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Kompetencje

Kompetencje są definiowane w jako połączenie wiedzy, 
umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji. 

Kompetencje kluczowe to te, których wszystkie osoby potrzebują
do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym 
obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia.

ZALECENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 
18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie 
uczenia się przez całe Ŝycie (2006/962/WE).
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Kompetencje kluczowe

• porozumiewanie się w języku ojczystym;
• porozumiewanie się w językach obcych;
• kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-

techniczne;
• kompetencje informatyczne;
• umiejętność uczenia się;
• kompetencje społeczne i obywatelskie;
• inicjatywność i przedsiębiorczość; oraz
• świadomość i ekspresja kulturalna.
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Uniwersalizm kompetencji kluczowych

- powszechność kompetencji: kompetencje dla wszystkich; 

- osiągnięcie powszechnej alfabetyzacji 

edukacja dla wszystkich: upowszechnianie dostępu do 
edukacji (Co piąty obywatel świata jest analfabetą. 72 
miliony dzieci pozbawionych jest dostępu do szkoły);

- uczenie się przez całe Ŝycie.
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Uniwersalizm kompetencji kluczowych

Zalecenia na rzecz dąŜenia do zapewnienia tego, by:

1. kształcenie i szkolenie oferowały wszystkim młodym ludziom
środki w celu rozwijania kompetencji kluczowych na poziomie 
dającym im odpowiednie przygotowanie do dorosłego Ŝycia oraz 
stanowiącym podstawę dla dalszej nauki i Ŝycia zawodowego;

2. dostępna była właściwa oferta dla tych młodych ludzi, którzy z 
powodu trudności edukacyjnych wynikających z okoliczności 
osobistych, społecznych, kulturowych lub ekonomicznych
potrzebują szczególnego wsparcia dla realizacji swojego 
potencjału edukacyjnego;
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Uniwersalizm kompetencji kluczowych

3.   osoby dorosłe miały moŜliwość rozwijania i aktualizowania 
kompetencji kluczowych przez całe Ŝycie, a takŜe szczególnie 
skoncentrowano się na grupach określonych jako priorytetowe w 
kontekście krajowym, regionalnym lub lokalnym, takich jak osoby, 
które muszą uaktualniać posiadane umiejętności;

4. istniała odpowiednia infrastruktura dla kontynuowania edukacji i 
szkoleń przez osoby dorosłe, co obejmuje dostępność nauczycieli i 
osób szkolących, istnienie procedur zatwierdzania i oceny, 
środków mających na celu zapewnienie równego dostępu zarówno 
do uczenia się przez całe Ŝycie, jak i do rynku pracy oraz wsparcia 
dla osób uczących się, w sposób uwzględniający róŜnorodne 
potrzeby i kompetencje osób dorosłych;
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Uniwersalizm kompetencji kluczowych

Kompetencje kluczowe moŜna traktować jako swojego rodzaju 
„narzędzia”: 

ich nabywanie, kształtowanie prowadzi do rozwoju 
osobowego jednostki, tworzy podstawy do stawania się
aktywnym obywatelem, do integracji społecznej i 
zatrudnienia.
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Wielowymiarowość kompetencji kluczowych

Istotą kompetencji kluczowych jest:
- ponadprzedmiotowość
- wzajemne przenikanie
- współzaleŜność

Dlatego raczej nie mówimy o 
rozwijaniu pojedynczych kompetencji 
kluczowych, tylko o wszystkich razem.
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Wielowymiarowość kompetencji kluczowych

Zakresy wielu spośród kompetencji kluczowych częściowo się
pokrywają i są powiązane, aspekty niezbędne w jednej dziedzinie 
wspierają kompetencje w innej. 

