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EDITORIAL
Caros leitores,
Bem-vindos à quinta edição do boletim informativo KeyCoNet!
A KeyCoNet é a Rede Europeia de Políticas sobre Competências-Chave 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 da implementação
dos objetivos transcurriculares belgas através de uma jornada
desportiva olímpica e paraolímpica, numa escola secundária em
Gent, na Bélgica.
Fazemos votos de uma agradável leitura desta quinta edição,
anunciando desde já que o envio da próxima edição do boletim
informativo KeyCoNet terá lugar em novembro, altura em que
os convidaremos a consultar as recomendações propostas pela
rede em relação a políticas e práticas de implementação das competências-chave na educação escolar.

Caroline Kearney
(Analista Educativa e Gestora do Projeto KeyCoNet, European Schoolnet)
Em nome da Rede KeyCoNet

http://keyconet.eun.org
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ACERCA DA KEYCONET –
A REDE DE COMPETÊNCIASCHAVE:

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
fito de se inteirarem sobre o programa de integração das competências-chave na Andaluzia.
A KeyCoNet centra-se na análise das iniciativas Este ano, a visita de aprendizagem interpares
para a implementação de competências-chave decorreu em Dublim onde está em curso a imno ensino primário e secundário na Europa. Vi- plementação da reforma irlandesa das Comsite a página Resultados do Projeto no sítio web petências-Chave. Os relatórios integrais e os
da KeyCoNet (http://keyconet.eun.org/pro- vídeos de ambas as visitas de aprendizagem inject-results)para aceder aos diferentes resulta- terpares encontram-se disponíveis no sítio web
dos obtidos pela rede até ao momento.
da KeyCoNet.
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 transformadas em estudos de casos (análises detalhadas,
baseadas numa metodologia rigorosa, elaboradas por investigadores e analistas políticos). Os
estudos de casos serão publicados no sítio web
da KeyCoNet em setembro de 2013: http://keyconet.eun.org/project-results/case-studies. Os
estudos de casos mais estimulantes estão igualmente a ser filmados, para ilustrar a prática em
ação relacionada com as competências-chave, e
os vídeos têm sido gradualmente disponibilizados no nosso sítio web.
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,

Finalmente, com base nos dados recolhidos ao
longo do projeto, através dos resultados supramencionados, serão emitidas recomendações,
em 2014, quanto a políticas e práticas, relativamente aos facilitadores e aos obstáculos a uma
implementação holística do DCC.
Apesar de este projeto utilizar o Quadro de Referência Europeu de 2006 como ponto de partida, temos a noção de que as competências-chave
podem manifestar-se e interpretar-se de variadas formas, de acordo com cada contexto nacional. Desta forma, a rede adota uma abordagem
aberta e inclusiva, pelo que serão igualmente
considerados assuntos de elevada prioridade,
utilizados como princípios orientadores para a
revisão dos currículos escolares (por exemplo:
ênfase no desenvolvimento integral da criança
Comunicação na língua materna
Comunicação em línguas 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

http://keyconet.eun.org
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ou em problemas relacionados com a saúde ou
com a sustentabilidade ambiental).
Entre os 18 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 (consultar a secção Notícias da UE para
saber mais sobre os nossos 20 novos associados
e a secção Participe para se tornar membro).

NOTÍCIAS SOBRE O DCC
A NÍVEL EUROPEU/
INTERNACIONAL
Para além dos parceiros principais da KeyCoNet, mobilizadores das atividades da rede, continua em crescimento uma comunidade de associados que inclui atualmente 17 organizações
baseadas em nove países europeus (Albânia,
Bélgica, Croácia, Irlanda, Itália, Malta, Polónia,
Espanha e Reino Unido), assim como 3 redes
europeias, representando uma diversidade de
países e parceiros. Os novos associados podem
contribuir para a rede KeyCoNet e retirar benefícios dela sob diferentes aspetos, incluindo
a apresentação de notas de casos sobre iniciativas de desenvolvimento de competências-chave
em que estejam envolvidos e a comunicação das
suas perspetivas específicas sobre o projeto de
recomendações da rede em termos de políticas
e práticas de implementação das competências-chave na educação escolar:
http://keyconet.eun.org

Redes europeias
SIRIUS
(http://www.sirius-migrationeducation.org/)
é a Rede Europeia de Políticas
sobre a Educação de Crianças e Jovens Descendentes de Migrantes. A coordenadora da KeyCoNet esteve presente na reunião da rede SIRIUS,
em Zagrebe, no princípio deste ano, tendo discutido a cooperação entre as duas redes com vista
a uma aprendizagem mútua. O envolvimento da
SIRIUS na KeyCoNet garantirá que a voz das
populações migrantes e a questão da diversidade cultural se refletirão nas recomendações da
rede.
A Universal Education
Foundation
(Fundação
para a Educação Universal) (http://www.learningforwellbeing.org)
trabalha em parcerias criativas com organizações de diferentes setores e disciplinas que
partilham uma agenda comum no sentido do
Bem-Estar Universal. O objetivo da UEF é inspirar e envolver as pessoas na transformação
dos ambientes de aprendizagem para que sejam
mais propícios ao bem-estar das crianças e dos
jovens.
Learning for Wellbeing (Aprender para
o Bem-Estar) (http://www.learningforwellbeing.org/) é uma parceria global que reúne
atores de todos os setores da sociedade com
o fim de colaborarem no processo de aprendizagem das crianças e jovens no sentido da concretização das suas potencialidades singulares.
Através de ações de defesa, estímulo, formação e
pesquisa, a parceria Aprender para o Bem-Estar
cria progressivamente uma sociedade inclusiva,
aberta ao contributo de cada criança e jovem, na
qual estes aprendem a construir uma vida com
sentido, feliz e saudável.
4

