
Jak kształcić kompetencje kluczowe u dzieci? 

 

Poradnik dla rodziców wychowanków przedszkoli i  

uczniów szkół podstawowych. 
 

 

Tytułem wstępu … 

Niniejszy zbiór jest przeznaczony dla rodziców i stanowi kompendium wiedzy na temat 

kompetencji kluczowych oraz sposobów ich rozwijania, wzmacniania i kształtowania. 

Drogi Rodzicu, pamiętaj, że to,  jak Twoje 

dziecko rozwinie się teraz, zaprocentuje w jego 

przyszłości. Wspólnie ze szkołą, możesz przygotować 

swoje dziecko do wiedzy lub do życia. Wybór należy 

do Ciebie …, a właściwie wyboru już nie masz, gdyż 

współczesna szkoła w głównej mierze oparta jest na 

kompetencjach kluczowych, czyli wiedzy, postawach                    

i umiejętnościach pozwalających uczniom zostać 

zorganizowanym, kompetentnym, współpracującym 

człowiekiem, obywatelem czy pracownikiem.  

 A zatem, skoro wyboru już nie ma… Poznajmy 

kompetencje kluczowe i zastanówmy się jak wspierać 

dzieci i szkołę w ich kształtowaniu? 

Parlament Europejski zdefiniował kompetencje, 

jako „połączenie wiedzy, umiejętności i postaw 

odpowiednich do sytuacji”. Oznacza to, że 

kompetencje polegają przede wszystkim na 

umiejętnym stosowaniu posiadanej wiedzy przy 

wykorzystaniu umiejętności i zdolności. 

Kompetencje kluczowe rozwija się w 

perspektywie uczenia się przez całe życie, począwszy 

od wczesnego dzieciństwa przez całe dorosłe życie, za pomocą uczenia się formalnego, poza 

formalnego i nieformalnego, we wszystkich kontekstach, w tym w rodzinie, szkole, miejscu 

pracy, sąsiedztwie i innych społecznościach. 

Wszystkie kompetencje kluczowe uważa się za jednakowo ważne; każda z nich przyczynia 

się do udanego życia w społeczeństwie. 

 

Kompetencje kluczowe  - trochę historii 

 

 Nasze dzieci dorastają w zupełnie innej rzeczywistości, niż ta, w której przyszło nam 

funkcjonować. Szkoła, do której chodzą, to nie ta sama szkoła, która my pamiętamy. 

Umiejętności wymagane od naszych dzieci są odmienne od tych, których od nas wymagano. 

Można by tak mnożyć przykłady, ale one nas do niczego nie doprowadzą. Dziś, w dobie 

Rys.1. źródło: opracowanie własne 



globalizacji, otwartości świata turystycznego i rynku pracy, swobody komunikowania się                         

i wyrażania siebie i swoich poglądów, warto zadać następujące pytania: 

 Co ma połączyć wszystkich absolwentów szkół w Unii Europejskiej,  skoro systemy 

edukacyjne stanowią dziedzictwo kulturowe narodu i nie można ich ujednolicić? 

 Jakie kompetencje są najważniejsze dla wszystkich młodych Europejczyków i dla budowania 

wspólnej Europy? 

Zaleceniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie 

kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE) określono 

osiem kompetencji kluczowych, które stanowią połączenie wiedzy, umiejętności i postaw 

uważanych za niezbędne dla potrzeb samorealizacji i rozwoju osobistego, aktywnego 

obywatelstwa, integracji społecznej oraz zatrudnienia.  

W polskiej oświacie to w podstawie programowej kształcenia ogólnego wskazano 

umiejętności uznane za konieczne do uzyskania kompetencji kluczowych. Należy je 

rozpatrywać w kontekście zadań szkoły, do których należy rozwijanie tych umiejętności 

u uczniów. Podstawa programowa nakłada na nauczycieli obowiązek stwarzania uczniom 

warunków do zdobywania następujących umiejętności: 

1)      sprawne komunikowanie się w języku polskim oraz w językach obcych nowożytnych; 

2)      sprawne wykorzystywanie narzędzi matematyki w życiu codziennym, a także 

kształcenie myślenia matematycznego; 

3)      poszukiwanie, porządkowanie, krytyczna analiza oraz wykorzystanie informacji 

z różnych źródeł; 

4)      kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin ze świadomym 

wykorzystaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym programowanie; 

5)       rozwiązywanie problemów, również z wykorzystaniem technik mediacyjnych; 

6)       praca w zespole i społeczna aktywność; 

7)      aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły, środowiska lokalnego oraz kraju. 

Właśnie kształtowanie tych umiejętności ma zapewnić realizację kompetencji 

kluczowych. 

