
CO RODZIC O KOMPETENCJACH WIEDZIEĆ POWINIEN? 

„Dzieci uczą się podejmować decyzje  

poprzez podejmowanie decyzji.  

Nie przez słuchanie poleceń”. 

Alfi Kohn 

Kompetencje kluczowe  

to te, których wszystkie osoby potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego, 

zatrudnienia, włączenia społecznego, zrównoważonego stylu życia, udanego życia                  

w pokojowych społeczeństwach, kierowania życiem w sposób prozdrowotny i aktywnego 

obywatelstwa. 

Kompetencje kluczowe to dynamiczna kombinacja wiedzy, umiejętności i postaw.  

WIEDZA:  

• na wiedzę składają się fakty i liczby, pojęcia, idee i teorie, które są już ugruntowane               

i pomagają zrozumieć określoną dziedzinę lub zagadnienie;  

UMIEJĘTNOŚCI: 

 • umiejętności definiuje się jako zdolność i możliwość realizacji procesów i korzystania         

z istniejącej wiedzy do osiągania wyników;  

POSTAWY  

• postawy opisują gotowość i skłonność do działania lub reagowania na idee, osoby lub 

sytuacje. 

 

Kompetencje kluczowe w procesie uczenia się przez całe życie  2018  

1. kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,  

2. kompetencje w zakresie wielojęzyczności,  

3. kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii 

i inżynierii; 

4. kompetencje cyfrowe;  

5. kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się;  

6. kompetencje obywatelskie;  

7. kompetencje w zakresie przedsiębiorczości;  

8. kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.  

 

Realizacja kluczowych kompetencji ma wspomóc ucznia w: 

 zrozumieniu siebie  

 zrozumieniu otaczającej rzeczywistości 

 zarządzaniu własnym życiem (i wpływaniu na sprawy publiczne)  

 harmonijnym funkcjonowaniu w zbiorowości  

 przedsiębiorczym, aktywnym, innowacyjnym działaniu  

 

ROZUMIENIE SAMEGO SIEBIE  

- Kim jestem?  



Jakie są moje zasoby (talenty, predyspozycje)? Jak mogę je wykorzystać? 

- W czym jestem dobry?  

Co jest moją mocną stroną? W czym mogę być specjalistą? 

- W jakim kierunku powinienem zmierzać?  Jaki zawód wybrać?  

- Jakie są moje potrzeby, marzenia, aspiracje?  

- Jaki jest sens tego, co robię? Dla kogo to robię? 

- Czego naprawdę chcę w życiu? W jaki sposób może to pomóc innym ludziom?  

- Jak funkcjonuje moje ciało? Mój mózg? Moje emocje?  

- Dlaczego, czuję to co czuję? Myślę, jak myślę? Działam, jak działam?  

- Jaki wpływ na mnie mają moje relacje z bliskimi? (rodziną?) 

- W jaki sposób się wyrażam? Za pomocą jakich środków?  

- W jaki sposób mogę sobie radzić ze stresem i frustracją? Jak wyrażam emocje w 

konstruktywny sposób? 

 - Jaki jest mój styl uczenia się?  

ROZUMIENIE ŚWIATA  

- Jaka jest rzeczywistość która mnie otacza? Jaki ma na mnie wpływ? 

- Jakie zasady rządzą naturą i społeczeństwem?  

- Jakie są zasady tworzące naszą kulturę? Czym rożni się od innych kultur?  

- Jakie odniesienie ma wiedza, którą zdobywam dla mojego życia? 

- Jak mogę wykorzystać własne doświadczenia?. 

- Którym informacjom mogę ufać? Dlaczego? 

- W jaki sposób mogę zdobyć rzetelną wiedzę? Gdzie?  

- W jaki sposób poszukiwać, selekcjonować, gromadzić i przetwarzać dane? 

 - Jak je mogę wykorzystać? Jak je mogę zaprezentować? Upowszechnić?  

- Z kim mogę się nimi podzielić? 

ZARZĄDZANIE WŁASNYM ŻYCIEM 

- Dlaczego warto kierować własnym życiem? W jaki sposób mogę to robić? 

- Co mnie motywuje do działania? Na ile działam w sposób niezależny? Wjakim stopniu 

spełniam wymagania innych? 

- Dlaczego to robię? By zdobyć nagrodę? By uniknąć kary? Jaką rolę odgrywa moja 

motywacja wewnętrzna? 

- Jak wygląda mój proces podejmowania decyzji? Jakie konsekwencje mogę ponieść? 

- Jak oceniam własne działania? W czym jestem dobry? 

- Jak mogę planować i organizować mój własny proces uczenia się? 

- Jakie mam potrzeby w tym zakresie? Jakie mam możliwości? 

- Gdzie mogę szukać rady, informacji, wsparcia? 

- W jaki sposób mogę planować własną ścieżkę rozwojową? 

BUDOWANIE RELACJI 

- Czym są relacje międzyludzkie? Jakie jest ich znaczenie? 

- Jak budować zdrowe relacje? Czym one się charakteryzują? 

- Na czym polega efektywne, konstruktywne porozumienie się? 

- Jak mogę współpracować z innymi? Na jakich płaszczyznach? 

- Jaka jest moja rola w zespole? Czym różni się od innych ról? 

- Jakie wartości przyświecają innym ludziom? Co o nich myślę? 



- Dlaczego warto wysłuchać różnych opinii? Jaką korzyść mogę czerpać z różnorodności? 

- Jak mogę negocjować w sposób konstruktywny? Jak mogę mediować? 

- Skąd się biorą moje uprzedzenia? Jakimi stereotypami się kieruję? 

- Dlaczego warto dążyć do konsensusu? 

- Dlaczego warto angażować się w działania publiczne? 

- Jaką ma wartość solidarność, współdziałanie, współpraca? 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 

- Co znaczy być przedsiębiorczym? Kreatywnym? Innowacyjnym? 

- Jak podejmować i realizować własne inicjatywy? 

- Kto może mi w tym pomóc? 

- Jaką wartość ma podejmowanie ryzyka? W jaki sposób je ocenić? 

- Jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych? 

- Jakie przedsięwzięcie mogę zaplanować? W jaki sposób wcielić je w czyn? 

- Na czym polega zarządzanie projektami? 

- Jakie znaczenie ma motywacja i determinacja w kierunku realizowania celów? 

 

UMIEJĘTNOŚCI: myślenie krytyczne, rozwiązywanie problemów, praca zespołowa, 

umiejętność porozumiewania się i negocjowania, umiejętności analityczne, kreatywność          

i umiejętności międzykulturowe są elementem wszystkich kompetencji kluczowych. 

(ZALECENIE RADY z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się 

przez całe życie)  

Rozwijaniu kompetencji służą metodyki uczenia się oparte na:  

• samodzielnych poszukiwaniach lub projektach,  

• mieszane,  

• oparte na sztuce i na grach,  

• uczenie się eksperymentalne,  

• uczenie się oparte na pracy,  

• metody naukowe w naukach przyrodniczych, technologii, inżynierii i matematyce (STEM)  

• korzystanie z technologii cyfrowych, 

 • stosowanie narzędzi samooceny  

Metody te mogą wspierać rozwój wielu kompetencji oraz mogą wzmocnić motywację do 

uczenia się oraz zaangażowanie w uczenie się. 

Na podstawie materiałów zaczerpniętych ze stron internetowych, 

ORE, materiałów DCIE 

Pedagog szkolny 

 

 


