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OBIECTIVE
Proiectul KeyCode își propune să extindă programele școlilor secundare cu 
experiențe educaționale care îmbunătățesc competențele cheie ale elevilor 
pe baza empatiei, cetățeniei active și valorilor UE.

În acest scop, KeyCode își propune să dezvolte, să testeze și să promoveze 
instrumente de învățare activă care îmbunătățesc trei categorii de 
competențe cheie ale preadolescenților (11 - 16 ani): 

• Abilități inter-umane bazate pe empatie;

• Cetățenie activă;

• Conștientizarea culturală cu privire la valorile UE.

Proiectul se adresează:

• Elevilor de 11-16 ani

• Profesorilor

• Factorilor de decizie politică în domeniul educației

GRUPUL ȚINTĂ

În 2015, ministerele educației din Uniunea Europeană au adoptat Declarația 
de la Paris, care explică faptul că una dintre „provocările majore cu care ne 
confruntăm în protejarea societăților noastre pluraliste este de a conferi valori 
fundamentale comune”. Au convenit asupra unui efort comun pentru a-i învăța 
pe elevi să devină cetățeni activi, promovând valorile democratice și drepturile 
fundamentale. Cu toate acestea, valorile Uniunii Europene nu pot fi învățate cu 
metodologii coercitive și abordări top-down, ci prin instrumente educaționale 
empatice.

CONTEXT

Principalele rezultate ale proiectului includ:

• O bază de date cu surse de predare, pentru a fi folosită de profesorii din 
învățământul secundar în predarea competențelor cheie și soft privind 
cetățenia și valorile europene.

• O bază de date cu videoclipuri pentru consolidarea competențelor cheie 
ale elevilor cu privire la valorile europene.

• Un set de ghiduri care vizează creșterea eficienței strategiilor și 
activităților de promovare a dezvoltării competențelor cheie în rândul 
adolescenților cu privire la valorile și cetățenia europeană.

REZULTATELE AȘTEPTATE
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