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O KOMPETENCJACH KLUCZOWYCH I KONIECZNOŚCI ICH KSZTAŁCENIA  

 

Edukacja jest jednym z ważniejszych aspektów rozwoju społeczeństwa. Nieustanne zmiany 

w nim zachodzące, w ścisły sposób były związane z postępem w nauce i technice. Zmieniały i 

zmieniają się systemy edukacyjne i sposoby kształcenia. Pozostawało zawsze to samo pytanie – jak 

kształcić społeczeństwo, aby poszczególne jednostki potrafiły doskonale się w nim odnaleźć i 

osiągnąć sukces? Pytanie to jest szczególnie aktualne dziś, kiedy żyjemy w tzw. społeczeństwie 

wiedzy. Czego i w jaki sposób uczyć, w jakie kompetencje wyposażać, aby człowiek poradził sobie z 

dynamicznymi zmianami zachodzącymi w czasie jego życia? Takie problemy są podstawą do 

wprowadzania zmian w edukacji, a kolejne reformy są i zawsze będą wpisane w jej rozwój oraz 

rozwój społeczeństwa. Czy kierunek obecnych zmian w szkolnictwie jest słuszny? Czy reforma 

programowa pozwoli na lepsze przygotowanie do życia w nowoczesnym społeczeństwie wiedzy i 

sprawnie poruszać się na wymagającym rynku pracy? Trudno odpowiedzieć na te pytania, choć bez 

wątpienia zmiany te wynikają z wnikliwego diagnozowania potrzeb i prognozowania kierunków 

rozwoju społeczeństwa. Pewne jest, ze współczesny człowiek powinien być świadom konieczności 

kształcenia się przez całe życie.  

 

Diagnoza i jej wykorzystanie 

Diagnozowanie jest niezbędnym elementem pracy nauczyciela. Dzięki niemu otrzymujemy 

informacje dotyczące efektów naszej pracy. Pokazuje przyrost umiejętności uczniów, a po wnikliwej 

analizie pozwala na budowę i wdrażanie ewentualnych programów naprawczych. Diagnozy 

motywują nauczycieli do współpracy, wymieniania się poglądami dotyczącymi metod pracy w 

danym zespole, poszukiwania konkretnych sposobów rozwiązywania problemów, pozwalają na 

odpowiednie dobieranie metod pracy, kształtujących określoną umiejętność oraz na 

indywidualizowanie nauczania.  

Od 2000 roku Polska bierze udział w badaniach prowadzonych przez PISA (Program 

Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów), sprawdzających wiedzę, umiejętności i postawy 

15-latków. Badanie to odbywa się w trzech głównych dziedzinach: czytanie ze zrozumieniem, 

myślenie matematyczne oraz rozumowanie w naukach przyrodniczych. Te trzy aspekty uznawane 

są za fundamentalne w rozwoju wszystkich innych umiejętności, decydujące również o rozwoju w 

życiu dorosłym. Wyniki tych badań pozwalają ocenić efektywność analizowania, rozumowania i 

przekazywania myśli, a przez to sprawdzić stopień przygotowania do podejmowania wyzwań i 

zachowania zdolności uczenia się przez całe życie.  

Cztery cykle badań (co trzy lata) pokazują wyraźny wzrost poziomu umiejętności badanych 

piętnastolatków w Polsce. Uzyskane w 2000 roku wyniki były niższe od średniej krajów OECD we 

wszystkich badanych obszarach, natomiast w 2009 roku – wyższe. Nasi uczniowie doskonale radzą 

sobie z wyszukiwaniem informacji, powiązaniem informacji odnalezionych w tekście, analizą tekstu 

literackiego, określaniem jego głównej myśli, odczytywaniem wykresów, tabel itp. Największe 

kłopoty sprawiają im teksty ciągłe popularnonaukowe, co nasuwa refleksję, że umiejętność ta jest 

niedostatecznie kształcona np. na przedmiotach przyrodniczych. Z doświadczeń nauczycielskich 

wiemy, że dość duże problemy sprawia uczniom przygotowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi 

dotyczącej jakiegoś problemu, związanego z zagadnieniami nauczanego przez nas przedmiotu. 

