
 

 
 

 

Opanowanie i wykorzystywanie przez uczniów kompetencji kluczowych drogą do 

ich wszechstronnego rozwoju 

 

Uczniowie obecnych klas I szkoły podstawowej wejdą na rynek pracy ok. 2036 roku. W 

szybkim tempie przeszliśmy od rewolucji przemysłowej 1.0 do 4.0. Nauczyciele powinni 

zatem kształcić swoich uczniów z myślą o nowej rzeczywistości - skoro na naszych oczach 

zmienia się gospodarka, wraz z nią powinny nastąpić (i następują) zmiany w systemie 

kształcenia. Autorzy licznych dokumentów UE i krajowych próbują przewidzieć oraz wskazać 

zakres tych zmian.  

Przede wszystkim powinny one pójść w kierunku wyrobienia kompetencji 

uniwersalnych, kluczowych, które zapewnią uczniom znalezienie się w przyszłości na rynku 

pracy, a obecnie uświadomią im potrzebę kształcenia się przez całe życie. Zatem wiedza, 

umiejętności i postawy, jakie kształtują nauczyciele u młodych ludzi, muszą odpowiadać nie 

tylko na potrzebom dnia dzisiejszego, ale również i przyszłym oczekiwaniom.  

Szkoła stoi zatem teraz przed wyzwaniem, jak przygotować młodego człowieka do 

przyszłości i funkcjonowania na nowym rynku pracy. Problem nie jest nowy, został m.in. 

zdiagnozowany jako istotny przez UE już na początku lat dziewięćdziesiątych minionego 

wieku. Przyjęto wówczas uniwersalne założenie, że człowiek i jego dążenie do rozwoju 

stanowią jedną podstawowe wartości, na których opiera się wspólnota. Dlatego, wychodząc 

naprzeciw tym dążeniom Rada Unii Europejskiej ustaliła w dniach 23–24 marca 2000 r.  

w Lizbonie konieczność sformułowania ram określających nowe umiejętności podstawowe 

uzyskiwane w procesie uczenia się przez całe życie, które mają być głównym elementem 

funkcjonowania człowieka w obliczu globalizacji.  



Przedstawione one zostały w dokumencie Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez 

całe życie, który zawierał opis i charakterystykę ośmiu kompetencji. 

Jednak świat – jak wiemy – nie stoi w miejscu. Rada Unii Europejskiej uwzględniła 

zmiany, jakie nastąpiły w ostatnich 12 latach w edukacji, mobilności, gospodarce oraz 

przemyśle, i wydała 22 maja 2018 r. kolejne zalecenia w sprawie kompetencji kluczowych1. 

Przyjęty przez kraje członkowskie Unii nowy akt prawny zawiera uzasadnienie potrzeby 

kształcenia następujących kompetencji kluczowych i:  

1) w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; 

2) w zakresie wielojęzyczności; 

3) kompetencji matematycznych oraz w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i 

inżynierii; 

4) cyfrowych; 

5) osobistych, społecznych i w zakresie umiejętności uczenia się; 

6) obywatelskich; 

7) w zakresie przedsiębiorczości; 

8) w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej. 

Powyższy dokument wskazuje charakterystyczne dla każdej kompetencji 

atrybuty: wiedzę, umiejętności i postawy, ale też wskazuje na ich wzajemne 

zależności.  

Na kwestię znaczenia kompetencji kluczowych zwracają też uwagę krajowe akty 

prawne dotyczące oświaty –jednoznacznie wynika z nich, że za kształcenie kompetencji 

kluczowych wśród uczniów są odpowiedzialni dyrektorzy i nauczyciele. 

Jednak problemem pozostaje jakość tego kształcenia.. Kiedy rozmawiamy                                       

z nauczycielami na ten temat twierdzą, że jest im znany. Kiedy jednak wchodzimy w 

szczegóły, nie mają już takiej pewności.  

W pracy nad kompetencjami kluczowymi i ich kształceniem można wyróżnić osiem 

etapów. 

I. Przenalizowanie przez radę pedagogiczną, na ile szkoła, jako organizacja „ucząca 

się” jest gotowa do przyjęcia kolejnego zadania –  przeniesienia punktu ciężkości z obecnego 

podejścia na wymagania zapisane w zaleceniach Parlamentu Europejskiego i Rady Unii 

Europejskiej. Potrzeba na to czasu i szkoleń, a także wskazanie osoby/osób (kompetentnych 

nauczycieli) lub trenerów czy tutorów zewnętrznych, którzy wprowadzą nauczycieli w 

tematykę kształcenia kompetencji kluczowych.  
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II. Zapoznanie nauczycieli z zakresem wiedzy, umiejętności i postaw przypisanymi do 

poszczególnych kompetencji w oparciu o ww. zalecenia. Zadanie to można zrealizować 

indywidualnie, a następnie zespołowo przeanalizować użyte do opisu kompetencji 

sformułowania i ustalić ich wspólne rozumienie. 