Zalecenie Rady z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie 

uczenia się przez całe życie nieco zmodyfikowało nazwy kompetencji kluczowych, które 

ostatecznie wyglądają następująco: 

 
Rys.2 Kompetencje kluczowe. Źródło: https://blogedukacyjny.pl/2019/09/05/kompetencje-kluczowe/ 



Jak zatem rozwijać kompetencje kluczowe w szkole i w domu?  

 

Jeśli chodzi o szkołę, to jest to możliwe, gdy nauczyciel stworzy uczniom 

odpowiednie sytuacje dydaktyczne. Najlepiej takie, w których mają oni maksimum 

samodzielności i biorą sprawy w swoje ręce. Mogą współdecydować o tym, czym się będą 

zajmować, stawiają cele, planują i organizują swoją pracę, współpracują z innymi, poddają 

refleksji własne działania, korygują je, wyciągają wnioski.  

Uczeń jest aktywnym uczestnikiem procesu uczenia się. Ma świadomość planowania 

swej pracy i realizowania zadań, za które odpowiada. Stąd z pewnością, Drogi Rodzicu, nie 

raz słyszałeś od swego dziecka o projektach i zadaniach w ramach projektów edukacyjnych.  

Nauczyciel zaś, z osoby przekazującej wiedzę, 

przejmuje rolę wspierającą – doradcy, trenera, 

przewodnika, organizatora uczenia się. Nie narzuca 

rozwiązań, nie przydziela zadań ani nie wyręcza                   

w ich realizacji.  Powinien jedynie monitorować 

działania uczniów, udzielać im konsultacji, wspierać 

i podtrzymywać ich motywację.  

Podobnie w domu – Ty rodzicu w ramach 

arcytrudnej misji wychowania młodego człowieka, 

możesz wspierać go w rozwoju kompetencji 

kluczowych.  

 

A oto przykłady sytuacji, które stwarzasz podczas 

Waszej wspólnej codzienności: 

- rozmawiasz ze swoim dzieckiem, pytasz je o zdanie, dajesz mu wybór;  

- pozwalasz na popełnianie błędów i dokonywanie poprawy oraz oceny swoich 

zachowań; 

 - wspólnie z dzieckiem przygotowujesz posiłki; 

- pozwalasz na majsterkowanie, eksperymentowanie, budowanie i tworzenie; 

- zachęcasz do samodzielności; 

- grasz w gry planszowe, uczysz gry w szachy; 

 - wymyślasz bajki, historyjki, opowiadania; 

- inwestujesz w naukę języka obcego; 

- zabierasz na wycieczki i pokazujesz piękno otaczającej przyrody; 

- prosisz o przeczytanie rozkładu jazdy autobusów czy pociągów i wiele innych 

działań, o których tu jeszcze powiemy; 

- wędkujesz i rozmawiasz o pogodzie; 

- dokonujesz obserwacji zjawisk przyrodniczych – omawiasz jaka dziś pogoda; 

- prosisz o podanie godziny, a najlepiej jeśli prosisz o odczytanie z zegarka 

wskazówkowego;  

- wspólnie przeliczasz wagę produktów na 1,5 porcji ciasta;  

- bawisz się w teatr; 

- pozwalasz na twórcze wykorzystanie przyborów kuchennych i wiele in. sytuacji. 

 

Rys. 3. źródło: pixabay.com i opracowanie własne 



Rady dla rodziców w wieku przedszkolnym 

 

Rodzicu, jeśli masz dziecko w wieku przedszkolnym, możesz dokonać pewnych 

obserwacji pod kątem jego zachowań, które z pewnością pomogą Ci określić, czy Twoje 

dziecko od najmłodszych lat nabywa pożądanych umiejętności. 

Przedstawiam Ci arkusz badania kompetencji kluczowych u dziecka w wieku 

przedszkolnym: 

POZIOM SPEŁNIANIA (oznaczamy znakiem +) 

 SŁABO DOBRZE BARDZO 

DOBRZE 

ROZUMIENIE I TWORZENIE INFORMACJI 

Odpowiada krótkimi zdaniami.    

Zadaje pytania.    

Wypowiada się poprawnie i zrozumiale.    

Skupia uwagę podczas czytanego tekstu.    