mental, sem fins lucrativos, cujo objetivo central
Áustria
é a introdução no sistema educativo croata de
normas educativas para uma sociedade demoO Education Group crática contemporânea. O Fórum está envolvido
(Grupo para a Edu- em diversas iniciativas respeitantes à aquisição
cação) (http://edugroup.at/) apoia os educado- de competências cívicas.
res austríacos na preparação e organização da
formação. Disponibiliza a infraestrutura neces- Irlanda
sária, designadamente serviços de Internet e
correio eletrónico, introduz os media modernos
A National University of
na sala de aula e forma professores com vista à
Ireland
(Universidade
otimização da sua utilização. Em conjunto com
Nacional da Irlanda), Maprofessores dedicados e a província da Alta Áus- ynooth http://www.nuim.ie/) oferece diversos
tria, assim como numerosos parceiros dos seto- programas de formação de formadores cujo curres empresarial, científico e educativo, o Grupo rículo inclui o ensino de competências-chave.
para a Educação apoia o desenvolvimento do Três alunos da NUIM apresentaram a sua exsistema educativo austríaco.
periência ao nível do desenvolvimento de competências no âmbito do Bacharelato em Ciências
Bélgica (Flandres)
da Educação, por ocasião da visita de aprendizagem interpares da KeyCoNet em março de
CANON Cultuurcel (http:// 2013 a Dublim.
www.canoncultuurcel.be/
canon) é um órgão da Agência Flamenga para
O National Centre for
a Comunicação Educativa, que tem por objetivo
Excellence in Mathemaforjar ligações entre a educação e a cultura, bem tics and Science Teaching and Learning
como assegurar que todos os estudantes ten- (Centro Nacional para a Excelência no
ham amplas oportunidades para desenvolver a Ensino-Aprendizagem da Matemática
sua sensibilidade e expressão culturais.
e das Ciências) (NCE-MSTL) http://www.
nce-mstl.ie/) dispõe de um consagrado centro
O Departamento de Estu- de investigação, de um impressionante conjunto
dos Educativos da Univer- de programas, projetos e colaborações e de uma
sidade de Gent (http://www. sólida base para a implementação de estratégias
onderwijskunde.ugent.be/en) dedica-se, entre a médio e longo prazo para abordar prioridades
outras áreas, à investigação sobre práticas edu- nacionais no desenvolvimento de competêncicativas inovadoras, sobre a qualidade do ensino, as em ciência e matemática, tanto para alunos,
sobre o desenvolvimento profissional dos pro- como para professores.
fessores e sobre políticas e gestão educativas.

Croácia

Itália

A Learning CommuO Forum za slobodu od- nity (Comunidade de Aprendizagem)
goja (Fórum para a Liber- (http://www.learningcom.it/) é uma instidade na Educação) (http:// tuição de investigação dedicada à inovação na
www.fso.hr) é uma organização não-governa- educação e formação. A Comunidade de Aprenhttp://keyconet.eun.org
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dizagem possui uma longa experiência na aplicação prática de métodos pedagógicos inovadores, na avaliação, na conceção de programas
instrutivos, assim como em matéria de e-Learning e de comunidades de práticas em linha. A
Comunidade de Aprendizagem coordena a rede
VINTAGE que está a desenvolver atualmente
uma ferramenta digital para a autoavaliação de
competências-chave na educação de adultos.
Será publicada em setembro uma nota de caso
sobre esta iniciativa no sítio web da KeyCoNet.
Consulte a secção Notícias Nacionais deste boletim informativo para ficar com uma ideia preliminar.

Polónia

O Instytut Badań
Edukacyjnych (Instituto de Investigação Educativa) (IBE) (http://www.ibe.
edu.pl/en/) é uma instituição dedicada à investigação interdisciplinar relativa ao funcionamento e eficácia do sistema educativo polaco. O
Instituto participa em projetos de investigação
nacionais e internacionais, elabora relatórios e
pareceres especializados e desempenha funções
consultivas. O IBE produziu igualmente uma
nota de caso sobre o apoio à implementação do
A educommunity novo tronco comum curricular nas escolas pola(http://www.educom- cas em 2009, que será publicada no sítio web da
munity.it/) é uma associação profissional sem KeyCoNet em setembro.
fins lucrativos de professores e formadores de
professores que trabalham em escolas e universidades, visando apoiar a melhoria e o desenvolvimento das suas competências profissionais. A
O Centrum Edukacji
educommunity possui uma experiência consoliObywatelskiej (Centro
dada no domínio da aprendizagem ao longo da
de Educação para a Civida em contextos académicos, educativos, for- dadania) (CEO) (http://www.ceo.org.pl/) é
mativos e empresariais.
uma instituição educativa independente, criada
com o objetivo de melhorar a qualidade do sisteMalta
ma educativo, promover o conhecimento cívico,
	
