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Kompetencje kluczowe – czym są?

Kompetencje kluczowe – trudna definicja
/ wnioski z debat na forach krajowych, europejskich i światowych /

 „potencjał” i „możliwości” uczących się połączone z umiejętnościami,
doświadczeniami i działaniami;

 mniej lub bardziej wyspecjalizowany system zdolności, umiejętności lub 
sprawności niezbędnych do osiągnięcia określonego celu;

 umiejętność transferu umiejętności i wiedzy do nowych sytuacji w obrębie 
sytuacji zawodowej;

 ogólne zdolności (możliwości) oparte na wartościach oraz skłonnościach 
nabytych w wyniku oddziaływań edukacyjnych;

 (potencjalne) umiejętności ujawniające się w chwili wykonywania danego 
zadania; predyspozycje do wykonania pewnych zadań;

 zbiór umiejętności, których zastosowanie ma na celu potencjalne korzyści 
dla całego społeczeństwa.
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Kompetencje kluczowe – skąd się wzięły?

 OECD – określenie kanonu kompetencji w zakresie czytania 
ze zrozumieniem i myślenia matematycznego na podstawie 
badań nad alfabetyzmem funkcjonalnym oraz w ramach programu PISA;

 UNESCO – określenie czterech obszarów dla rozwoju kompetencji kluczowych 
wskazujących główne cele procesu edukacji: uczyć się, aby być, wiedzieć, 
działać i żyć wspólnie („Edukacja dla wszystkich”);

 Rada Europy – określenie pierwszych europejskich kompetencji kluczowych 
dla absolwentów szkół średnich w Europie (Bern, 1996 r.); kompetencje 
nauczycieli: Deklaracja Stałej Konferencji Europejskich Ministrów Edukacji 
„Edukacja na rzecz zrównoważonych demokratycznych społeczeństw: rola 
nauczycieli” (Brdo, 2010 r.);

 Unia Europejska: określenie po raz pierwszy listy kompetencji niezbędnych 
w społeczeństwie opartym na wiedzy (Barcelona, 2002 r.); kompetencje 
nauczycieli: „Wspólne europejskie zasady dotyczące kompetencji i kwalifikacji 
nauczycieli” (Bruksela, 2005 r.). 
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Kompetencje kluczowe wg Rady Europy

„Kompetencje berneńskie” (1996 r.):

1. współpraca w zespołach;

1. posługiwanie się nowoczesnymi środkami informacji i komunikacji;

2. rozwiązywanie problemów;

3. korzystanie z różnych źródeł informacji;

4. słuchanie i korzystanie z poglądów innych ludzi;

5. porozumiewanie się w kilku językach;

6. łączenie i porządkowanie różnych, jednostkowych elementów wiedzy;

7. podejmowanie odpowiedzialności;

8. organizowanie i ocenianie własnej pracy;

9. radzenie sobie z niepewnością i złożonością.

4



Kompetencje kluczowe wg UE

Kompetencje kluczowe w tzw. europejskich 
ramach odniesienia:

1.  porozumiewanie się w języku ojczystym;

2.  porozumiewanie się w językach obcych;

3.  kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje 
naukowo-techniczne;

4.  kompetencje informatyczne;

5.  umiejętność uczenia się;

6.  kompetencje społeczne i obywatelskie;

7.  inicjatywność i przedsiębiorczość; 

8.  świadomość i ekspresja kulturalna.



Kompetencje kluczowe 
a uczenie się przez całe życie

Kompetencje kluczowe w UE:

 kompetencje potrzebne do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia
aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia; zbiór wiedzy, 
umiejętności i postaw stosowanych odpowiednio do sytuacji;

 zbiór powstał na podstawie kompetencji sformułowanych przez Organizację 
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w późnych latach 90-tych; 

 niezbędne w strategii „Uczenia się przez całe życie” (lifelong learning), 
której głównym celem jest budowanie konkurencyjnej, dynamicznej 
i opartej na wiedzy gospodarki poprzez inwestowanie w zasoby ludzkie.

Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 18 grudnia 2006 r. w sprawie 
kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie
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Kompetencje nauczycieli w UE  
(Bruksela, 2005)

A. związane z procesem uczenia się / nauczania
1. umiejętność pracy w wielokulturowej i zróżnicowanej 

społecznie klasie;
2. umiejętność stworzenia dogodnych warunków do uczenia się:

- organizowanie procesu uczenia się;
- uczynienie ze swoich uczniów badaczy;
- usprawnianie swojej pracy, działanie w różnego rodzaju stowarzyszeniach 

i organizacjach;
- animowanie życia społeczno-kulturalnego w środowisku lokalnym.