KOMPETENCJE W ZAKRESIE WIELOJĘZYCZNOŚCI 

Rozumie proste polecenia wydane w j. obcym    

Rozumie podstawowe słowa    

Używa podstawowych zwrotów     

Śpiewa piosenki    

KOMPETENCJE MATEMATYCZNE ORAZ KOMPETENCJE W ZAKRESIE NAUK PRZYRODNICZYCH, 

TECHNOLOGII I INŻYNIERII 

Liczy do 10    

Rysuje po śladzie    

Układa puzzle    

Określa położenie przedmiotu względem siebie    

Segreguje przedmioty wg. kształtu    

KOMPETENCJE CYFROWE 

Układa wg. wzoru    

Porusza się wg. instrukcji    

Gra w gry konstrukcyjne    

KOMPETENCJE OSOBISTE, SPOŁECZNE I W ZAKRESIE UMIEJĘTNOSCI UCZENIA SIĘ 

Rozwiązuje proste zagadki    

Powtarza z pamięci krótkie teksty    

Wykonuje polecenia    

Podaje swoje imię i nazwisko oraz wie, jak nazywają się jego rodzice    

KOMPETENCJE OBYWATELSKIE 

Używa zwrotów grzecznościowych    

Zachowuje normy społeczne panujące w grupie.    

Podaje nazwę swego kraju i jego barwy narodowe.    

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 

Wyraża swoje pomysły na organizacje czasu wolnego w grupie    

Dziecko z pomocą prowadzi proste obserwacje i eksperymenty    

Wyraża pomysły na rozwiązanie zadania/dokończenie pracy    

ŚWIADOMOŚĆ I EKSPRESJA KULTURALNA 

Prezentuje wiersz z pamięci przed grupą    

Wystukuje rytm muzyki wg. wzoru n-la    

Śpiewa piosenki    

Odczytuje nastrój utworu muzycznego    



Porady dla rodziców dzieci w wieku szkolnym 

 

1. ROZUMIENIE I TWORZENIE 

INFORMACJI - to zdolność 

identyfikowania, rozumienia, 

wyrażania, tworzenia                                              

i interpretowania pojęć, uczuć, faktów         

i opinii w mowie i piśmie, przy 

wykorzystaniu obrazów, dźwięków                                           

i materiałów cyfrowych we 

wszystkich dziedzinach i kontekstach. 

Zakłada ona zdolność skutecznego 

komunikowania się                                       

i porozumiewania się z innymi 

osobami, we właściwy i kreatywny 

sposób. Rozwijanie umiejętności rozumienia i tworzenia informacji stanowi podstawę 

dalszego uczenia się i innych interakcji językowych. W zależności od kontekstu, kompetencje 

w zakresie rozumienia i tworzenia informacji mogą być rozwijane w języku ojczystym, 

języku edukacji szkolnej lub języku urzędowym kraju lub regionu. 

Rodzicu, aby kształcić tę kompetencję: 

✓ pozwól dziecku na pisanie, 

✓ wdrażaj go do wypełniania 

formularzy i druków urzędowych, 

✓ dopilnuj, czy pisze prace literackie 

samodzielnie, 

✓ poproś o napisanie podania, 

zaproszenia czy ogłoszenia, 

✓ wyślij tradycyjna pocztówkę z 

wakacji albo poproś  dziecko o napisanie życzeń   z okazji świąt, 

✓ rozmawiaj z dzieckiem na wybrany temat, w tym na temat dotyczący uczuć,  

✓ zachęcaj do czytania książek i czasopism, 

✓ zwracaj uwagę na kulturę języka, 

✓ zapytany o znaczenie słowa – odeślij dziecko do słownika czy encyklopedii – może 

być online, 

✓ pozwól dziecku na wyrażanie własnych opinii, 

✓ zachęcaj do prowadzenia konstruktywnego dialogu, 

✓ zwracaj uwagę na dobór słów do właściwego odbiorcy – ucz dziecko, że  rozmowa                    

z dorosłym powinna wyglądać inaczej niż rozmowa z kolegą czy koleżanką.  

Pamiętaj! 

Pozytywna postawa odnośnie do rozumienia i tworzenia informacji obejmuje gotowość do 

krytycznego i konstruktywnego dialogu, wrażliwość na walory estetyczne oraz 

zainteresowanie interakcją z innymi ludźmi. Wiąże się to ze świadomością oddziaływania 

języka na innych ludzi oraz potrzebą rozumienia i używania języka w sposób pozytywny 

i odpowiedzialny społecznie. Słowa mają moc! 

Rys 4. źródło: https://perceptiedukacja.pl/kompetencje-kluczowe/ 

Rys. 5. źródło: pixabay.com 



2. KOMPETENCJE W ZAKRESIE WIELOJĘZYCZNOŚCI - Kompetencje te określają 

zdolność do prawidłowego                         

i skutecznego korzystania                        

z różnych języków w celu 

porozumiewania się. Jeśli chodzi 

o zakres umiejętności, pokrywa 

się on zasadniczo z umiejętnością 

rozumienia  i tworzenia 

informacji: opiera się na 

zdolności rozumienia, wyrażania 

i interpretowania pojęć, myśli, 

uczuć, faktów i opinii w mowie                     

i piśmie (rozumienie ze słuchu, 

mówienie, czytanie i pisanie)                  

w odpowiednim zakresie 

kontekstów społecznych i kulturowych, w zależności od potrzeb lub pragnień danej osoby. 