  
bem como as competências práticas e atitudes
O Ministério da Edu- necessárias à construção de um estado democação e Emprego de crático e da sociedade civil. O Centro oferece
Malta (https://www.education.gov.mt/) está cursos em diversas disciplinas e organiza ainda
atualmente a implementar uma nova reforma ações de formação.
curricular que inclui uma forte ênfase nas competências-chave. O novo Programa do Tronco Roménia
Comum Curricular constará de uma nota de
caso a ser publicada no sítio web da KeyCoNet
O Institutul de Ştiinţe
em setembro, de que é apresentado um esboço
ale
Educaţiei
(Instituna secção Notícias Nacionais deste boletim into de Ciências da Eduformativo.
cação)
(IES)
(http://www.ise.ro/)
é uma instituição nacional de investigação, desenvolvimento, inovação e formação nas áreas
da educação e juventude. Visa prestar o apoio
científico necessário a novas abordagens à eduhttp://keyconet.eun.org
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cação com vista a uma aprendizagem autêntica,
criativa e ativa. Entre as suas várias atividades,
contam-se a implementação de projetos nacionais e internacionais na área da educação e juventude, o desenvolvimento curricular e ações
de formação de formadores, assim como a realização de projetos-piloto em domínios inovadores
do ensino-aprendizagem.

be/) é um projeto musical que permite a diferentes escolas que colaborem através da web a fim
de montar uma peça de teatro musical. A abordagem pedagógica centra-se na ideia de aprender fazendo e são visados os seguintes resultados de aprendizagem: aprender a conhecer,
aprender a ser, aprender a fazer e aprender a viver juntos.

Espagne

A Fundación Albihar
(Fundação Albihar) http://
Proyecto Atlántida (http:// www.fundacionalbihar.org/) funciona numa
www.proyectoatlantida.net/) base de cooperação internacional para a edué uma comunidade de profissio- cação e sensibilização para o desenvolvimento,
nais de diferentes setores, de- voluntariado e ação social. A Fundação promove
partamentos universitários, grupos de consulto- a integração social e cultural das mulheres, conres e conselheiros, associações de pais e tribui para o desenvolvimento humano, para a
departamentos de educação, unidos pelo desejo paz e para a estabilidade social em países pode recuperar os valores democráticos da edu- bres, conduz ações de sensibilização para o procação e de desenvolver práticas inovadoras a ní- blema das pessoas idosas e doentes, das crivel curricular e de gestão escolar. Recentemente, anças, dos imigrantes e de outros grupos em
a sua ação tem passado por trabalhar em estrei- risco de exclusão social.
ta ligação com o Ministério da Educação, as escolas e demais parceiros para integrar com su- Grande-Bretagne
cesso uma abordagem às competências-chave
no ensino-aprendizagem.
ASDAN (http://www.asdan.org.uk/) é um orgaO Ministério da Edu- nismo de certificação sediado em Inglaterra que
cação do Governo da oferece programas e qualificações destinados a
Catalunha (http://www20.gencat.cat/portal/ desenvolver as competências-chave dos alunos
site/ensenyament) considera que a inovação é para o trabalho e para a vida. A ASDAN colaum motor de mudança no sistema educativo e borou com a KeyCoNet na preparação da nota
um elemento importante para a melhoria da de caso sobre o Certificado de Eficácia Pessoal, a
qualidade e adaptação progressiva aos desafios qual foi igualmente selecionada para ser desencolocados pelas transformações sociais. O Mi- volvida num estudo de caso mais aprofundado
nistério da Educação da Catalunha é o segundo disponível aqui.
Ministério Regional espanhol a aderir à KeyCoNet, assegurando a cobertura pela rede de mais
NFER (http://www.nfer.ac.uk/)
uma abordagem diferente a nível regional à
é a Fundação Nacional para a Inquestão das competências-chave.
vestigação Educativa, empenhada em apresentar indicadores independentes com vista à melCrecer cantando, crecer horia do ensino-aprendizagem. A NFER
soñando (http://proyectoco- preparou o resumo das análises de literatura da
ralcrecercantando.blogspot. KeyCoNet de 2012 sobre o desenvolvimento das
http://keyconet.eun.org
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competências-chave e sobre avaliação a nível europeu.
Na próxima edição deste boletim informativo,
os nossos novos associados explicarão as mais-valias que podem trazer à KeyCoNet e de que
modo tencionam dar o seu contributo particular.

Notícias dos parceiros
SIRIUS, a Rede Europeia de Políticas sobre a
Educação de Crianças e Jovens Descendentes de
Migrantes, associada da KeyCoNet, deu início à
publicação de um boletim informativo mensal.
A primeira edição está disponível aqui.
A ASDAN dedicou um artigo no seu boletim à
apresentação do seu Certificado de Eficácia Pessoal (CoPE, consultar estudo de caso) perante
uma assistência europeia, durante a Conferência sob a Presidência Irlandesa da UE sobre
“Melhores Práticas de Avaliação para Melhorar
o Ensino-Aprendizagem”, que teve lugar em Dublim, em 19-21 de março de 2013. O boletim está
disponível aqui.