Korzystanie z tekstów popularnonaukowych nie jest zbyt częste, a do tego tendencje obserwowane 

w podręcznikach szkolnych (ograniczenie ilości tekstu i zastępowanie go rysunkami, które są 

opisane równoważnikami zdań) nie sprzyjają kształceniu tej umiejętności. Brak kontaktu uczniów z 

dostosowanym do poziomu rozwojowego tekstem, nie pozwoli na odpowiednie kształcenie 

kompetencji kluczowych, gdyż w ich kształceniu nie chodzi o zapamiętanie wielu szczegółów z 

danej dziedziny, a właśnie o umiejętne korzystanie z tekstu. Dość dobre wyniki osiągamy w 

obszarze nauk przyrodniczych pod względem znajomości zasad myślenia naukowego i 



wykorzystania tych umiejętności w różnych aspektach życia codziennego. Poprawiamy również 

swoje wyniki dotyczące umiejętności samodzielnego myślenia i myślenia matematycznego. Zadania 

konstruowane przez PISA nie sprawdzają odtwarzania operacji matematycznych, lecz umiejętność 

stosowania myślenia matematycznego w sytuacjach pozornie niezwiązanych z matematyką. 

Zasadniczą trudność polskim uczniom sprawia radzenie sobie z problemem, dla którego nie ma 

konkretnego, gotowego schematu postępowania. Wyniki badań PISA uznawane są za jedne z 

najważniejszych wskaźników rozwoju edukacji na świecie. Dzięki nim możemy odpowiednio 

kształtować programy szkolne i system edukacji, a przez to wyrównywać szanse życiowe 

młodzieży. Na ich podstawie można stwierdzić, że kierunek zmian w polskim system edukacji 

(reforma z 1999r. i reforma z 2009r.) jest słuszny, odpowiada współczesnym standardom oraz 

potrzebom europejskim i światowym. 

 

Kompetencje kluczowe  

Globalizacja oraz przejścia do modelu gospodarki opartej na wiedzy wymaga wyposażenia 

społeczeństwa w odpowiednie kompetencje. W 2000 roku Rada Europy uznała, że „każdy obywatel 

musi posiadać umiejętności niezbędne do tego, aby żyć i pracować w nowym społeczeństwie 

informacyjnym” oraz, że „konieczne są ramy europejskie określające nowe umiejętności 

podstawowe: umiejętności informatyczne, znajomość języków obcych, kultura techniczna, 

przedsiębiorczość i umiejętności społeczne, które zapewnić ma uczenie się przez całe życie”. 

Opracowane zostały ramy kluczowych kompetencji oraz zalecenia dotyczące zapewnienia 

powszechności ich nabywania.  

Przez kompetencje uczniów rozumiemy najczęściej sumę ich umiejętności, wiedzy, postaw 

oraz nawyków. W europejskich ramach odniesienia definiuje się je jako „połączenie wiedzy, 

umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji”. Posiadanie ich niezbędne jest do samorealizacji i 

rozwoju osobistego, sprawnego działania w znanym i nieznanym otoczeniu oraz odnalezienia się na 

rynku pracy. Szybki rozwój cywilizacyjny wymusza nieustanną aktualizację wiedzy i umiejętności, 

co ułatwić mają nabyte kompetencje kluczowe. Rada i Parlament Unii Europejskiej zaleca osiem 

kompetencji kluczowych:  

1. Porozumiewanie się w języku ojczystym, 

2. Porozumiewanie się w językach obcych, 

3. Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, 

4. Kompetencje informatyczne, 

5. Zdolność uczenia się, 

6. Kompetencje interpersonalne, międzykulturowe i społeczne oraz kompetencje obywatelskie, 

7. Przedsiębiorczość, 

8. Ekspresja kulturalna. 

Zostały one zdefiniowane i opisane przez umiejętności, wiedzę i postawy. Poniższa tabela 

przedstawia wyłącznie umiejętności, które zawierają się w poszczególnych kompetencjach.  

 

Kompetencje kluczowe Umiejętności związane z kompetencjami 

Porozumiewanie się w 

języku ojczystym 

Porozumiewanie się w mowie i piśmie w różnych sytuacjach 

komunikacyjnych; obserwowanie swojego sposobu porozumiewania się 

i przystosowywanie go do wymogów sytuacji; pisanie i czytanie 

różnych typów tekstów; poszukiwanie, gromadzenie i przetwarzanie 

informacji; wykorzystywanie pomocy; formułowanie i wyrażanie 

własnych argumentów w przekonujący sposób, odpowiednio do 

kontekstu; 

Porozumiewanie się w 

językach obcych 

Zdolność rozumienia komunikatów słownych; inicjowanie, 

podtrzymywanie i kończenie rozmowy; czytanie i rozumienie tekstów; 

właściwie korzystać z pomocy; uczyć się języków również w 

nieformalny sposób w ramach uczenia się przez całe życie; 