Kompetencje językowe zawierają w sobie wymiar historyczny oraz kompetencje 

międzykulturowe. Opierają się na zdolności do, jak to określono w europejskim systemie 

opisu kształcenia językowego, pośredniczenia między różnymi językami i mediami. W razie 

potrzeby mogą one obejmować utrzymywanie i dalsze rozwijanie kompetencji w zakresie 

języka ojczystego, jak również opanowanie języka(-ków) urzędowego(-ych) danego kraju.  

Rodzicu, aby kształcić tę kompetencję: 

✓ zachęcaj swoje dziecko do nauki języków obcych, 

✓ włączaj bajki, filmy, programy publicystyczne 

w języku obcym, 

✓ zaproś dziecko do kina na film bez dubbingu; 

✓ podróżuj i pozwól dziecku mówić w języku 

obcym, 

✓ korzystaj z tłumaczy – ucz się razem z 

dzieckiem; 

✓ pozwól mu śpiewać w obcym języku i tłumaczyć teksty 

piosenek; 

✓ jeśli znasz język obcy – rozmawiaj z 

dzieckiem, pytaj, zachęcaj do prowadzenia konwersacji; 

✓ korzystaj z programów wymiany młodzieży, organizowanych przez szkoły                                         

i stowarzyszenia; 

✓ szanuj odrębność kulturową i wspieraj w kontaktach z cudzoziemcami, 

✓ zachęcaj do czytania tekstów w obcym języku  

✓ zapytaj o programy e -tweening w Twojej szkole. 

Pozytywna postawa obejmuje docenianie różnorodności kulturowej, a także zainteresowanie 

różnymi językami i komunikacją międzykulturową oraz ciekawość ich. Mieści się w tym 

również poszanowanie indywidualnego profilu językowego każdej osoby, w tym szacunek 

zarówno dla języka ojczystego jak i docenianie języków urzędowych danego kraju jako 

wspólnych ram interakcji. 

Rys.6.źródło: https://perceptiedukacja.pl/kompetencje-kluczowe/ 

Rys. 7. źródło: pixabay.com 



3. KOMPETENCJE MATEMATYCZNE ORAZ KOMPETENCJE W ZAKRESIE 

NAUK PRZYRODNICZYCH, TECHNOLOGII I INŻYNIERII 

 

Kompetencje matematyczne to 

zdolność rozwijania                                                

i wykorzystywania myślenia                                       

i postrzegania matematycznego do 

rozwiązywania problemów                                           

w codziennych sytuacjach. Istotne są 

zarówno proces i działanie, jak                                    

i wiedza, przy czym podstawę 

stanowi należyte opanowanie 

umiejętności rozumowania matematycznego. Kompetencje matematyczne obejmują –                          

w różnym stopniu – zdolność i chęć wykorzystywania matematycznych sposobów myślenia 

oraz prezentacji (wzory, modele, konstrukty, wykresy, tabele). 

Kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych dotyczą zdolności i chęci wyjaśniania 

świata przyrody z wykorzystaniem istniejącego zasobu wiedzy i stosowanych metod, w tym 

obserwacji i eksperymentów, w celu formułowania pytań i wyciągania wniosków opartych na 

dowodach. Kompetencje techniczne i inżynierskie to stosowanie tej wiedzy i metod                                 

w odpowiedzi na postrzegane ludzkie potrzeby lub wymagania. Kompetencje w zakresie nauk 

przyrodniczych, technologii i inżynierii obejmują rozumienie zmian powodowanych przez 

działalność człowieka oraz rozumienie swojej odpowiedzialności jako obywatela. 

 

Rodzicu, aby kształcić tę kompetencję: 

✓ licz, przeliczaj, porównuj liczby, 

✓ graj w gry planszowe; 

✓ układaj klocki, zwłaszcza 

konstrukcyjne, 

✓ nie zapominaj o takich zabawkach jak 

bierki, domino, blokus, 

✓ pozwalaj na eksperymentowanie                           

w kuchni, garażu czy zajęciach 

praktycznych w szkole, 

✓ wyszukuj zależności i związki 

przyczynowo – skutkowe; 

✓ buduj bryły i figury geometryczne, 

✓ angażuj dziecko do prac polowych – 

wytyczenia ścieżki, obliczenia długości siatki potrzebnej do ogrodzenia działki itp., 

✓ odczytuj wykresy, tabele, rozkłady jazdy, cenniki i in. teksty z układem graficznym,  

✓ zapisz dziecko na dodatkowe zajęcia przyrodnicze, eksperymentalne, techniczne czy 

programowania 

✓ odpowiadaj na pytania – ciekawość poznawcza Twojego dziecka to skarb – pielęgnuj 

to! 