Outras notícias
A European Schoolnet lançou um questionário em linha sobre os canais de informação dos professores, com o objetivo
de recolher mais dados sobre os canais de comunicação que estes usam para se manterem a par
das mais recentes novidades em termos de educação e desenvolvimento profissional de professores. A European Schoolnet espera que os dados recolhidos venham a ser úteis para melhor
disseminar as suas atividades e partilhar os resultados com os professores. O questionário está
disponível em ingiês, francês, alemão, italiano
und espanhol. Como forma de reconhecimento
do tempo despendido e feedback prestado pelos respondentes deste questionário, serão sorteados entre eles dez vales da Amazon no valor
http://keyconet.eun.org

de €25 cada. O questionário terminará em 15 de
setembro de 2013, e os vencedores serão informados pouco depois.
A UNESCO publicou um catálogo pesquisável de recursos curriculares, filtrado por país, língua, ano de publicação e tipo de
recurso. Inicie a sua pesquisa aqui.
Integrada no projeto Creative School
Lab, coordenado pela European Schoolnet e Creative Wallonia, a Coordenadora
da KeyCoNet, Caroline Kearney, conduziu uma
visita guiada ao Laboratório da Sala de Aula do
Futuro da European Schoolnet com representantes do Ministério da Educação da Comunidade Belga de Língua Francesa. A visita visou
demonstrar de que modo várias tecnologias
inovadoras existentes no Laboratório podem
ser usadas pedagogicamente pelos professores
a fim de reforçar competências essenciais, incluindo o raciocínio criativo. Encontra-se disponível um artigo em francês que dá conta desta
visita no sítio web da Creative Wallonia aqui:
(http://www.creativewallonia.be/actualites/~bienvenue-dans-la-salle-de-classe-du-futur.htm?lng=fr). O diagrama seguinte ilustra as seis
zonas de aprendizagem do Laboratório da Sala
de Aula do Futuro.

O Observatório da European Schoolnet iniciou este ano a publicação de Documentos Informativos destinados a
apresentar as conclusões do Inquérito
às Escolas: as TIC na Educação, um estudo
8

de grande fôlego que realiza uma análise comparativa detalhada, atualizada e fiável sobre as
TIC na educação escolar em toda a Europa. Até
ao momento, foram publicadas três edições,
disponíveis aqui: http://www.eun.org/observatory/surveyofschools/. A edição mais recente
Nr. 3, analisa a relevância do tipo de ensino das
TIC que os professores aplicam e defende que o
ensino de orientação pedagógica de métodos eficazes para atingir resultados de aprendizagem
usando as TIC é suscetível de melhorar a competência dos professores mais do que investir
apenas em formação baseada no equipamento.
A próxima edição será publicada em setembro,
após as férias de verão, e explorará a confiança
e competência de professores e alunos relativamente aos problemas da segurança digital.

BRIEFING PAPERS | ISSUE No.3 | JUNE/JULY 2013

Does the type of ICT training teachers pursue matter?
What are the types and modes of ICT-related professional development
most often pursued by teachers across Europe?
The Survey’s results show that on average at EU level the majority of students at grade 11 (general
education) are taught by teachers who have participated in equipment specific training (around
50%) in the past two years, while a slightly smaller proportion of around 40% of students are taught
by teachers who have engaged in pedagogical training on the use of ICT.
We know from research that there is a relationship between the digital competence and use of ICT by
teachers. Participation in professional development activities, aimed at developing teachers’ digital
competence, can therefore significantly influence teachers’ use of ICT (Fredriksson et al. 2008; Valiente 2010). It is for this reason that we decided to investigate different types and modes of training
(see figure 1 below) in relation to teachers’ ICT use in the classroom.
Briefing Papers, published monthly,
aim to present the findings of the
Survey of Schools: ICT in Education
on a specific topic and to relate them
to the results of European Schoolnet
projects on the topic.

FIG. 1: Percentage of grade 11 (general education) students taught by teachers who engaged
in professional development, by type and mode of training (2011-12)

Survey of Schools: ICT in Education
provides detailed, up-to-date and
reliable benchmarking on ICT in school
education across Europe, painting a
picture of the use of technology for
learning in schools: from the provision
of infrastructure to teachers’ and
students’ use, confidence and attitudes.
Based on over 190,000 responses
from students at grade 4, 8 and 11
in general and vocational education,
their teachers and head teachers, in
schools randomly selected in around
30 European countries, the Survey
questionnaires were administered
online and answers analysed during
the school year 2011-12.
The Survey, commissioned by the
European Commission (Directorate
General Communications Networks,
Content and Technology), was
conducted in partnership between
European Schoolnet and the University
of Liège (the Service d’Approches
Quantitatives des faits éducatifs,
Department of Education).
The survey and all the Briefing Papers
are available here: www.eun.org/
observatory/surveyofschools
The next Briefing Paper will be published
in September 2013.
European Schoolnet is the network of
30 European Ministries of Education,
based in Brussels. As a not-for-profit
organisation, we aim to bring
innovation in teaching and learning
to our key stakeholders: Ministries
of Education, schools, teachers,
researchers, and industry partners.

