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Sobre o projeto KeyCoNet
KeyCoNet (2012-14) é uma rede centrada na identificação e análise de
iniciativas relacionadas com o Desenvolvimento de Competências-Chave
(DCC) no ensino primário e secundário na Europa.
O objetivo final do projeto é produzir recomendações em matéria de políticas e práticas respeitantes aos facilitadores e aos obstáculos a uma
implementação holística do DCC, com base nos indicadores recolhidos
através de:

Pesq
Políticas

Revisão de literatura e sumário de pesquisa atualizada regularmente,
visando fundamentar as políticas e a prática nos mais recentes indicadores do DCC
disponíveis na Europa
Notas de caso e um relatório de mapeamento europeu descrevendo o DCC em toda
a Europa.
Estudos de casos proporcionando análises detalhadas de iniciativas selecionadas
em matéria de DCC
Relatórios de visitas de aprendizagem interpares compilados a partir de visitas a
países onde foram identificadas reformas interessantes a nível do DCC
Panorâmicas nacionais de acompanhamento do progresso do DCC em vários países europeus
Vídeos ilustrando práticas de DCC em escolas e através de entrevistas com vários
parceiros educativos
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Desenvolvimento

de Competências-Chave

Considerando que conhecimentos tradicionais e competências básicas são necessárias
mas não suficientes para satisfazer as complexas exigências sociais do mundo atual, numa
economia global cada vez mais competitiva, muitos países europeus já tomaram medidas
para incorporar a abordagem às competências-chave nos seus currículos escolares.
No entanto, são bastante raras as abordagens interligadas onde a formação de professores, a avaliação dos alunos, os recursos de aprendizagem e a organização do meio
escolar são reformados dentro dessa perspetiva.
É inquestionável a necessidade desta abordagem holística para que tenha lugar uma
implementação eficaz do DCC e, nesse sentido, KeyCoNet centrar-se-á particularmente
na identificação de iniciativas que visem a ação articulada entre as várias dimensões do
sistema educativo.

A rede usará o quadro de referência europeu das Competências-Chave para a Aprendizagem ao Longo da
Vida* como ponto de referência, o qual inclui as 8 competências-chave seguintes:
Comunicação na língua materna
Comunicação em línguas estrangeiras
Competência matemática e competências
básicas em ciência e tecnologia
Competência digital
Aprender a aprender
Competências sociais e cívicas
Espírito de iniciativa e espírito empresarial
Sensibilidade e expressão culturais
Todas estas competências-chave são interdependentes e, em cada caso, a ênfase é posta no raciocínio crítico,
na criatividade, na iniciativa, na resolução de problemas, na avaliação de riscos, na tomada de decisões e na
gestão construtiva das emoções.
* Recomendação do Parlamento Europeu e do Conselho de 18 de dezembro de 2006 relativa a Competências-Chave para a Aprendizagem ao Longo
da Vida (2006/962/CE)

http://keyconet.eun.org

De que modo pode contribuir para a KeyCoNet
e extrair benefícios dela?
Consulte o nosso website (http://keyconet.eun.org) para aceder a informação sobre as
publicações de membros da nossa rede, vídeos, webinários e eventos nacionais
Subscreva ao boletim informativo digital, KeyCoNet News, através do nosso website
Participar na nossa consulta pública em linha sobre os facilitadores e os obstáculos à implementação de uma abordagem às competências-chave na educação escolar
Apresentar um pedido para que a sua organização se torne associada da rede
Será com o maior prazer que lhe daremos as boas-vindas à nossa comunidade sobre
desenvolvimento das competências-chave na educação escolar na Europa.

PARCEIROS DA KEYCONET
www.bmukk.gv.at

www.ncca.ie

www.uned.es

www.cicero.fi

www.ond.vlaanderen.be/
wegwijs/AKOV

www.innovatsioonikeskus.ee

www.education.gouv.fr

www.ife.ens-lyon.fr/ife

www.ie.ul.pt

www.ie.uminho.pt

www.ja-ye.eu

www.juntadeandalucia.es

www.uv.uio.no

www.jyu.fi

www.eiesp.org
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KEYCONET ASSOCIADOS

SOBRE A EUROPEAN SCHOOLNET
A European Schoolnet é a organização 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 grupo de reflexão
internacional importante, a European Schoolnet opera serviços europeus essenciais, em
matéria de educação, 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:
Política, investigação e inovação: partilha de informações e construção de um
repositório de práticas.
Serviços escolares: reforço da cooperação entre as escolas europeias.
Advocacia: de que modo as TIC e os meios digitais contribuem para transformar
os processos de ensino-aprendizagem

Siga-nos
www.europeanschoolnet.org

@eu_schoolnet

european.schoolnet

#KeyCoNet

Key Competence Network on School Education – 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