 

Rys 8. źródło: pixabay.com 

Rys. 9.źródło: pixabay.com 



4. KOMPETENCJE CYFROWE 

 

Kompetencje cyfrowe obejmują pewne, krytyczne i odpowiedzialne korzystanie z technologii 

cyfrowych i interesowanie się nimi do celów uczenia 

się, pracy i udziału w społeczeństwie. Obejmują one 

umiejętność korzystania z informacji i danych, 

komunikowanie się                                                               

i współpracę, umiejętność korzystania                                        

z mediów, tworzenie treści cyfrowych (w tym 

programowanie), bezpieczeństwo (w tym 

komfort cyfrowy i kompetencje związane                                      

z cyberbezpieczeństwem), kwestie dotyczące 

własności intelektualnej, rozwiązywanie problemów      

i krytyczne myślenie. 

Kompetencje cyfrowe są 

konieczne w nauce oraz                   

w pracy i sprawiają, że 

stajemy się aktywnymi 

członkami społeczeństwa. 

W odniesieniu do edukacji 

tak samo ważna jak 

zrozumienie samych 

kompetencji jest wiedza na 

temat sposobów ich 

rozwijania. 

Rodzicu, aby kształcić tę kompetencję: 

✓ pamiętaj, że kompetencje cyfrowe, to nie tylko tablety czy komputery, 

✓ naucz dziecko planowania, tworzenia wzorów, czyli podstaw programowania, 

✓ koniecznie sprawdź, czy w Twojej szkole są zajęcia z programowania                                             

z wykorzystaniem mat edukacyjnych; 

✓ rozwijaj te obszary mózgu, które odpowiadają za organizację przestrzenną i logiczne 

myślenie;  

✓ kontroluj czas, jaki dziecko spędza na grach komputerowych – zachęcaj do tworzenia 

własnych aplikacji, stron internetowych czy prowadzenia blogów; 

✓ jeśli Twoje dziecko interesuje się fotografią – rozwijaj jego pasję, wspieraj, 

✓ rozmawiaj z dzieckiem na temat zasad etyki i bezpieczeństwa w Internecie, 

✓ poproś o pomoc w obsłudze aplikacji sklepowych czy bankowych – doceniaj 

umiejętności Twojego dziecka, 

✓ koniecznie zachęcaj do grania w szachy – wbrew pozorom, kształcisz umiejętności, 

które przydadzą się w świecie cyfrowym, 

✓ nie zastępuj kontaktu z Tobą tabletem, czy gra komputerową – wspieraj swoje dziecko 

rozmową, również na temat mediów i forów internetowych.  

Rys. 10. źródło:pixabay.com 

Rys. 11.źródło: https://perceptiedukacja.pl/kompetencje-kluczowe/ 



5. KOMPETENCJE OSOBISTE, SPOŁECZNE I W ZAKRESIE UMIEJĘTNOSCI 

UCZENIA SIĘ 

 

Kompetencje osobiste, społeczne                           

i w zakresie umiejętności uczenia się to 

zdolność do autorefleksji, skutecznego 

zarządzania czasem i informacjami, 

konstruktywnej pracy z innymi osobami, 

zachowania odporności oraz zarządzania 

własnym uczeniem się i karierą zawodową. 

Obejmują one zdolność radzenia sobie z 

niepewnością i złożonością, umiejętność 

uczenia się, wspierania swojego dobrostanu 

fizycznego i emocjonalnego, utrzymania 

zdrowia fizycznego i psychicznego oraz zdolność do prowadzenia 

prozdrowotnego i zorientowanego na przyszłość trybu życia, odczuwania empatii                                             

i zarządzania konfliktami we włączającym i wspierającym kontekście.  

Wyżej opisane kompetencje są niezbędne dla udanych relacji międzyludzkich i uczestnictwa 

w życiu społecznym. 

Rodzicu, a jak Ty wspierasz 

rozwój tych kompetencji?  

Pamiętaj, że dzieci są naszym 

lustrem – dawaj więc dobry przykład! 

