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Kouluopetuksen avaintaitoja
käsittelevä eurooppalainen verkosto
http://keyconet.eun.org
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Yleistä KeyCoNet-projektista
KeyCoNet (2012–2014) on eurooppalainen verkosto, jonka
tarkoituksena
on
tunnistaa
ja
analysoida
avaintaitojen
kehittämishankkeita perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa
kaikkialla Euroopassa.

Tutkim
Toimintalinja

Projektin tärkeimpänä tavoitteena on laatia suosituksia avaintaitojen kehittämisen kokonaisvaltaista toteutusta koskevista toimintalinjoista ja -tavoista, mukaan
lukien sitä edistävät ja haittaavat tekijät. Suositusten perustana on seuraava aineisto:
säännöllisesti päivitettävät kirjallisuuskatsaukset, joiden tavoitteena on ottaa toimintalinjan ja -tapojen perustaksi uusin Euroopassa saatavilla oleva avaintaitojen kehittämistä
käsittelevä aineisto
Euroopan avaintaitohankkeita kuvaavat tapauskertomukset
tapaustutkimukset, jotka tarjoavat yksityiskohtaisia analyysejä valituista avaintaitohankkeista
raportit vertaisoppimisesta: perustuvat tutustumiskäynteihin maissa, joissa on toteutettu kiinnostavia avaintaitojen kehittämistä koskevia uudistuksia
maakatsaukset ja Euroopan laajuiset kartoitukset, joiden avulla seurataan avaintaitohankkeiden etenemistä eri puolilla Eurooppaa
avaintaitojen kehittämiskäytäntöjä kouluissa havainnollistavat videot ja opetusalan eri sidosryhmien haastattelut.
KeyCoNet-verkostossa on tällä hetkellä 18 kumppania 10 maassa (Belgia, Espanja, Irlanti, Itävalta, Norja, Portugali, Ranska, Ruotsi, Suomi ja Viro), ja mukana on opetusministeriöitä tai niihin
liittyviä virastoja, yliopistoja/tutkimuslaitoksia, eurooppalaisia järjestöjä ja käytännön toimijoita.
KeyCoNet-verkostoon liittyy myös yhä uusia liitännäisjäseniä muista maista ja sidosryhmistä,
mikä laajentaa jatkuvasti verkoston vaikutuspiiriä. Nämä monenlaiset kumppanuudet mahdollistavat tehokkaan vuorovaikutuksen päättäjien, tutkijoiden ja käytännön toimijoiden kesken.
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Avaintaitojen

kehittäminen

Perinteinen tietämys ja perustaidot ovat välttämättömiä, mutta ne eivät yksin riitä täyttämään nyky-yhteiskunnan vaatimuksia yhä kilpailuhenkisemmässä maailmantaloudessa, ja niinpä monet Euroopan maat ovat jo ryhtyneet toimiin sisällyttääkseen avaintaitojen
kehittämisen opetussuunnitelmiinsa.
Kokonaisvaltaiset lähestymistavat, joissa uudistetaan niin opettajankoulutus, oppilaiden
arviointi, oppimisresurssit kuin koulun organisaatiokin, ovat kuitenkin varsin harvinaisia.
Tällaista kokonaisvaltaista lähestymistapaa selvästikin tarvitaan, jos avaintaitojen kehittämistä halutaan toteuttaa tehokkaasti. Siksi verkostomme keskittyy erityisesti tunnistamaan aloitteita, joissa kohteena on koulutusjärjestelmän eri ulottuvuuksien toisiinsa
nivoutuva toiminta.

Verkoston työn lähtökohtana on Elinikäisen oppimisen avaintaitoja koskeva eurooppalainen
viitekehys*, joka sisältää seuraavat 8 avaintaitoa:
viestintä äidinkielellä
viestintä vierailla kielillä
matemaattinen osaaminen ja perusosaaminen luonnontieteiden ja tekniikan aloilla
digitaaliset taidot

oppimaan oppiminen
sosiaaliset taidot ja kansalaistaidot
aloitekyky ja yrittäjyys
kulttuurin tuntemus ja ilmaisumuodot.