www.europeanschoolnet.org

Rue de Trèves, 61 | B-1040 Brussels

Follow us on:
@eu_schoolnet
european.schoolnet

MORE PRECISELY:
The Survey asked teachers whether they had participated in various types of ICT related professional development
in the past two school years. The percentage of students taught by teachers who have participated in equipmentspecific training is even higher at grades 4 and 8 (around 60%) and lower at grade 11 (vocational education –
around 40%). Regarding pedagogical training, the situation at grade 11 (vocational education) is very similar as
presented here for grade 11 (general education), yet the percentage of students taught by teachers who have
participated in such training is larger at the lower grades 4 and 8 (around 50%).

PUBLICAÇÕES RECENTES SOBRE O DESENVOLVIMENTO
DE COMPETÊNCIAS-CHAVE NA EUROPA
Christine Redecker (2013): The Use of ICT for the Assessment of Key Competences. JRC
Scientific and Policy Reports.
Winner, E., T. Goldstein and S. Vincent-Lancrin (2013): Art for Art’s Sake? Overview, OECD
Publishing.

http://keyconet.eun.org

9

NOTÍCIAS SOBRE O DCC A
NÍVEL NACIONAL – NOTAS DE
CASOS DE 2013
A KeyCoNet irá publicar 19 novas notas de
casos, a acrescer às 35 iniciativas já compiladas ao longo de 2012. As novas notas de casos descrevem iniciativas em 10 países (Áustria, Bélgica, França, Irlanda, Itália, Malta,
Polónia, Portugal, Espanha e Suécia), assim
como uma iniciativa europeia que envolveu 6
países diferentes (Bélgica, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Portugal e Reino Unido).
riamente, o que lhes permite receber apoio de
um Responsável Educativo, ou optar por um
Apresentamos de seguida o esboço de três programa interno desenvolvido pela própria
novas notas de casos que serão publica- escola.
das no sítio web da KeyCoNet em setembro
de 2013. A primeira descreve uma reforma O programa baseia-se numa abordagem
curricular holística em Malta, enquanto as construtivista e, por conseguinte, a avaliação
duas seguintes descrevem duas ferramentas para a aprendizagem representa a estratégia
de avaliação diferentes: o projeto VINTAGE pedagógica global, juntamente com a aprendipromove uma ferramenta de autoavaliação zagem indutiva, a fim de tornar a aprendizagem
de competências de adultos no ensino não mais relevante e concreta. Os alunos manterão
profissional, enquanto a iniciativa austríaca um portefólio que contém indicadores signifiACHTplus permite aos alunos do ensino se- cativos e diversificados sobre as suas realizacundário que avaliem as suas competências ções em matéria de competências-chave e ese tomem decisões acertadas sobre o seu per- tas ferramentas serão usadas num processo de
aprender a aprender que terá lugar em conjunto
curso académico e profissional futuro.
com o(a) orientador(a) da turma, ao longo do
O Core Curriculum Programme in Mal- programa. Um conjunto variado de métodos
ta é uma iniciativa holística implementada pelo de avaliação privilegiará uma ênfase nos diDepartamento de Gestão Curricular e E-Lear- ferentes indicadores coligidos em relação ao
ning, em conjunto com a Direção-Geral para a resultado obtido através de um único método
Qualidade e Normas na Educação do Ministé- de avaliação. Além disso, será dado aos alunos
rio da Educação e Emprego de Malta, membro tempo para trabalharem sobre o feedback receda KeyCoNet. O Programa visa alunos do en- bido e refletirem sobre a aprendizagem em cursino secundário, com a finalidade de melhorar so. Neste contexto, os aprendentes constituem
os resultados da aprendizagem das competên- recursos recíprocos e o ambiente é propício à
cias-chave em todas as disciplinas e de alargar aprendizagem uma vez que as metas são coos métodos usados para avaliá-las. As escolas muns e os resultados conhecidos. Finalmente,
em Malta não são obrigadas a participar no deve notar-se que o Programa dá uma ênfase
Programa, mas podem inscrever-se volunta- especial aos alunos com défice de capacidades,
http://keyconet.eun.org
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tendo sido desenvolvido um programa estruturado para apoiar este grupo desfavorecido
no sentido de atingir, no final da escolaridade
obrigatória, o Nível 1 do Quadro de Qualificações de Malta. Como resultado desta reforma
curricular e deste programa, prevê-se que as
taxas de absentismo e abandono diminuam

usadas pelo aprendente para progredir no seu
percurso de aprendizagem ou profissional.