Rodzicu, aby kształcić tę 

kompetencję: 

✓ naucz dziecko planowania 

swojej pracy, 

✓ bądź konsekwentny                                  

i stanowczy – nauczysz tego 

samego swoje dziecko, 

✓ dawaj dobry przykład – 

pomagaj innym, angażuj się na rzecz 

swego społeczeństwa, 

✓ zachęcaj dziecko do aktywności w samorządzie klasowym, uczniowskim, harcerstwie 

czy innej organizacji młodzieżowej, 

✓ wspieraj w wyborze ścieżki kształcenia, ale nie wybieraj jej, 

✓ korzystaj ze wsparcia szkolnych doradców zawodowych czy psychologów – to są 

osoby, które wspierają rozwój Twojego dziecka, 

✓ w sytuacjach konfliktowych, stosuj mediację – wysłuchaj obu stron, 

✓ naucz dziecko mówienia „ nie”, by było odważne i nie ulegało wpływom – korzystaj   

z treningów asertywności; 

✓ rozmawiaj na temat pomocy innym, zachęcaj do pracy w wolontariacie uczniowskim, 

✓ stwarzaj sytuacje współpracy z rówieśnikami – obserwuj i wspieraj relacje 

koleżeńskie Twego dziecka – nie oceniaj! 

Rys. 12. źródło: pixabay.com 

Rys. 13.źródło: https://perceptiedukacja.pl/kompetencje-kluczowe/ 



6. KOMPETENCJE OBYWATELSKIE 

 

Kompetencje obywatelskie to zdolność działania jako odpowiedzialni obywatele oraz 

pełnego uczestnictwa w życiu obywatelskim i społecznym, w oparciu o rozumienie pojęć i 

struktur społecznych, gospodarczych, prawnych i politycznych, a także wydarzeń globalnych                               

i zrównoważonego rozwoju. Fundamentem odpowiedzialnej i konstruktywnej postawy jest 

poszanowanie praw człowieka jako podstawy demokracji. 

Konstruktywne uczestnictwo obejmuje gotowość do udziału w demokratycznym 

procesie decyzyjnym na wszystkich szczeblach oraz w działalności obywatelskiej. Obejmuje 

ono popieranie różnorodności społecznej i kulturowej, równouprawnienia płci oraz spójności 

społecznej, zrównoważonego stylu życia, promowanie kultury pokoju i braku przemocy, 

gotowość do poszanowania prywatności innych osób oraz przyjmowania odpowiedzialności 

za środowisko. Zainteresowanie wydarzeniami politycznymi i społeczno-gospodarczymi, 

naukami humanistycznymi i komunikacją międzykulturową są niezbędne w celu 

przygotowania się do tego, by przezwyciężyć uprzedzenia i osiągać kompromisy tam, gdzie 

to potrzebne oraz zapewnić sprawiedliwość społeczną i uczciwość.  

Drogi Rodzicu, 

kompetencje obywatelskie, to 

kompetencje lustrzane – istnieją 

poważne dowody, że „ czym 

skorupka za młodu nasiąknie, 

tym na starość trąci”. Od Ciebie 

więc zależy jakich obywateli                                         

w przyszłości wychowamy dla 

naszej ojczyzny.  

Pamiętaj o tym i rozwijaj 

kompetencje obywatelskie 

swojego dziecka poprzez: 

 

✓ aktywne uczestnictwo w wyborach, 

✓ zainteresowanie opinią publiczną, 

✓ korzystanie z informacji podawanych przez różne media,  

✓ kultywowanie tradycji rodzinnych, 

✓ szacunek do drugiego człowieka, zwłaszcza odmiennego kulturowo, 

✓ działaj na rzecz społeczności lokalnej – bądź przykładem dla swojego dziecka, 

✓ pozwól mu na działania ramach stowarzyszeń, harcerstwa czy kół zainteresowań, 

✓ zachęcaj do aktywności w samorządzie klasowym i uczniowskim, 

✓ przybliż mu idee PCK czy Uniceff 

✓ wychowuj bez przemocy i nie bądź obojętny na krzywdę innych, 

✓ zachęcaj do opieki nad zwierzętami – pomyśl o domowym pupilu,  

✓ rozmawiaj ze swoim dzieckiem na temat praw i obowiązków, dziecka ucznia i 

obywatela 

✓ zwracaj uwagę na wychowanie patriotyczne: znajomość hymnu, szacunek do barw 

narodowych i godne obchodzenie świąt państwowych 

Rys. 14.źródło: https://perceptiedukacja.pl/kompetencje-kluczowe/ 



7. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 

 

Kompetencje w zakresie przedsiębiorczości to między innymi zdolność wykorzystywania 

szans i pomysłów oraz przekształcania ich w wartość dla innych osób. Umiejętności                       

opierają się na kreatywności – obejmującej wyobraźnię, myślenie strategiczne                                              

i rozwiązywanie problemów – oraz na krytycznej i konstruktywnej refleksji w ramach 

ewoluujących procesów twórczych  i na 

innowacji. Obejmują one zdolność pracy 

samodzielnej  i zespołowej, 

mobilizowania zasobów (ludzi                                

i przedmiotów) oraz prowadzenia 

działalności gospodarczej. Uwzględnia 

to również zdolność podejmowania 

decyzji finansowych związanych                                     

z kosztem i wartością. Kluczowe 

znaczenie ma zdolność skutecznego 

komunikowania się i negocjowania z 

innymi osobami, a także radzenia sobie                              

z niepewnością, dwuznacznością i ryzykiem 

jako elementami procesu podejmowania 

świadomych decyzji.  