Dobre opanowanie podstawowych umiejętności językowych, czytania, 
pisania, liczenia i umiejętności w zakresie technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych (TIK) jest niezbędną podstawą uczenia się; 
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Partnerski Projekt Szkół - Comenius 
w Gimnazjum im. Bohaterów 
Września w Szczucinie: 
projekt „KLUCZE DO SUKCESU”

PROGRAM COMENIUS
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PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA:

Międzyszkolny konkurs na logo i na 
najlepszą stronę internetową projektu;

Przygotowanie multimedialnych materiałów 
edukacyjnych dotyczących róŜnic 
kulturowych i podstawowych zwrotów 
w językach krajów partnerskich;

Spotkania robocze w krajach partnerskich 
(np. Europejski Dzień Dialogu 
Międzykulturowego w Grecji);

Ogólnoszkolna konferencja z udziałem 
naukowców;

PPS Comenius - projekt KLUCZE DO SUKCESU”
(L. Budkowska, J. Płachecka FRSE)

Świadomość i 
ekspresja kulturalna

Kompetencje 
informatyczne

Kompetencje 
społeczne i obywatelskie

Inicjatywność i 
przedsiębiorczość

Umiejętność
uczenia się

Porozumiewanie się
w języku ojczystym

Kompetencje matematyczne i 
podstawowe kompetencje 

naukowo-techniczne

Porozumiewanie się w językach obcych
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PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA C.D.:

Wspólny produkt końcowy: „MłodzieŜowy informator o 
językach i kulturach”; 

Prowadzenie lekcji na temat przedsiębiorczości, 
kompetencji interpersonalnych, społecznych i 
obywatelskich;

Treningi interpersonalne – takŜe w formie 
wideokonferencji;

Uroczysta prezentacja produktu końcowego dla 
społeczności szkolnej.

PPS Comenius - projekt „KLUCZE DO SUKCESU”
(L. Budkowska, J. Płachecka FRSE)

Świadomość i 
ekspresja kulturalna

Kompetencje 
informatyczne

Umiejętność
uczenia się

Kompetencje 
społeczne i obywatelskie

Inicjatywność i 
przedsiębiorczość

Porozumiewanie 
się w językach 

obcych

Porozumiewanie się
w języku ojczystym

Kompetencje matematyczne i 
podstawowe kompetencje 

naukowo-techniczne
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Wielowymiarowość kompetencji kluczowych
- umiejętność uczenia się

Umiejętność uczenia się sprzyja 
wszelkim innym działaniom 
kształceniowym. 

"Umiejętność uczenia się" to: 
zdolność konsekwentnego i 
wytrwałego uczenia się, 
organizowania własnego procesu 
uczenia się, w tym poprzez 
efektywne zarządzanie czasem i 
informacjami, zarówno 
indywidualnie, jak i w grupach.
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Umiej ętność uczenia si ę

Kompetencja ta obejmuje świadomość własnego procesu uczenia 
się i potrzeb w tym zakresie, identyfikowanie dostępnych 
moŜliwości oraz zdolność pokonywania przeszkód w celu 
osiągnięcia powodzenia w uczeniu się. 

Kompetencja ta oznacza nabywanie, przetwarzanie i przyswajanie 
nowej wiedzy i umiejętności.
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Uczenie się – moŜliwe poszukiwania badawcze

Pytania: 

Czym jest uczenie się i jakie są jego uwarunkowania? 

Co kryje się za tym procesem? CO jest jego istotą? Jakie są
warunki osiągania zakładanych efektów uczenia się?
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Uczenie się – szersze spojrzenie

Otoczenie szkół: staje się coraz bardziej „burzliwe” i zmienne. 

Współczesne społeczeństwa są określane jako: 
– Postindustrialne (D. Bell)
– Globalnej wioski (H. M. McLuhan)
– Trzeciej fali (A. Toffler)
– Informacyjne (J. Naisbitt)
– Pokapitalistyczne (P.F. Drucker)
– Oparte na wiedzy (P. F. Drucker)
– Ryzyka (U. Beck)
– Później nowoczesności (A. Giddens)
– Ponowoczesne (Z. Bauman)
– Konsumpcji (J. Baudrillard, Z. Bauman)

Układem odniesienia do rozwaŜań nad szkołą i procesem uczenia się powinna 
być złoŜoność świata i jego wielowymiarowość. 
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Wprowadzenie
Michael Sadler wysunął dwie tezy:

– To, co się dzieje poza szkołą
znaczy nawet więcej niŜ to, co 
się dzieje w szkole, dla 
zrozumienia systemu wychowania;

– Praktyczna korzyść z badań
porównawczych zagranicznych 
systemów oświaty polega na tym, 
Ŝe zaczynamy lepiej rozumieć
nasz własny system oświatowy.
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Uczenie się – szersze spojrzenie

Jaki ma być model szkoły, model edukacji przyszłości?