A ACHTplus é uma ferramenta de avaliação implementada pela autoridade educativa
do estado austríaco de Voralberg, que permite a alunos, encarregados de educação e
professores que determinem níveis de competência no momento da passagem do nível
8 para o nível 9, com a finalidade de prestar
aos alunos orientações em termos de carreira e informações adicionais relativas às
O Projeto VINTAGE (Ferramenta em suas futuras atividades profissionais e acalinha para a autoavaliação das compe- démicas. A ACHTplus teve início em 2011,
tências-chave em idade adulta), coorde- numa primeira fase experimental, junto de
nado pela organização associada da KeyCoNet, 11 escolas voluntárias, e será implementaComunidade de Aprendizagem, e envolvendo da em todo o estado a partir de 2016. Visa
mais oito parceiros europeus, visa desenvolver alunos na faixa etária dos 12 aos 16 anos e
e testar uma ferramenta em linha para a au- inclui várias valências: a identificação dos
toavaliação das competências-chave, que será interesses e dos pontos fortes e fracos dos
usada por aprendentes adultos envolvidos em alunos, discussões participadas por alupercursos de aprendizagem EANP (Educação nos, professores e encarregados de educade Adultos Não Profissional). O projeto VIN- ção para debater os resultados dos exames
TAGE assenta na lógica de que as competên- finais do nível 7 com ênfase em opções de
cias-chave são muitas vezes adquiridas em carreira futuras, propostas de projetos com
contextos não-formais e informais e não são vista à aquisição de competências interdisnormalmente avaliadas, reconhecidas ou uti- ciplinares e ainda eventos de formação eslizadas pelos adultos no seu desenvolvimento pecíficos para professores e pedagogos.
pessoal e profissional. Deste modo, tornam-se
necessárias abordagens e instrumentos pontuais destinados a ajudar os aprendentes
adultos a reconhecer as suas competências,
tornando-as transparentes e mensuráveis. A
rede VINTAGE produzirá assim um quadro de
autoavaliação das competências-chave que encorajará o uso de um portefólio básico que permita aos aprendentes compilar vários tipos de
indicadores sobre no nível de mestria atingido
em relação a diferentes competências-chave.
As competências avaliadas podem ser registadas no CV dos aprendentes, incluindo o nível
de mestria resultante da autoavaliação, e estas ferramentas podem consequentemente ser

http://keyconet.eun.org
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EM DESTAQUE:
IMPLEMENTAÇÃO DOS OBJETIVOS TRANSCURRICULARES
BELGAS ATRAVÉS DE UMA
JORNADA DESPORTIVA OLÍMPICA E PARAOLÍMPICA

recreativa de Blaarmeersen, próximo do centro
da cidade de Gent. Para além da infraestrutura
desportiva alugada, os coordenadores do projeto escolar demonstraram criatividade e abertura, convidando igualmente alunos, ex-alunos,
pais, professores e outros membros da comunidade local a disponibilizarem equipamento,
materiais e serviços a fim de concretizar o projeto. Por outro lado, sempre que possível, foram
utilizadas as instalações desportivas da própria
escola, para os alunos praticarem em preparaEm 14 de junho, a coordenadora da KeyCoNet, ção para o dia do torneio, tendo sido ainda exCaroline Kearney, realizou, com a nossa parcei- plorada a possibilidade de receber materiais e
ra belga, Sara Fobelets, do Ministério da Educa- financiamento de departamentos municipais,
ção Flamengo (AKOV), uma visita a Gent, onde provinciais e distritais.
teve lugar um projeto especial na forma de uma
Jornada Desportiva Olímpica e Paraolímpica
para alunos da escola secundária profissional
HTISA (http://htisa.be) A população da escola
é extremamente diversificada, contando-se 32
nacionalidades entre os seus 265 alunos, para
muitos dos quais a língua materna não é o holandês (a língua de instrução).

Este projeto foi lançado pelo coordenador pedagógico da escola e por um professor. A Jornada Desportiva decorreu no Centro de Ciclismo BMX Eddy Merckx e na área desportiva e
http://keyconet.eun.org

O torneio olímpico e paraolímpico representou
um evento inclusivo que envolveu toda a escola, incluindo a totalidade dos alunos da escola
profissional HSTISA, em que as turmas competiram umas contra as outras. As atividades
desportivas duraram o dia inteiro e incluíram
hexatlo, corrida dos 100 metros, corrida dos
400 metros, salto em comprimento, salto em
altura, futebol e basquetebol. A final de futebol
olímpico teve lugar da parte da tarde entre as
duas equipas vencedoras das partidas de classificação. Este evento foi acompanhado pela simulação de provas paraolímpicas, como corrida
em cadeiras de rodas, basquetebol em cadeira
12

de rodas, ciclismo para deficientes visuais, futebol para deficientes visuais e voleibol sentado.
A decisão de incluir a vertente paraolímpica
na jornada desportiva deveu-se à intenção dos
coordenadores da escola de ajudar os alunos de
múltiplas etnias a compreender que as pessoas
com deficiências são iguais às pessoas fisicamente capazes e que não devem ser, por isso,
alvo de discriminação. Sendo a HSTISA uma
escola profissional extremamente multicultural, com uma minoria muito pequena de alunos
belgas, tornou-se evidente que as perceções das
diferentes culturas sobre as pessoas com incapacidades ou deficiências levava a que a minoria
de alunos com deficiências da escola fosse vítima de perseguição e comportamentos antissociais. Este projeto de jornada desportiva foi, por
conseguinte, concebido com o fim de melhorar

