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CILJNE SKUPINE
KONTEKST
Leta 2015 so ministri za izobraževanje iz EU sprejeli Pariško deklaracijo, ki
pojasnjuje, da je eden od "največjih izzivov, s katerimi se soočamo pri
varovanju naših pluralističnih družb, spodbujanje skupnih temeljnih vrednot".
Dogovorili so se o skupnem prizadevanju, da bi učence in učenke naučili
postati aktivni državljani in državljanke, ki spodbujajo demokratične vrednote
in temeljne pravice. Projekt KeyCode je odgovor na to, saj vrednot Evropske
unije ni mogoče poučevati s pristopom od zgoraj navzdol, temveč z
empatičnimi izobraževalnimi instrumenti.

Projekt naslavlja:
• Učence, učenke med 11. in 16. letom
• Učitelje in učiteljice
• Politične odločevalce in odločevalke na področju izobraževanja

CILJI
Cilj projekta je med drugim razširiti učne načrte z izobraževalnimi
izkušnjami, ki krepijo empatijo, aktivno državljanstvo in vrednote EU.
V ta namen si KeyCode prizadeva razviti, preizkusiti in razširjati aktivne
učne instrumente, ki izboljšujejo tri kategorije ključnih kompetenc mladih
med 11 in 16 letom, to pa so:
• Medosebne spretnosti, ki temeljijo na empatiji;
• Aktivno državljanstvo;
• Kulturna zavest o vrednotah EU.

REZULTATI
Glavni rezultati projekta vključujejo:
• Zbirko učnih gradiv, za spodbujanje učenja ključnih kompetenc in mehkih
veščin o državljanstvu in vrednotah EU.
• Zbirko video posnetkov za krepitev ključnih kompetenc mladih o
evropskih vrednotah.
• Sklop smernic za večjo učinkovitost strategij in aktivnosti za spodbujanje
razvoja ključnih kompetenc, ki se nanašajo na vrednote in državljanstvo
EU, med mladimi.