Jakie kompetencje powinien posiadać nauczyciel pracujący we współczesnej 
szkole?

Jak przygotować dzieci i młodzieŜ do radzenia sobie z niepewnością, w jakiej 
nieustannie Ŝyją? 

Czy wymagania wobec nowej szkoły moŜna pogodzić z koniecznością
realizowania programu szkolnego, poszerzania wiedzy uczniów? 

Jak zatem reformować szkołę, jak wprowadzać zmiany w Ŝycie szkoły, biorąc 
pod uwagę „burzliwość” otoczenia, a zatem jego duŜą zmienność i 
nieprzewidywalność?
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Uczenie się – szersze spojrzenie 
Ze względu na specyficzne uwarunkowania historyczne, jak podaje 
Raport „Polska 2030. Wyzwania rozwojowe”, kapitał społeczny                
w Polsce przybiera najczęściej postać kapitału przetrwania                      
i adaptacji, zarówno z uwagi na wyniesione z przeszłości postawy, 
nawyki, oraz deficyt umiejętności społecznych, jak i niedostatki 
infrastruktury społecznej (działanie instytucji publicznych, mediów  
i niedostatek przestrzeni publicznych). 

ObniŜa to wykorzystanie potencjału rozwojowego Polski poprzez 
niską zdolność do mobilizacji i elastycznego łączenia róŜnorodnych 
zasobów, kompetencji i talentów.
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Strategia 
zrównoważonego 

rozwoju wsi i rolnictwa

Strategia bezpieczeństwa 
narodowego RP

Sprawne państwo

Bezpieczeństwo 
energetyczne 
i środowisko

Strategia rozwoju 
transportu

Strategia rozwoju 
kapitału ludzkiego

Strategia innowacyjności 
i efektywności 

gospodarki

STRATEGIA ROZWOJU 
KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

Średniookresowa strategia rozwoju kraju (2020) 

Długookresowa strategia rozwoju kraju (2030)

Krajowa strategia rozwoju regionalnego

2121

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030
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Uczenie się – szersze spojrzenie
Strategia rozwoju kapitału społecznego

Kapitał społeczny:

to, wynikająca z zaufania oraz obowiązujących norm                     
i wzorów postępowania, zdolność obywateli do mobilizacji             
i łączenia zasobów, która sprzyja kreatywności oraz 
wzmacnia wolę współpracy i porozumienia w osiąganiu 
wspólnych celów.
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Uczenie się – szersze spojrzenie
Strategia rozwoju kapitału społecznego

zaufania nie naleŜy rozpatrywać wyłącznie w kategoriach 
psychologii jednostkowej. 

Tak jak pieniądz wymaga całej infrastruktury rynku (prawa 
własności, swobody wymiany, wolności działalności gospodarczej, 
reguł praktyki Ŝycia gospodarczego itp.), tak zaufanie wymaga 
„infrastruktury społecznej”, która kreuje moŜliwość
współdziałania opartego na zaufaniu. 

Zaufanie – lub jego brak – jest efektem realnych doświadczeń i 
kształtuje się w praktyce Ŝycia społecznego; wymaga stabilnego 
oparcia w sieci, instytucji i przestrzeni aktywności.
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Dyrektor szkoły – zrównowaŜony rozwój/budowanie 
kapitału społecznego

Budowanie  „infrastruktury społecznej”, która kreuje moŜliwość
współdziałania opartego na zaufaniu: 

- zmiana nawyków i postaw, 

- wzmacnianie umiejętności społecznych,

- tworzenie przestrzeni wspólnych wartości,

- wzmacnianie więzi społecznych, 

Aktywizacja wartości w orientowaniu działań jest bardzo trudna i 
wymaga „treningu”. 