Jak wychować przedsiębiorcze dziecko? Oto kilka rad wyszukanych na blogu1: 

✓ wyrób w Twoim dziecku nawyk oszczędzania, 

✓ naucz dziecko, że pieniądze są tylko narzędziem w naszych rękach i dopiero to, co                    

z nimi robimy, daje określone rezultaty, 

✓ uświadom dziecku, że pieniądze nikomu się nie należą. Na pieniądze trzeba sobie 

zapracować. Najlepiej zrobić to, dając innym ludziom prawdziwą wartość, najczęściej 

w postaci produktu lub usługi. Im wcześniej dziecko to zrozumie, tym bardziej 

odpowiedzialne poczuje się za swoją sytuację finansową, 

✓ pokaż dziecku, że aby pomagać, nie trzeba być milionerem,  

✓ naucz dziecko manipulować gotówką, inwestować, przesuwać aktywa - pokaż 

wszystko, co potrafisz, a za chwilę dziecko będzie uczyć Ciebie własnych nowych 

rozwiązań i zastosowań, 

✓ naucz dziecko rozwiązywania problemów, wszak w życiu będzie ich dużo, 

✓ postaw na dyscyplinę i samokontrolę - one wystarczą, by Twoje dziecko świetnie 

zarabiało, oszczędzało czy radziło sobie z wyzwaniami,  

✓ by nadążyć za nową myślą biznesową, technologiczną czy designerską, trzeba mieć 

otwarty umysł i być gotowym na nowości. Pokazuj maluchowi jak najwięcej nowości, 

zapewnij zupełnie nowe doświadczenia, pozwól zrobić coś szalonego! 

✓ naucz swojego potomka szukać i wykorzystywać okazji, samodzielnie je stwarzać                           

i przygotowywać się na nie. Nic nie boli bardziej niż możliwość, która uciekła, bo nie 

byliśmy do niej przygotowani lub po prostu zabrakło odwagi by złapać ją za rogi.   

 
1 Angelika Talaga, autorka bloga godmother.pl 

Rys. 15.źródło: https://perceptiedukacja.pl/kompetencje-kluczowe/ 



8. ŚWIADOMOŚĆ I EKSPRESJA KULTURALNA 

 

Kompetencje w zakresie świadomości                                   

i ekspresji kulturalnej obejmują 

rozumienie sposobów kreatywnego 

wyrażania i komunikowania pomysłów                     

i znaczeń w różnych kulturach, za pomocą 

różnych rodzajów sztuki i innych form 

kulturalnych oraz poszanowanie dla tego 

procesu. Obejmują one angażowanie się                       

w rozumienie, rozwijanie i wyrażanie 

własnych pomysłów oraz odczuwanie 

swojego miejsca lub roli w społeczeństwie 

na wiele różnych sposobów i w wielu kontekstach. 

Kompetencje te wymagają znajomości 

lokalnych, regionalnych, 

krajowych, europejskich i 

ogólnoświatowych kultur 

i sposobów ekspresji, w 

tym ich języków, 

dziedzictwa i tradycji 

oraz produktów 

kulturowych, a także 

zrozumienia, w jaki 

sposób te ekspresje 

mogą wpływać na siebie 

wzajemnie i na pomysły 

poszczególnych osób.  

 

Rodzicu! Pozwól swemu dziecku 

tworzyć, realizować się w klubach 

młodzieżowych i domach kultury. Zachęcaj je do aktywności tanecznej, teatralnej, muzycznej 

czy plastycznej. Pozwól dziecku rozwijać swoje pasje! 

Aby kształtować u dziecka świadomość i ekspresję kulturalną: 

- słuchaj z dzieckiem różnych gatunków muzyki, 

- korzystaj z oferty kina, teatru, filharmonii, 

- zwiedzaj z dzieckiem muzea i zabytki, 

- opowiadaj mu o dawnych czasach, wspólnie poznawajcie historię swej rodziny, 

miejscowości i kraju, 

- pozwól mu na zabawę w teatr, 

- zachęcaj do podróżowania i w miarę możliwości poznawania innych kultur, społeczności i 

krajobrazów, 

- wzmacniaj poczucie tożsamości narodowej poprzez szacunek do barw narodowych, godła                            

i odpowiednią postawę podczas hymnu.  

