUROPEAN SCHOOLNET
A European Schoolnet é a coordenadora do projeto KeyCoNet.
A European Schoolnet é uma rede de 30 Ministérios da Educação dos Estados-Membros da
Europa, que lidera a inovação educativa a nível europeu. Sendo um importante grupo de reflexão internacional, a European Schoolnet oferece serviços educativos essenciais em nome
da Comissão Europeia, dos Ministérios da Educação associados e dos parceiros da indústria.
As atividades da European Schoolnet abrangem três áreas de trabalho:
 olítica, investigação e inovação: partilha de informações e construção de um repositóP
rio de práticas
Serviços escolares: reforço da cooperação entre as escolas europeias.
 ções de defesa: de que modo as TIC e os meios digitais contribuem para transformar
A
os processos de ensino-aprendizagem.

SIGA-NOS EM
http://europeanschoolnet.org

@eu_schoolnet

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

#KeyCoNet

O projeto KeyCoNet foi financiado através do Programa de Aprendizagem ao Longo da Vida da Comissão Europeia. A
responsabilidade por esta publicação cabe exclusivamente ao seu autor e a Comissão não se responsabiliza por qualquer utilização
que possa ser dada às informações nela contidas.
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