as metas mínimas que todos os alunos devem
atingir relativamente aos conhecimentos, competências e atitudes que se espera que adquiram ao longo do ensino secundário. O Ministério da Educação Flamengo desenvolveu o
VOET@2010 em conjunto com professores,
gestores escolares, supervisores de orientação
educativa, formadores de professores e especialistas de universidades. O resultado foi o reforço
do empenhamento e apoio de todos os interessados. Na sequência deste processo de desenvolvimento, foi criado um grupo de resposta incorporando parceiros das diferentes áreas, com
o fim de apresentar um parecer escrito sobre
o processo. Foram igualmente entrevistados
alguns parceiros. Este conjunto de opiniões
permitiu uma análise mais alargada e menos
formal do material desenvolvido, conduzindo a
contributos complementares e apoio reforçado.
A inspeção-geral está atualmente a desenvolver
uma ferramenta de avaliação para monitorizar
o progresso da implementação do VOET@2010
nas escolas. Esta ferramenta foi testada numa
série de escolas durante o ano letivo de 20122013.

Os objetivos transcurriculares podem ser atingidos através de várias disciplinas e de forma
transdisciplinar, assim como através de projetos e outras atividades, como a jornada desportiva da escola HTISA. Os objetivos transcurriesta situação, transformando a mentalidade dos culares estão estruturados no âmbito de sete
alunos e garantindo que, através da experiên- contextos: saúde e segurança físicas, bem-estar
cia e do conhecimento diretos, baseados numa mental, desenvolvimento sociorrelacional, meio
abordagem intensiva às competências, fossem ambiente e desenvolvimento sustentável, sociecapazes de entender e alterar as suas convicções dade político-jurídica, desenvolvimento socioee práticas.
conómico e sociedade sociocultural. Dão ênfase
às competências de aprender a aprender, às TIC
O contexto de política educativa em que este e a áreas técnicas e tecnológicas. Todos os obprojeto foi criado está associado aos objetivos jetivos devem ser descritos e pedagogicamente
transcurriculares recentemente introduzidos e planificados dentro de um contexto de aprendiem vigor desde 2010, conhecidos na Flandres zagem específico. No caso da jornada desporticomo VOET@2010. Os objetivos transcurri- va da escola HTISA, o contexto foi a saúde física
culares reformulados em 2010 representam
http://keyconet.eun.org
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e foram definidos os seguintes objetivos específicos:
• Criar um espírito de equipa.
• Melhorar a condição mental e física dos
alunos.
• Entender que a saúde mental e física estão
inextricavelmente ligadas: “mente sã em
corpo são».
• Participar em diferentes provas desportivas olímpicas e paraolímpicas.
• Respeitar os outros jogadores e os árbitros.

• Compreender que a excelência no desporto não decorre automaticamente do talento puro mas que exige treino intensivo e
dedicação.

• Demonstrar empatia e tolerância para
com pessoas com deficiências.
• Aprender a contribuir para os objetivos
globais de um grupo.
• Aprender a identificar-se com pessoas
com deficiências.
• Encorajar uma atitude positiva para com
o desporto enquanto atividade aprazível e
• Compreender que as pessoas com defiválida.
ciências são pessoas iguais a nós.
• Compreender que participar é mais im• Desenvolver resistência e acreditar nas caportante do que ganhar.
pacidades pessoais para operar milagres.
• Compreender que o desporto pode con• Desenvolver respeito pelos outros.
tribuir para um maior envolvimento social e uma melhor integração na sociedade
• Respeitar as pessoas que são diferentes.
flamenga.
• Conhecer a infraestrutura desportiva disponível no ambiente imediato dos alunos.

• Desenvolver uma atitude determinada e
conscienciosa que encoraje os alunos a não
desistirem quando confrontados com difi• Encorajar a prática desportiva fora do
culdades, mas a persistir nos seus esforços
horário escolar.
para atingirem um determinado objetivo.
• Alargar as oportunidades de os alunos
trabalharem sobre o seu desenvolvimento
pessoal.

http://keyconet.eun.org

• Compreender que são necessárias regras
para praticar um desporto ou um jogo
de forma leal e ordeira e que cada local

14

desportivo tem as suas próprias regras internas que também devem ser respeitadas.

