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Kompetencje kluczowe uczniów  

a umiejętność ich doskonalenia w pracowni przyrodniczej 

 

 Kompetencje kluczowe zdefiniowane w odniesieniu do postępującego rozwoju 

cywilizacyjnego są niezbędnym i plastycznym narzędziem pozwalającym na elastyczne 

kształtowanie osobowości i doskonalenie samorozwoju członków „społeczeństwa 

informacyjnego”, jakim powinien być każdy współczesny człowiek. 

Mogło by się wydawać, że pracownie przyrodnicze stwarzają możliwości kształtowania 

tylko niektórych kompetencji kluczowych, jednakże po wnikliwej analizie okazuje się, 

że znaleźć można w nich możliwości kształtowania kompletu kompetencji.  

Dzieje się tak dlatego, że jest to miejsce bardzo precyzyjnie określonego sposobu 

działania – działania poprzez przyrodnicze metody naukowe, takie jak obserwacja 

i analiza naukowa czy eksperyment lub działania z wykorzystaniem technologii 

informacyjnych 

1. Porozumiewanie się w języku ojczystym czyli zdolność wyrażania 

i interpretowania pojęć, myśli, uczuć, faktów i opinii w mowie i piśmie 

Niewyobrażalnym jest podjęcie jakichkolwiek działań praktycznych (nie tylko 

w Pracowni Przyrodniczej i nie tylko w obrębie metod naukowych) bez umiejętności 

rozumienia i formułowania komunikatów słownych oraz czytania i rozumienia tekstów. 

Natomiast do działań w ramach metod naukowych niezbędna jest, kształtowana 

w obrębie tej kompetencji, umiejętność poszukiwania, gromadzenia i przetwarzania 

informacji oraz formułowania i wyrażania własnych argumentów w przekonujący 

sposób. W przypadku praktycznych działań w obrębie przyrodniczych metod 

naukowych posługiwanie się poprawną polszczyzną jest tym bardziej istotne, że 

metody te, często przenoszone bezpośrednio z zagranicy, często obfitują w błędne 

nazewnictwo polskie, kalki językowe lub niezbyt trafne spolszczenia nazw obcych. 

Ponadto naukowy język przyrodniczy często czerpie z bogactwa języka potocznego, 

dlatego bardzo ważne jest uświadamianie wagi używania precyzyjnych form i wyrażeń 

właściwych tylko językowi przyrodniczemu – dla biologa istotna jest różnica między 

pojęciami takimi jak miecz/mieczyk, nasiono/nasienie czy kasztan/ kasztanowiec itp. 

2. Porozumiewanie się w językach obcych czyli rozumienie, wyrażanie 

i interpretowanie pojęć i faktów w języku obcym 

W przypadku działań praktycznych związanych z przyrodniczymi metodami naukowymi 

umiejętność wykorzystania języka obcego, czyli znajomość słownictwa i zasad 

gramatyki, coraz częściej staje nieodzowna z uwagi na publikowanie artykułów 

opisujących nowoczesne metody i procedury w uniwersalnym dla naukowej 

społeczności przyrodniczej języku angielskim. Ogłaszanie światu swojego dorobku 

również wymaga znajomości tego języka z jego naukową specyficznością – im 

wcześniej są poznawane angielskie odpowiedniki nazw zjawisk i procesów, tym łatwiej 

przychodzi interpretacja i dyskusja wyników badań w przyszłości, w tym właśnie 

języku. 

3. Podstawowe kompetencje naukowe i techniczne czyli zdolności i chęci 

wykorzystywania istniejącego zasobu wiedzy i metodologii do wyjaśniania zjawisk 

przyrodniczych dla formułowania pytań i wyciągania wniosków opartych na dowodach 

oraz znajomość zasad rządzących naturą, podstawowych pojęć, metod, technik 

i procesów naukowych 

Działania praktyczne w Pracowni Przyrodniczej to planowanie i przeprowadzanie 

obserwacji, analiz i eksperymentów, u podstaw których leży przymus stawiania pytań 

i poszukiwania odpowiedzi, odpowiedzialny za postęp cywilizacyjny. To umiejętność 

formułowania założeń i hipotez oraz konieczność ich weryfikacji poprzez precyzyjne 
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i przemyślane działania. To także umiejętność przewidywania konsekwencji 

konkretnych poczynań i świadomość zagrożeń jakie mogą nieść ze sobą w przypadku 

pochopnie powziętych decyzji. To umiejętność poszukiwania alternatywnych rozwiązań 

w przypadku, gdy wcześniej stosowane sposoby postępowania są nieskuteczne. To 

również poznawanie metodologii pracy przyrodnika, specyficznej aparatury 

i skomplikowanych urządzeń, kształtowanie się odpowiedzialności za powierzony 

sprzęt oraz bezpieczeństwo swoje i współuczestników zaplanowanego postępowania. 