Kompetencje 

matematyczne i 

podstawowe 

kompetencje naukowo-

Wykorzystywanie i posługiwanie się narzędziami i urządzeniami 

technicznymi oraz danymi naukowymi do osiągnięcia celu bądź 

podjęcia decyzji lub wyciągnięcia wniosku na podstawie dowodów; 

rozpoznawanie niezbędnych cech postępowania naukowego oraz 



techniczne posiadanie zdolności wyrażania wniosków i sposobów rozumowania, 

które do tych wniosków doprowadziły; 

Kompetencje 

informatyczne 

Poszukiwanie, gromadzenie i przetwarzanie informacji oraz jej 

wykorzystywanie w krytyczny i systematyczny sposób, przy 

jednoczesnej ocenie ich odpowiedniości, z rozróżnieniem elementów 

rzeczywistych od wirtualnych; wykorzystywanie narzędzi do tworzenia, 

prezentowania i rozumienia złożonych informacji, a także zdolność 

docierania do usług oferowanych w Internecie, wyszukiwania ich i 

korzystania z nich; stosowanie technologii społeczeństwa 

informacyjnego (TSI lub ICT) jako wsparcie krytycznego myślenia, 

kreatywności i innowacji; 

Zdolność uczenia się Nabycie podstawowych umiejętności czytania, pisania, liczenia i 

umiejętności informatycznych koniecznych do dalszego uczenia się; 

docieranie do nowej wiedzy i umiejętności oraz zdobywanie, 

przetwarzanie i przyswajanie ich; efektywne zarządzanie własnymi 

wzorcami uczenia się, kształtowania kariery i pracy, a szczególnie 

wytrwałości w uczeniu się, koncentracji na dłuższych okresach oraz 

krytycznej refleksji na temat celów uczenia się; poświęcanie czasu na 

samodzielną naukę charakteryzującą się samodyscypliną, ale również 

na wspólną pracę w ramach procesu uczenia się; czerpanie korzyści z 

różnorodności grupy; dzielenie się nabytą wiedzą i umiejętnościami; 

ocenianie swojej pracy oraz w razie potrzeby szukanie rady, informacji 

i wsparcia; 

Kompetencje 

interpersonalne, 

międzykulturowe i 

społeczne oraz 

kompetencje 

obywatelskie 

Zdolności do efektywnego zaangażowania (wraz z innymi ludźmi) w 

działania publiczne; wykazywanie solidarności i zainteresowania 

rozwiązywaniem problemów stojących przed lokalnymi i szerszymi 

społecznościami; krytyczna i twórcza refleksja oraz konstruktywne 

uczestnictwo w działaniach społeczności lokalnych i procesach 

podejmowania decyzji na wszystkich poziomach, od lokalnego, poprzez 

krajowy, po europejski, szczególnie w drodze głosowania; 

Przedsiębiorczość Proaktywne zarządzanie projektami (co obejmuje takie planowanie, 

organizowanie, zarządzanie, kierowanie i zlecanie zadań, analizowanie, 

komunikowanie, ocenę i sprawozdawczość); zdolność zarówno pracy 

indywidualnej, jak i współpracy w zespole; ocena własnych silnych i 

słabych stron; ocena ryzyka i podejmowanie go w uzasadnionych 

przypadkach; 

Ekspresja kulturalna Wrażliwość i ekspresja; wyrażanie siebie poprzez różnorodne środki z 

wykorzystaniem wrodzonych umiejętności jednostki; wrażliwość i 

przyjemność z odbioru dzieł sztuki i widowisk; zdolność do odniesienia 

własnych punktów widzenia w zakresie twórczości i ekspresji do opinii 

innych; rozpoznawanie i wykorzystywanie szans ekonomicznych w 

działalności kulturalnej; 

 