Nämä taidot ovat kaikki sidoksissa toisiinsa, ja kaikissa niissä on olennaista kriittinen ajattelu, luovuus, aloitteellisuus, ongelmanratkaisu, riskinarviointi, päätöksenteko ja tunteiden rakentava hallinta.
Vaikka tässä hankkeessa käytetään lähtö- ja vertailukohtana eurooppalaista viitekehystä, olemme tietoisia siitä, että avaintaitoja voidaan ilmaista ja ymmärtää eri tavoin, kunkin maan olosuhteiden mukaan. Verkoston
lähestymistapa on avoin ja osallisuutta edistävä, ja työssä tarkastellaan myös opetussuunnitelman uudistamisen johtavana periaatteena käytettyjä tärkeitä seikkoja (esim. lapsen kokonaisvaltaisen kehityksen painottaminen, terveyskysymykset tai kestävään kehitykseen ja ympäristöön liittyvät asiat).
* Euroopan parlamentin ja neuvoston suositus, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, elinikäisen oppimisen avaintaidoista (2006/962/EY)
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Pysy ajan tasalla
KeyCoNetin uutisista
Käymällä verkkosivustollamme (http://keyconet.eun.org)
pysyt ajan tasalla verkoston uutisista, toiminnasta
ja tuloksista avaintaitojen kehittämisessä eri puolilla Eurooppaa, ja sieltä voit myös tilata KeyCoNet
News -uutiskirjeen. .
Sivustolta kannattaa myös tarkistaa, onko jokin
KeyCoNetin verkostoitumistapahtumista määrä järjestää lähellä sinua! Verkoston tavoitteena on saada mukaan lisää maita ja monipuolistaa sidosryhmiä. Verkostoitumistapahtumaan osallistumalla saat tilaisuuden kuulla lisää verkoston toiminnasta ja tuloksista ja
voit keskustella oman organisaatiosi mahdollisuudesta liittyä verkostoon.

Kuinka voit osallistua KeyCoNetiin
ja hyötyä siitä?
Tutustu sivustoomme, tai ota yhteyttä oman maasi KeyCoNet-kumppaniin tai verkoston
Euroopan koordinaattoriin osoitteessa keyconet-info@eun.org, jos haluat
kertoa meille omista aloitteistasi avaintaitojen kehittämiseksi
osallistua eri puolilla Eurooppaa järjestettäviin verkostoitumistapahtumiimme
osallistua verkkoseminaareihimme
osallistua julkisiin verkkokuulemisiin, joita järjestämme kouluopetuksen avaintaitojen kehittämisen toteutusta edistävistä ja haittaavista tekijöistä
hakea organisaatiollesi verkoston jäsenyyttä.
Tervetuloa joukkoomme kehittämään avaintaitoja
Euroopan kouluopetuksessa.

KEYCONET-KUMPPANIT

http://keyconet.eun.org

Ministeriöt / Kansalliset virastot

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/

Yliopistot ja tutkimuslaitokset

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

Käytännön toimijat

http://www.ja-ye.eu

http://www.rektorsakademien.se

Gesundheit
& Verbraucher

EUROPEAN SCHOOLNET
European Schoolnet toimii KeyCoNet-hankkeen koordinaattorina.
European Schoolnet on 30 Euroopan unionin jäsenvaltion opetusministeriöiden verkosto, joka johtaa koulutusalan innovointia Euroopan tasolla. European Schoolnet on
merkittävä kansainvälinen asiantuntijaryhmä, joka hoitaa Euroopan keskeisiä palveluja
Euroopan komission, jäseninä olevien opetusministeriöiden ja alan yhteistyökumppanien puolesta.
Toimintaan kuuluu kolme aluetta:
politiikka, tutkimus ja innovointi: tiedon jakaminen ja aineiston kasvattaminen
koulupalvelut: Euroopan koulujen välisen yhteistyön edistäminen
kampanjointi: millä tavoin tieto- ja viestintätekniikka ja digitaalinen media voivat
uudistaa opetus- ja oppimisprosesseja.

Seuraa meitä
http://europeanschoolnet.org

@eu_schoolnet

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

#KeyCoNet

KEYCONET-hanke on rahoitettu Euroopan komission elinikäisen oppimisen toimintaohjelman tuella.
Tästä julkaisusta vastaa ainoastaan sen laatija, eikä komissio ole vastuussa siihen sisältyvien tietojen
mahdollisesta käytöstä.
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