4. Podstawowe kompetencje matematyczne czyli rozwijanie i wykorzystywanie 

myślenia matematycznego w celu rozwiązywania problemów 

W związku z tym, że kompetencje te obejmują umiejętność matematycznej analizy 

danych oraz ich prezentacji w postaci różnorakich rodzajów wykresów, tabel czy 

modeli, są nieodzowne w praktycznych działaniach badacza przyrody, bo tylko w ten 

sposób można przedstawiać i porównywać wyniki badań. Stąd bardzo ważne jest 

praktyczne podejście do nauczania konstruowania tychże – od najprostszych po 

charakteryzujące się coraz większym stopniem skomplikowania. Niezbędnym 

instrumentem w tej pracy są również narzędzia obliczeniowe oferowane przez 

statystykę. Brak umiejętności logicznego i przestrzennego myślenia stanowiłby 

również bardzo poważną przeszkodę w pracy przyrodnika, gdyż uniemożliwiałby 

prawidłowe wyciąganie wniosków i trafną interpretację zjawisk.  

5. Kompetencje informatyczne czyli umiejętne i krytyczne wykorzystywanie 

technologii informacyjnych w działaniu 

Postęp cywilizacyjny wymusza konieczność poznawania technik pozwalających na 

pozaindywidualny kontakt z członkami „społeczeństwa informacyjnego” w celu 

poszerzania własnego, holistycznego oglądu świata, a także w celu gromadzenia 

dostępnych w świecie danych. Narzędzia informatyczne pozwalają również na ich 

precyzyjna obróbkę. Przechowywanie, tworzenie, przetwarzanie i prezentowanie 

danych, ze szczególnym naciskiem na weryfikację ich prawdziwości, oraz wymiana 

informacji są niezbędne w pracy przyrodnika. Stąd niesłychanie ważnym jest 

wyposażenie uczniów w umiejętności posługiwania się takimi narzędziami jak: edytory 

tekstów, arkusze kalkulacyjne, proste programy graficzne i statystyczne, przeglądarki 

internetowe itp., co z powodzeniem może być realizowane w odpowiednio 

wyposażonych pracowniach.  

6. Umiejętność uczenia się czyli zdolność do konsekwentnego i wytrwałego 

poznawania, zapamiętywania i kojarzenia faktów oraz organizowania własnej pracy i 

czasu w tym zakresie 

Uczymy się wszędzie i nieprzerwanie, doświadczamy świata zawsze i w każdych 

okolicznościach. Każde zatem postępowanie, celowe lub nie, prowadzi do rozwoju 

osobowości i indywidualności. Jeżeli wszędzie, to również w Pracowni Przyrodniczej, 

z tą róznicą że tutaj skierowane jest ono na osiągnięcie konkretnych celów i efektów. 

7. Kompetencje społeczne czyli pełny zakres zachowań przygotowujących osoby do 

aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym 

Ponieważ Pracownia Przyrodnicza jest miejscem działań zespołowych, niezbędne jest 

w niej rozumienie zasad postępowania i reguł zachowania przyjętych w środowisku 

pracy. Jednak, żeby jakiekolwiek wspólne działania były możliwe, konieczna jest 

zdolność do właściwego i mądrego porozumiewania się, wykazywania się akceptacją i 

empatią oraz konstruktywnego wyrażania i rozumienia różnych punktów widzenia bez 

negatywnych emocji i agresji.  

8. Inicjatywność i przedsiębiorczość czyli zdolność osoby do wcielania pomysłów 

w czyn 

W pracy naukowej nie można się obejść bez umiejętności zaplanowania 

przedsięwzięcia i wprowadzenia planu w życie. Nie da też ona rezultatów bez 

umiejętności świadomego podejmowania skalkulowanego ryzyka, a to z kolei 
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niemożliwe jest bez jak najwcześniejszego kształtowania niezależnego, kreatywnego i 

innowacyjnego myślenia, do czego znakomitym miejscem wydaje się być Pracownia 

Przyrodnicza, dając miejsce do wyszukiwania alternatywnych sposobów postępowania 

i szukania innych rozwiązań problemów niż dotychczasowe. 