3. umiejętność włączenia ICT do codziennego funkcjonowania uczniów;
4. umiejętność pracy w zespole (team work);
5. umiejętność współpracy przy tworzeniu programów nauczania, organizacji

procesu kształcenia i oceniania;
6. umiejętność współpracy ze środowiskiem lokalnym i z rodzicami;
7. umiejętność dostrzegania i rozwiązywania problemów;
8. umiejętność ciągłego rozszerzania swojej wiedzy i doskonalenia swoich 

umiejętności.



Kompetencje nauczycieli w UE  
(Bruksela, 2005)

B. związane z kształtowaniem postaw uczniowskich

1. umiejętność wykształcenia u uczniów postawy obywatelskiej i społecznej;

2. umiejętność promowania u uczniów rozwoju kompetencji pozwalających 
z sukcesem funkcjonować w społeczeństwie wiedzy, co obejmuje:
- motywację do nauki, nie tylko formalnej, objętej obowiązkiem szkolnym;
- nauczanie uczenia się;
- krytyczne przetwarzanie informacji;
- posługiwanie się komputerem i korzystaniem z wszelkich urządzeń cyfrowych;
- twórczość i innowacyjność;
- rozwiązywanie problemów;
- przedsiębiorczość;
- współpracę z innymi;
- łatwość w komunikacji z innymi;
- umiejętność poruszania się w kulturze wizualnej.

3. umiejętność łączenia wymaganych kompetencji z nauczaniem danego 
przedmiotu.



Rada Europy a kompetencje nauczycieli
(Brdo, 2010 r.)

Deklaracja Stałej Konferencji Europejskich Ministrów Edukacji 
„Edukacja na rzecz zrównoważonych demokratycznych 
społeczeństw: rola nauczycieli” (4-5 czerwca 2010 r., Brdo)

 konieczność wyposażenia nauczycieli w kompetencje przekrojowe 
niezbędne do aktywnego uczestnictwa w różnorodnych 
demokratycznych społeczeństwach;

 wspieranie partnerstw w obrębie edukacyjnej wspólnoty, tak aby 
wszyscy partnerzy byli w pełni zaangażowani i mieli poczucie 
odpowiedzialności za realizowane działania;

 zapewnienie społecznego uznania dla zawodu 
nauczyciela.



Nauczyciel w Europie

 nie „przedmiotowiec”, lecz przygotowujący do 
uczenia się przez całe życie, tj. do:

- ustawicznego zdobywania nowej wiedzy i umiejętności; 
- samodzielnego korzystania z zasobów informacyjnych;
- zdolności do współpracy z innymi i rozwiązywania problemów.

 członek zespołu nauczającego: tworzy wspólnie z gronem nauczycieli 
programy, systemy oceniania, obowiązujące reguły w trakcie uczenia 
się, etc;

 członek zespołu uczącego się: 
identyfikuje się z uczniami, 
wykazuje empatię.
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Zawód nauczyciela w Europie

Zawód nauczyciela to zawód:

1. wymagający wyższego wykształcenia;

2. osadzony w kontekście uczenia się przez całe życie;

3. mobilny;

4. oparty na partnerstwie.

Nauczyciele europejscy powinni umieć:

1. pracować z wiedzą, nowymi technologiami 
i informacją;

2. pracować z innymi ludźmi;

3. pracować w społeczeństwie i dla społeczeństwa.
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Krajowe standardy kształcenia nauczycieli
a kompetencje kluczowe

Zmiany w USO dot. sposobu i zakresu kształcenia nauczycieli  (27 czerwca 2003 r.)
 podniesienie jakości kształcenia i zapewnienie porównywalnych  
kwalifikacji = podstawa do rozwijania kompetencji kluczowych 
w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy nauczyciela

Rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia nauczycieli z 2004 r.
 standardyzacja wymagań 

Od roku akademickiego 2004/2005:

 kwalifikacje do nauczania dwóch przedmiotów, głównego i dodatkowego
(cel: dwie specjalności);

 lektorat z języka obcego (cel: znajomość języków na poziomie zaawansowanym 
– B2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego RE);

 zajęcia z zakresu technologii informacyjnej (cel: zastosowanie praktyczne 
w nauczaniu);

 zajęcia z przygotowania pedagogicznego.
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Kwalifikacje nauczycieli a kompetencje kluczowe

