TRANSIt

Competències transversals clau per a l’aprenentatge al llarg de la vida:
formant mestres en l’educació basada en competències

El projecte TRANSIt està cofinançat per
la Comissió Europea dins del Programa
d’aprenentatge al llarg de la vida
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Descripció
El projecte té com a objectiu recolzar el professorat de primària i secundària en la pràctica de
l’educació basada en competències i, així, millorar l’adquisició de les competències clau dels
alumnes.
Per aconseguir-ho, s’oferirà formació als professors/es centrada en la didàctica i l’avaluació
de competències transversals amb les TIC. El projecte parteix d’una visió de conjunt del
desenvolupament personal i social de l’aprenentatge, tot traspassant les fronteres de les
assignatures per treballar una àmplia gamma de continguts curriculars.
TRANSIt vol contribuir a la millora de la creativitat, l'adaptació a circumstàncies canviants, les
competències interculturals i multilingües, el desenvolupament social, la competència d’aprendre
a aprendre i de la percepció de la pròpia capacitat de resoldre problemes.
Mitjançant demostracions de bones pràctiques, TRANSIt tractarà d’ensenyar als professors/es
com es poden beneficiar del desenvolupament de les seves competències i de l'organització i
l’avaluació dels recursos d'aprenentatge en portafolis digitals, a més de l’intercanvi de recursos
al voltant de les competències amb altres professors de tot Europa.
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Beneficiaris

•

•

Estudiar les necessitats dels/les mestres per tal
d'identificar els obstacles en la introducció de noves
pràctiques docents i identificar facilitadors que recolzin
aquestes intervencions. Aquest procés serveix per
definir la metodologia de la formació que se’ls oferirà.
Desenvolupar un marc de formació docent que
augmentarà els coneixements dels/les professors/es
sobre la didàctica i l’avaluació de les competències
clau amb les TIC. La formació anirà orientada a mostrar
com els professors poden ensenyar eficaçment mentre
milloren les competències dels alumnes.

•

Desenvolupar un programa de formació que tindrà una
part de treball a les escoles. Els/les mestres informaran
sobre les seves experiències a l’aula.

•

Sensibilitzar el personal d’administració per donar
suport als/les mestres en la reducció de la bretxa entre
les polítiques públiques i l'aplicació de les competències
clau.

•

•

•

Desenvolupar una comunitat de pràctica que facilitarà
la sostenibilitat del projecte i els seus resultats. Difondre
les conclusions i els resultats del projecte en la comunitat
educativa i de creadors de currículum a Europa.
Desenvolupar una metodologia d'avaluació sistemàtica
per identificar l'impacte del projecte en termes d'eficàcia
i d’eficiència de la formació. El projecte es durà a terme
en escoles, centres de formació i universitats de països
diferents, tot afavorint el diàleg intercultural.
Elaborar un conjunt de directrius i recomanacions
sobre la didàctica i l'avaluació de l'educació basada en
competències.
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