Motywacji nie buduje się poprzez apele do rozumu czy poczucia 
obowiązku, ale w procesie kreowania pozytywnych doświadczeń
społecznych w róŜnych dziedzinach Ŝycia społecznego oraz na róŜnych 
jego poziomach.
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Dyrektor szkoły

„Przywództwo edukacyjne w budowaniu 
potencjału szkoły” (J. M. Michalak, UŁ)

Odejście od wąsko rozumianej 
koncepcji rozwoju szkoły, która ma 
sprzyjać coraz wyŜszym osiągnięciom 
mierzonym testami, prowadzić do 
większej konkurencji między szkołami i 
uczniami. 

W trosce o ucznia i społeczeństwo 
naleŜy przyjąć koncepcję przywództwa 
edukacyjnego, która ma sprzyjać
realizowaniu Ŝycia w harmonijnej 
wspólnocie - akcent przesuwa się ku 
harmonii, ku kooperacji.



Kompetencje kluczowe – teoria i praktyka w kontekście rozwoju uzdolnień dzieci i młodzieŜy

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, Kielce, 02-03.06.2011 r.

Trzy główne zasady, na których 
opierają się działania 
zrównowaŜonego rozwoju:

» Solidarność wszystkich ludzi -
zarówno w przestrzeni (tj. dziś na 
poziomie lokalnym, regionalnym, 
krajowym czy globalnym), jak i w 
czasie (tj. między obecnym a 
przyszłymi pokoleniami). 

» Orientacja na przyszłe pokolenia –
wybory dokonywane dzisiaj nie mogą
ograniczyć swobody przyszłych 
uczestników Ŝycia społ.-ekonom. 

» Współuczestnictwo – zaangaŜowanie 
wszystkich uczestników Ŝycia 
społeczno–gospodarczego w regionie.
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1. ZaangaŜowanie na 
rzecz zmiany – zmie ń
otoczenie, które 
zmienia Ciebie

2. Cierpliwo ść – działaj 
na rzecz zmiany i 
cierpliwie czekaj na 
rezultaty          

3. Przejrzysto ść
działania – dbaj o to, 
aby Twoi pracownicy 
byli informowani o 
rzeczach, które dziej ą
się w szkole, 

4.Strategiczne 
planowanie – dbaj o 
wzmacnianie i rozwój 
potencjału nauczycieli

Dyrektor szkoły 

• Budują odpowiedni klimat w szkole

• Czynią uczenie się jednym z priorytetów.

• Przedkładają uczenie się ponad rezultaty i testowanie
(Uczenie się —> Rezultaty —> Testowanie
Testowanie —> Rezultaty —> Uczenie się).

• Dbają o tworzenie warunków dla 
dogłębnego uczenia się wszystkich uczniów.

• Dbają o poszerzanie swojej wiedzy o uczeniu się.

• AngaŜują rodziców w uczenie się ich dzieci.
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Uwagi końcowe

• Uczenie się rozpoczyna się wraz z wyzwaniami, z którymi trzeba 
się zmierzyć, zadaniami, które trzeba podjąć (Dewey 1929). 

– Zadanie: tworzenie potencjału szkoły na rzecz wprowadzania 
zmian w Ŝycie szkoły.

– KaŜda zmiana w szkole wymaga świadomości skali jej wyzwań,
szans jej wprowadzenia i zagroŜeń, jakie niesie ze sobą. 

– KaŜda zmiana w szkole musi mieć swoje podstawy w pewnym 
ugruntowanym/przemyślanym wyobraŜeniu na temat szkoły, 
jej miejsca w społeczeństwie, roli jaką ma odgrywać. 
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Czas na refleksję

Jak przedstawiają się działania na poziomie szkoły, regionu, państwa 
w zakresie pracy na rzecz tego, aby kompetencje kluczowe stały 
się rzeczywiście kompetencjami dla wszystkich?

Jak osiągnąć taką kulturę pracy szkoły, która wzmacnia aktywność, 
sprzyja stawaniu się aktywnym obywatelem, prowadzi do 
integracji społecznej, promuje działania ludzi z pomysłem na 
kaŜdym szczeblu?

W jaki sposób samorządy lokalne mogą wspierać szkoły, uwzględniać
potrzeby uczniów, rodziców i nauczycieli w działaniach na rzecz 
jakości edukacji?
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Dziękuję za uwagę

Prof. nadzw. dr hab. Joanna Michalak
jmichalak@uni.lodz.pl