o processo de implementação do VOET@2010.
Além disso, o pessoal docente da escola entrevistado sobre o VOET@2010 para este estudo
• Empenhar-se esforçadamente em tornar o de caso específico, que será publicado no sítio
desporto acessível a todos, sem distinções web da KeyCoNet em setembro de 2013, refede raça, nem discriminação de género, riu que apreciava a simplicidade e clareza da
crenças religiosas ou condição física ou formulação dos objetivos transcurriculares remental.
formulados. Sugeriu, todavia, que, uma vez que
a aprendizagem transcurricular através de pro• Compreender os cuidados que se deve ter jetos é estimulante e inovadora para a maioria
no tratamento do equipamento e dos ma- dos docentes, seria útil introduzir cursos de reteriais desportivos.
ciclagem profissional para professores, centrados em particular na integração dos objetivos
• Desenvolver a sensibilidade dos alunos na aprendizagem baseada em projetos.
para a biodiversidade na vizinhança imediata dos campos desportivos.
Acima de tudo, o VOET@2010 requer que as
próprias escolas desenvolvam o quadro pedagógico em que os objetivos transcurriculares
desempenharão um papel fulcral, o que significa que muitas decisões relativas à implementação dos objetivos são tomadas a nível escolar.
Este aspeto é claramente ilustrado pela iniciativa da escola HTISA, descrita neste artigo. As
escolas flamengas, incluindo a HTISA, informaram que os serviços de orientação educativa
lhes prestaram um apoio considerável durante

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 Einführungsvideo da KeyCoNet para saber mais sobre as atividades e membros da
V
KeyCoNet.
A ssinar o boletim informativo da KeyCoNet e consultar edições anteriores no arquivo.
Aceder a notícias sobre o desenvolvimento das competências-chave, publicadas 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://keyconet.
T
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 competências-chave na
D
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 competênU
cias-chave na Europa.
 otas de casos, disponíveis em inglês, francês, português e espanhol, que descrevem iniN
ciativas 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 redigidos
E
por investigadores e analistas políticos com base numa metodologia rigorosa.
 m roteiro de tendências europeias respeitante ao desenvolvimento das competênU
cias-chave, que oferece uma panorâmica sobre as iniciativas analisadas nas notas de casos.
 anorâmicas nacionais apresentando um quadro global da abordagem adotada no deP
senvolvimento das competências-chave e do progresso atual em cada um dos seguintes
países: Áustria, Bélgica, Estónia, Finlândia, França, Irlanda, Noruega, Portugal, Eslováquia e Suécia.
 elatórios das visitas de aprendizagem interpares da rede a Sevilha e a Dublim, com os
R
respetivos vídeos.

http://keyconet.eun.org
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EVENTOS SOBRE
COMPETÊNCIAS-CHAVE
Evento de networking da KeyCoNet em
julho de iniciativa francesa
Dois parceiros franceses da KeyCoNet, designadamente o Instituto Francês de Educação e
o Ministério da Educação Nacional, organizaram um curso de verão de três dias destinado
a cerca de 200 formadores de formadores de
professores (Université d’été du réseau national
de formation de formateurs) em Lyon, França.

ndo francófono, tendo tido igualmente lugar
diversos workshops mais restritos sobre níveis
de competências dos professores. Foi montado
um stand específico durante todo o evento, que
permitiu aos participantes levar o catálogo das
iniciativas de DCC compilado em 2012, bem
como dispositivos de memória USB com os resultados do ano transato.

Próximos eventos de networking da
KeyCoNet

Os parceiros da KeyCoNet estão atualmente a
organizar eventos nacionais de networking em
toda a Europa. Embora estes eventos variem em
termos de escala, alcance geográfico e natureza
Os tópicos principais do evento incluíram níveis dos participantes, o objetivo comum é recolher
de competências na formação de professores, conhecimentos e adquirir compreensão sobre a
uso de competências no ensino, o trabalho e melhor forma de implementar uma abordagem
formação de professores e a escola enquan- às competências-chave na educação escolar,
to lugar de formação. Os principais resul- disseminar os resultados do projeto e alargar a
tados das visitas de aprendizagem interpares adesão à rede.
da KeyCoNet a Sevilha (outubro de 2012) e a
Dublim (março de 2013) foram apresentados Através destes eventos presenciais, em 2013, o
por Olivier Rey, do Instituto Francês de Edu- trabalho da KeyCoNet será apresentado e discação. Foi ainda apresentado o estudo de caso cutido pessoalmente com cerca de 2500 pesfrancês sobre “Competências e autoestima” soas em toda a Europa. Gostaria de ser uma
por professores do “Collège Vérac”. As compe- destas pessoas e participar? Acompanhe o nostências-chave constituíram o fio condutor do so sítio web para saber se irá ter lugar um evendiscurso proferido por Bernard Rey, conhecido to próximo de si!
especialista na área das competências no mu-

http://keyconet.eun.org
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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.
Conhece algumas iniciativas interessantes a nível nacional ou europeu sobre a
implementação das competências-chave a nível escolar? Em caso afirmativo, informe-nos para que possamos incluí-las na nossa próxima compilação de notas de
caso em 2013.
Tem conhecimento de notícias a respeito do desenvolvimento das competências-chave que possam ser de interesse para incluir na próxima edição do boletim
informativo KeyCoNet? Comunique-nos.
Verifique o nosso sítio web para saber se algum dos eventos de networking da KeyCoNet está previsto para um local próximo de si!
Envie um pedido de adesão da sua organização à rede para: 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.tiigrihype.ee/

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 apresentarnos sugestões. Contacte-nos através de: keyconet-info@eun.org
ACERCA DA EUROPEAN SCHOOLNET
A European Schoolnet é a coordenadora do projeto KeyCoNet.
A EUN 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 reP
positório 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.

Schliessen sie sich uns an
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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