Studia ze specjalizacji nauczycielskiej – podstawa do nabycia i doskonalenia 
kompetencji kluczowych tj.:

1. Kompetencja komunikacyjna – porozumiewanie się w języku ojczystym;
2. Porozumiewanie się w językach obcych – poziom B2 ESOKJ wg RE;
3. Kompetencje matematyczne i naukowo-techniczne – myślenie logiczne;
4. Kompetencje informatyczne – wyszukiwanie, selekcja i ocena informacji; 

wsparcie krytycznego myślenia, kreatywności i innowacji;
5. Umiejętność uczenia się przez całe życie – samodoskonalenie, praca 

w grupie, umiejętność dzielenia się nabytą wiedzą;
6. Kompetencje społeczne i obywatelskie – zdolność do krytycznej i twórczej 

refleksji, uczestnictwo w działaniach społeczności lokalnych; wiedza 
z zakresu demokracji i kultury politycznej; 

7. Kompetencje z zakresu kreatywności i przedsiębiorczości – zdolność do 
planowania przedsięwzięć dla osiągnięcia zamierzonych celów;

8. Kompetencje kulturowe – wiedza i świadomość lokalnego, narodowego 
i europejskiego dziedzictwa kulturowego; rozwijanie tożsamości, ekspresja 
kulturalna.
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Nauczyciele – czynniki zmian w Polsce

1. Starzenie się populacji nauczycieli (średni wiek: 41 lat) 
przy jednoczesnym zmniejszaniu się zatrudniania młodych 
nauczycieli (24-27 lat);

2. Wczesne przechodzenie na emeryturę;
3. Spadek liczby etatów, ale wzrost liczby zatrudnionych osób (praca w niepełnym

wymiarze, często w wieku emerytalnym) przy spadku liczby uczniów (niż 
demograficzny);

1. Wzrost poziomu wykształcenia nauczycieli (= wzrost wymagań co do kwalifikacji);
2. Wysoki stopień sfeminizowania zawodu nauczyciela;
3. Niższy poziom zarobków w stosunku do zawodów w grupie „specjalistów” 

(ale: wyraźny wzrost poziomu wynagrodzeń w ostatnich latach);
4. Brak systematycznego monitorowania i kontroli jakości kształcenia nauczycieli 

(mało przygotowania praktycznego, połączenia wiedzy z praktyką szkolną);
5. Wysoki udział w doskonaleniu (ponad 90%), stymulowany możliwościami 

szybkiego awansu zawodowego; ale dominują mało efektywne formy;
6. Niski poziom satysfakcji z wykonywanej pracy wg badań TALIS („średni” 

poziom w OECD).
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Poprawa efektywności nauczycieli 
w świetle kompetencji kluczowych

Zalecenia OECD:
1. Pozyskiwanie dobrych kandydatów do pracy (umiejętności 

zawodowe, kompetencje kluczowe);
2. Wsparcie nauczycieli w ciągu całego okresu pracy;
3. Poprawa warunków pracy w szkole; 
4. Podniesienie społecznego prestiżu zawodu nauczyciela.

Do poprawy w Polsce:
1. Lepsze dopasowanie i optymalizacja oferowanych szkoleń dla nauczycieli;
2. Więcej czasu na doskonalenie;
3. Większe wsparcie finansowe dla szkolących się nauczycieli;
4. Lepsze wyposażenie szkół;
5. Bardziej elastyczne procedury zatrudniania;
6. Poprawa narzędzi mierzenia efektywności nauczania (optymalizacja systemu 

egzaminów zewnętrznych; ustanowienie standardów egzaminów 
zawodowych).
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Strategia EUROPA 2020

Cel nadrzędny:  ROZWÓJ EUROPY

► inteligentny
► zrównoważony
► włączający

CELE:     / tzw. cele wymierne /

 ograniczenie liczby osób przedwcześnie kończących naukę szkolną do 10%;

 zwiększenie odsetka młodych osób z wyższym wykształceniem do 40%;

 podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat do poziomu 75%;

 3% PKB UE na inwestycje w badania i rozwój; 

 osiągnięcie relacji „20/20/20” w zakresie klimatu i energii; 

 zmniejszenie o 20 mln liczby osób zagrożonych ubóstwem.