 Polskie dokumenty oświatowe zawierają pojęcie „umiejętności ponadprzedmiotowe” 

lub „umiejętności kluczowe”, natomiast nie pojawia się pojęcie „kompetencje”, jednak widoczna 

jest duża zbieżność dokumentów polskich i europejskich w zakresie priorytetów, mimo różnic w ich 

nazewnictwie. W podstawie programowej umiejętności te odnajdziemy w celach ogólnych każdego 

etapu edukacyjnego, rozumiane jako tzw. umiejętności ponadprzedmiotowe. Część wstępna 

podstawy programowej dla szkoły podstawowej zawiera umiejętności: czytania, myślenia 

matematycznego, myślenia naukowego, komunikowania się w języku ojczystym i obcym, 

posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (TIK), uczenia się 

oraz pracy zespołowej. Najważniejsze umiejętności zapisane w części wstępnej kolejnych etapów 

edukacyjnych (III i IV), zalecane do realizacji na wszystkich przedmiotach, są bardzo podobne do 

wymienianych w części dokumentu dotyczącej II etapu edukacyjnego. Różnią się one większym 

naciskiem (np. zamiast „posługuje się” – jest „sprawnie posługuje się” itp.) oraz dodatkowo 



znajdują się tu umiejętności: wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji, a 

także rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych. Niektóre kompetencje kluczowe zalecane w 

europejskich dokumentach (inicjatywność i przedsiębiorczość, świadomość i ekspresja kulturalna) 

stanowią umiejętności przedmiotowych celów kształcenia obecnej podstawy.  

 

 

Kształcenie kompetencji kluczowych 

Kompetencje kluczowe, powinny być kształcone przez całe życie. Na odpowiednich etapach 

rozwoju człowieka, główny obowiązek ich kształcenia spoczywa na szkolnictwie różnych szczebli. 

Nie ma chyba jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób je kształtować? Pewne jest, że 

proces ten powinien odbywać się nieprzerwanie, a sposób powinien być zindywidualizowany, 

dostosowany do potrzeb jednostki i grupy (np. wieku, pochodzenia społecznego oraz możliwości). 

Najlepszym i uniwersalnym sposobem kształcenia kompetencji kluczowych jest szeroko rozumiana 

„nauka poprzez działanie”. Szkoła ma obowiązek zadbać o wszechstronny rozwój ucznia i zapewnić 

niezbędne warunki do realizacji podstawy programowej. W przypadku edukacji przyrodniczej, są to 

przede wszystkim odpowiednie zaopatrzenie w sprzęt i środki niezbędne do przeprowadzania 

doświadczeń i prowadzenia obserwacji, stosowanie odpowiednich strategii nauczania oraz 

systematyczne kształcenie tych kompetencji oraz diagnozowanie jego efektów.  

Istotną rolę w procesie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów odgrywa nauczyciel. 

Obecna reforma stawia również nowe wymagania w stosunku do nauczyciela, jego sylwetki i 

koniecznych umiejętności (szczególnie umiejętności kluczowych wymienionych w europejskich 

ramach odniesienia), jakimi powinien dysponować i wyposażać w nie uczniów. Słuszne wydaje się 

stwierdzenie, że nauczyciel posiadający odpowiednio ukształtowane kompetencje kluczowe, będzie 

potrafił bez problemu je kształcić. Przede wszystkim będzie rozumiał potrzebę takich działań i 

będzie wykorzystywał w tym celu każdą sytuację dydaktyczną, a przede wszystkim tak planował 

swą pracę, aby uwzględnić kształcenie tych kompetencji. Pamiętajmy, że człowiek zdobywa 

kompetencje przez całe życie, w zależności od aktualnych potrzeb. Dlatego ważne jest uzupełnianie 

oraz poszerzanie ich poprzez kształcenie ustawiczne i uzupełniające. Jeśli mamy świadomość oraz 

potrzebę takiego kształcenia, to znaczy, że poradzimy sobie doskonale z wszelkimi wyzwaniami, 

jakie stawia nam współczesne społeczeństwo, a przede wszystkim oznacza, że jesteśmy 

doskonałymi, refleksyjnymi nauczycielami. Bądźmy autentyczni, intrygujmy uczniów, skłaniajmy do 

myślenia i twórczej pracy, doceniajmy ich wysiłki, wskazujmy błędy, pozwólmy im na 

samodzielność, jednak wspierajmy ich, uczmy przewidywania konsekwencji podejmowanych 

rozwiązań, krytycznej oceny pomysłów własnych i innych, jednocześnie motywując do 

poszukiwania różnych dróg rozwiązania problemu. Nasze i naszych uczniów porażki, a także 

związane z nimi emocje, są częścią procesu uczenia się i powinny motywować do dalszej pracy oraz 

poszukiwania innych, lepszych rozwiązań. Konieczność kształcenia kompetencji kluczowych przez 

całe życie można porównać do procesu ewolucji biologicznej. Jeśli zatrzymamy się w miejscu i 

przestaniemy spełniać wymogi stawiane przez zmieniające się środowisko, staniemy się podobni do 

np. dinozaurów, a ich historia nie jest optymistyczna.  
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