A escolanova21 é uma aliança de escolas e organizações que têm como
objetivo fazer crescer ações de mudança educativa. A partir de um quadro
comum, o programa pretende criar condições para que as escolas com práticas
avançadas consolidem e melhorem, interagindo entre elas, um ecossistema
educativo que dê resposta às necessidades do século XXI.
De acordo com as diretrizes da UNESCO e da OCDE, as práticas educativas
avançadas têm as seguintes características:
 Um objetivo educativo que gere competências para a vida no contexto do
século XXI;
 Sistemas de monitorização das conquistas em cada uma das habilidades;
 Práticas de aprendizagem baseadas no conhecimento existente acerca de
como as pessoas aprendem;
 Uma organização que visa a aprendizagem para todas as crianças, que
atualiza a ação educativa e que está aberta e interage com o meio
envolvente.

O que queremos
Reunir esforços de mudança em torno de um objetivo comum
 Alterar o modelo de ensino tradicional, transmissor do conhecimento, para
permitir que as crianças e os jovens desfrutem de experiências de
aprendizagem relevantes e significativas, permitindo que se tornem indivíduos
autónomos com uma vida plena;
 Criar um ecossistema de troca, para aprender e para melhorar todo o sistema
educativo;
 Revisitar o propósito da educação e da organização de aprendizagem, tendo
em conta que educação é pensar modos de envolver abordagens criativas e
críticas para a resolução de problemas e tomadas de decisão.

O que propomos
Trabalhar juntos num programa de 3 anos pela mudança educacional
 Criar um ecossistema educacional avançado:
- 26 escolas impulsionadoras;
- 200 escolas que querem começar a trabalhar para a mudança;
- 30 escolas com treino intensivo
 Contribuir para a mudança:

Contribuir para a mudança educacional e gerar conhecimento sobre
fundamentos, estratégias e medidas que tornem possível a mudança no
sistema de ensino, de modo a que com a experiência e o conhecimento, de
todas as escolas envolvidas no programa, se desenvolvam materiais e
ferramentas para outras escolas iniciarem a sua transformação e, assim,
avançar para uma mudança sistêmica

Como vamos fazer
Com várias ações
1.
2.
3.
4.
5.

Análise, identificação e conceção da mudança;
Ações de capacitação intensiva;
Materiais e guias para a transformação;
Edição de materiais;
Sensibilização

Quem somos
 Promotores: Centro Unesco da Catalunha, Fundação Jaume
Universidade Aberta da Catalunha e a Obra Social da “La Caixa”;

Bofill,

 Colaboradores: Fundação Jesuítas da Educação, Rede de Institutos
Inovadores da I’ICE – UAB e a Coordenadora das Escolas 0-12;
 26 Escolas impulsionadoras com práticas educativas avançadas;
 480 Escolas integradas no programa;
 Rede de ensino.

Equipa escolanova21

Links
Site escolanova21
http://www.escolanova21.cat/
Rede de escolas
http://xarxaescolanova21.cat/
TEDx “Protagonistas de uma aprendizagem sustentável” - Montserrat Del Pozo
http://tedxbarcelonaed.com/es/portfolio/montserrat-del-pozo-5/
Vídeo de apresentação da experiência escolanova21 na Catalunha
http://www.transformarlasecundaria.org/la-experiencia-de-escola-nova-21-encatalunya-un-vido-de-presentacion/