Strategia EUROPA 2020

7 inicjatyw flagowych:

1. „Mobilna młodzież” 

2. „Program na rzecz nowych umiejętności 
i zatrudnienia”

3. „Unia innowacji” 

4. „Europejska agenda cyfrowa”

5. „Europa efektywnie korzystająca z zasobów” 

6. „Polityka przemysłowa na rzecz ekologicznego rozwoju” 

7. „Europejski program walki z ubóstwem”



„Mobilna młodzież”

Cele inicjatywy:

 Poprawa perspektyw zawodowych młodych ludzi 

► rozwijanie nowoczesnych systemów edukacyjnych 
i szkoleniowych;

► lepsze dostosowanie kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku
(zdobywanie kompetencji kluczowych i nowych umiejętności); 

 Zwiększenie mobilności młodych na rzecz zatrudnienia

► wspieranie „ponadnarodowego” uczenia się;
► poprawa uznawalności nieformalnego uczenia się;
► lepsze informacja o stypendiach UE wspierających 

mobilność w zakresie edukacji i szkolenia;
► pełniejsze wykorzystanie potencjału funduszy unijnych, 

w tym EFS.



„Program na rzecz nowych umiejętności 
i zatrudnienia”

Cele inicjatywy:

 Zwiększenie elastyczności rynków pracy
► modernizacja rynków pracy (umowa o pracę na czas 

nieokreślony, zapewnienie większej ochrony przed 
zwolnieniem);

 Wyposażenie pracowników w odpowiednie kwalifikacje
► lepsze dopasowanie umiejętności do miejsc pracy; 
► poprawa uznawalności kwalifikacji w ramach UE;

 Poprawa warunków pracy / jakości zatrudnienia
► przegląd obowiązujących przepisów regulujących czas pracy, 

higienę i bezpieczeństwo pracy, a także integrację pracowników spoza Unii; 

 Tworzenie nowych miejsc pracy
► zmniejszenie obciążeń administracyjnych, zmniejszanie pozapłacowych kosztów pracy;
► eliminowanie prawnych przeszkód utrudniających zatrudnianie, zwalnianie, tworzenie 

nowych przedsiębiorstw i rozpoczynanie własnej działalności gospodarczej.



Strategiczne ramy Europejskiej współpracy 
w dziedzinie kształcenia i szkolenia – ET 2020

CELE:

 promowanie mobilności i koncepcji LLL 
(Lifewide Lifelong Learning);

 poprawa jakości i skuteczności kształcenia i szkolenia;

 promowanie równości, spójności społecznej i aktywności 
obywatelskiej;

 zwiększanie kreatywności, innowacyjności 
i przedsiębiorczości.



Strategiczne ramy Europejskiej współpracy 
w dziedzinie kształcenia i szkolenia – ET 2020

PRIORYTETY:

(obszary priorytetowe na dany cykl roboczy – obecnie  I cykl: 2009-2011)

Poziomy referencyjne (tzw. benchmarki)  dla monitorowania postępów w UE

5 wskaźników:
- procent dorosłych w LLL;
- umiejętności podstawowe;
- zwiększenie odsetka osób z wykształceniem wyższym;
- przedwczesne przerywanie nauki i edukacja przedszkolna.

3 wskaźniki, które obecnie wypracowuje Komisja:
- mobilność;
- uczenie się języków obcych; 
- zdolność do zatrudnienia.



Strategia młodzieżowa UE (2010-2018)

Główne obszary działań:

1. kształcenie i szkolenie;
2. zatrudnienie i przedsiębiorczość;
3. zdrowie i dobra kondycja;
4. zaangażowanie;
5. wolontariat;
6. włączenie społeczne;
7. młodzież i świat;
8. kreatywność i kultura.

Rezolucja Rady z 27 listopada 2009 r. w sprawie odnowionych ram
europejskiej współpracy na rzecz młodzieży (2010-2018)



Prezydencja Polski w UE – priorytety

Priorytety edukacyjne i młodzieżowe MEN:

OŚWIATA:

1. Edukacja na rzecz mobilności

a)   kompetencje kluczowe młodzieży 

b)   wielojęzyczność

c)   Partnerstwo Wschodnie

MŁODZIEŻ:

2.   Młodzież i świat

SZKOLNICTWO WYŻSZE: / MNiSW /

3.   Modernizacja uniwersytetów



Dziękuję za uwagę!