III. Weryfikacja zapisów podstawy programowej i ustalenie, które z zadań szkoły i 

jakie cele, wyznaczone do realizacji w ramach poszczególnych przedmiotów, są spójne z 

opisem kompetencji kluczowych.  

IV. Pozyskana w poprzednich etapach wiedza będzie dobrym przyczynkiem do 

zweryfikowania przyjętej w szkole wizji oraz wyznaczenia (szkole i sobie samemu jako 

nauczycielowi) celów – nie tylko strategicznych – w tym zakresie.  

Nieodzowna może być tu diagnoza w zakresie realizacji poszczególnych kompetencji. 

Pomocnymi metodami mogą też być: metoda meta planu, koła kompetencji, analizy SWOT 

połączonej z macierzą TOWS, metody „za i przeciw” czy metody kluczowych czynników 

sukcesu. 

V. Ustalenie, które z kompetencji kluczowych realizujemy w większym, a które w 

mniejszym zakresie. 

Nie należy przy tym zakładać, że uda się kształcić wszystkie kompetencje w tym 

samym zakresie, chociaż wszystkie są jednakowo ważne. Dlatego dalsze działania powinny 

być uzależnione od wspólnej decyzji nauczycieli i skutkować przyjęciem jednego z 

alternatywnych sposobów: 

a) wspieramy kształcenie kompetencji w największym możliwym zakresie; 

b) doskonalimy kształcenie umiejętności wymagających poprawy. 

VI. Ustalenie szczegółowych wewnątrzszkolnych celów do realizacji i zapisanie ich w 

dokumentach szkoły – np.: w planie pracy szkoły, planie nadzoru pedagogicznego czy 

programie wychowawczo–profilaktycznym. 

Warto zauważyć, że z zalecenia UE zawierają definicje ważnych w tym wypadku 

pojęć:  

1) wiedza, która składa się z faktów i liczb, koncepcji, idei i teorii, które są już 

ugruntowane i pomagają zrozumieć określoną dziedzinę lub zagadnienie; 

2) umiejętności zdefiniowane jako zdolność i możliwość realizacji procesów oraz 

korzystania z istniejącej wiedzy do osiągania wyników; 

3) kompetencje społeczne – postawy, które opisują usposobienie i sposoby 

myślenia służące działaniu lub reagowaniu na idee, osoby lub sytuacje. 

VII. Rozpisanie dokładnych działań, prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli. 



Skoro już zadecydowaliśmy, które kompetencje kluczowe, w jakim zakresie, jak i w jakim 

czasie będziemy kształtować, należy rozpisać szczegółowe zadania nauczycieli i wskazać 

konkretne przyszłe efekty działań uczniów. 

Przykład: Nauczyciel historii poleca uczniom sporządzenie tabeli obrazującej dane z 

danego tematu/działu z prośbą o wyjaśnienie, czym kierowali się zestawiając dane w taki, a 

nie inny sposób. Odpowiednio uczeń, wykonując polecenie, wykaże się sposobem myślenia 

oraz umiejętnością rozumienia prezentowanych w formie tabelarycznej danych – to 

kształcenie kompetencji matematycznych oraz kompetencji w zakresie nauk przyrodniczych, 

technologii i inżynierii. Zaobserwujemy też pozytywną postawę, która opiera się na chęci 

szukania argumentów, wykorzystania wiedzy z zakresu matematyki (dotyczącej tworzenia 

tabel), umiejętności śledzenia i oceniania ciągu argumentów. 

Ponadto, jeżeli uczeń wykaże się umiejętnością czytania „ze zrozumieniem” danych 

zestawionych w formie tabelarycznej, nauczyciel dodatkowo pomaga mu w rozwoju 

kompetencji w zakresie rozumienia i tworzenia informacji. Mamy tu do czynienia nie tylko z 

umiejętnościami skutecznego komunikowania się czy też rozumienia i tworzenia informacji, 

ale również– interpretowania pojęć i faktów. 

VIII. Monitorowanie – autoewaluacja/ewaluacja działań. 

Kolejnym ważnym krokiem jest ustalenie tego, w jaki sposób będziemy sprawdzali 

stopień realizacji zaplanowanych działań. Do tego musimy wybrać jeden rodzaj kompetencji, 

który w sposób szczególny będzie przedmiotem naszego zainteresowania w określonym 

przedziale czasowym.  

Reasumując warto podkreślić, że pracując zespołowo jesteśmy w stanie się wspierać i 

uzyskiwać lepsze efekty w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych. Dlatego wskazane 

są liczne, ale krótkie, być może spontaniczne, szkolenia warsztatowe rozwiązujące 

pojawiające się problemy. 

Niniejszy artykuł stanowi jedynie przyczynek do głębszej dyskusji, jakiej oczekuje 

środowisko. Wszyscy zdajemy sobie bowiem sprawę, że kształtowanie kompetencji 

kluczowych uczniów i przyszłych pracowników nie jest jednorazowym działaniem, a 

procesem, wymagającym od nas zaangażowania i czasu. 

 