9. Świadomość i ekspresja kulturalna czyli docenianie znaczenia twórczego 

wyrażania idei 

Ta kompetencja wydaje się wymykać możliwości kształtowania jej w Pracowni 

Przyrodniczej. Jeśli jednak spojrzymy na pracę przyrodnika jako na zespół działań, dla 

których bazą jest doświadczenie obcowania z naturalnym pięknem otaczającego 

świata, bardzo często wyrażanym przez dzieła malarskie, architektoniczne czy 

muzyczne, to okaże się, że również Pracownia Przyrodnicza może być miejscem 

przeżywania sztuki.  

Wystarczy pokusić się przygotowanie i przeprowadzenie w pracowni prostego 

eksperymentu, aby łatwo zauważyć że wymienione poniżej kompetencje są wówczas 

doskonale  realizowane (liczby podane poniżej odnoszą się do numerowego oznaczenia 

kompetencji powyżej): 

a) wstępne przygotowanie się ucznia do wykonania eksperymentu 

1. czytanie i rozumienie tekstów; poszukiwanie i gromadzenie informacji, 

2. poznawanie lub utrwalanie słownictwa obcego związanego z eksperymentem 

3. wykorzystywanie istniejącego zasobu wiedzy, 

5. poszerzanie własnego oglądu świata, gromadzenie i weryfikacja danych 

dostępnych w sieci, umiejętności nawigowania na stronach internetowej i obsługi 

odpowiednich programów 

6. poznawanie, zapamiętywanie i kojarzenie faktów; 

b) analizowanie instrukcji 

1. czytanie i rozumienie tekstów; poszukiwanie i gromadzenie informacji, 

2. poznawanie lub utrwalanie słownictwa obcego związanego z eksperymentem 

3. wykorzystywanie istniejącego zasobu wiedzy, 

6. poznawanie, zapamiętywanie i kojarzenie faktów; 

c) wykonanie eksperymentu 

1. czytanie i rozumienie tekstów ze szczególnym naciskiem na rozumienie – brak tej 

umiejętności rodzi konsekwencje w postaci błędnej realizacji procedury, a dalej 

nieudanego doświadczenia; poszukiwanie informacji, 

2. znajomość słownictwa obcego jeżeli nie było wcześniej wprowadzone, równie 

dobrze można to zrobić teraz określając choćby angielskich nazw substancji itp., 

3. znajomość podstawowych metod naukowych, przeprowadzanie analiz i 

eksperymentów, obsługa specyficznej aparatury, kształtowanie odpowiedzialności 

za powierzony sprzęt oraz bezpieczeństwo swoje i współuczestników 

zaplanowanego postępowania, 

6. kojarzenie faktów, organizacja własnej pracy i czasu, 

7. rozumienie zasad postępowania i reguł zachowania, właściwe i mądre 

porozumiewanie się, konstruktywne wyrażanie własnego punktu widzenia bez 

stresu, frustracji i agresji,  

8. umiejętność planowania przedsięwzięcia i wprowadzenia planu w życie; 

d) wypełnianie karty pracy lub redagowanie sprawozdania 

1. czytanie i rozumienie tekstów ze szczególnym naciskiem na rozumienie,  

2. znajomość słownictwa obcego jeżeli nie było wcześniej wprowadzone,  

3. formułowanie pytań i wyciągania wniosków opartych na dowodach, 

4. umiejętność logicznego myślenia, prawidłowe wyciąganie wniosków i trafna 

interpretacja zjawiska, umiejętność prezentacji danych, 

5. przechowywanie, tworzenie, przetwarzanie i prezentowanie danych w przypadku 

opracowania karty pracy w komputerze, 

6. kojarzenie faktów, organizacja własnej pracy i czasu, 

7. rozumienie zasad postępowania i reguł zachowania, właściwe i mądre 

porozumiewanie się, konstruktywne wyrażanie własnego punktu widzenia bez 

stresu, frustracji i agresji (szczególnie, gdy przygotowywane jest grupowo) 
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8. umiejętność kreatywnego myślenia. 