Rys. 16. źródło: https://perceptiedukacja.pl/kompetencje-kluczowe/ 

Rys. 17. źródło: https://wformie24.poradnikzdrowie.pl/treningi/taniec/taniec-
nowoczesny-definicja-historia-rodzaje-kroki-aa-qCdZ-8xDh-yRBp.html 



Dlaczego kształcenie kompetencji jest tak ważne? 

 

Dzisiejszy świat zmienia się w bardzo szybkim tempie. Umiejętności i kompetencje 

potrzebne nam by móc swobodnie korzystać z dobrodziejstw świata, społeczeństwa także 

podlegają takim zmianom. Każdy z nas będzie potrzebował coraz to nowych i dość szerokich 

kompetencji, by móc dobrze funkcjonować, uczyć się doskonalić się, by znaleźć i utrzymać 

(wymarzoną) pracę. Ciągły wzrost gospodarki i zmiany otaczającego świata pociągają za sobą 

potrzebę ciągłego rozwoju osobistego, w tym kompetencji zwanych kluczowymi. 

Na podstawie opracowania Bożeny Żurawskiej – „Kompetencje kluczowe, informator 

dla rodziców i opiekunów”2 można wskazać kilka kierunków odpowiedzi na postawione 

wyżej pytanie. 

 

✓ Postęp w zakresie zdobyczy nauki i dezaktualizacja wiedzy zdobytej                         

w szkole 

 

Wiedza przekazywana w szkole, na kursach czy uczelniach wyższych nie jest już wartością 

stałą. W związku z ciągłym rozwojem techniki i cywilizacji ulega ona starzeniu się – 

dezaktualizacji. Wg. Bożeny Żurawskiej „szacuje się, że zasób wiedzy ludzkiej podwaja się, 

co sześć lat z wyraźną tendencją do skracania tego okresu. W XX wieku nagromadzono 

wiedzy więcej niż w ciągu całej historii ludzkości. Możliwości komputerów i Internetu 

podwajają się, co 18-24 miesięcy (prawo Moore’a). Stajemy się społeczeństwem 

informacyjnym, żyjemy w epoce gospodarki opartej na wiedzy. Ważne jest więc posiadanie 

takich umiejętności, które pozwolą na stałą aktualizację swojej wiedzy.” 

 

✓ Zmieniający się rynek pracy i oczekiwania pracodawców.  

 

Nie wiemy, jaki będzie rynek pracy drugiej połowy  XXI wieku. Nieodłączną jego cechą staje 

się niepewność i ciągłe zmiany. Prawie każdy młody człowiek wielokrotnie zmieni swój 

zawód, a także pracodawców. Zmuszony będzie szybko dostosowywać się do ich nowych 

oczekiwań i wymagań. Trzeba zatem kształtować umiejętności „uniwersalne”, które można 

wykorzystać na różnych stanowiskach pracy. Istotnego znaczenia nabiera więc nie tylko 

wiedza formalna, zdobyta w procesie kształcenia, ale także umiejętność wykorzystania jej                           

w praktyce do podejmowania i rozwiązywania problemów, umiejętność komunikacji 

międzyludzkiej, gotowość do współpracy i wymiany wiedzy z innymi członkami zespołu, 

elastycznego funkcjonowania na rynku pracy, którego wyznacznikiem jest nieustanna zmiana. 

Sytuacja ta wymusza, aby człowiek uczył się przez całe życie. W najbliższych latach 

konieczne będzie budowanie systemu i kultury uczenia się przez całe życie przez realizację 

projektów sprzyjających procesowi nauczania we wszystkich formach i przejawach 

aktywności człowieka, aby polscy pracownicy mogli utrzymać się na rynku pracy oraz by  

umożliwić im wydłużenie życia zawodowego3. 

 
2 Bożena Żurawska „ Kompetencje kluczowe – poradnik dla rodziców i opiekunów” broszura współfinasowana 
ze środków UE w ramach EFS, Olsztyn 2010, s.14-15 
3 Por. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013…, op. cit., s. 50. 



Fabryka Forda w XIX wieku 

 

            
Fabryka Forda w XX wieku 

 

    
Rys.18-22 źródło: A. Jurewicz, oprac. Kompetencje kluczowe w edukacji 

 

W oparciu o liczne badania potrzeb pracodawców opracowano zestawienie kompetencji 

potrzebnych nowoczesnej gospodarce. Zaliczono do nich: 

 

• uczenie się i rozwiązywanie problemów; 

• myślenie – dostrzeganie zależności przyczynowo-skutkowych                                                       

i funkcjonalnych oraz złożoności zjawisk; 

• poszukiwanie, segregacja i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł; 

• doskonalenie się – elastyczne reagowanie na zmiany  i poszukiwanie nowych 

rozwiązań;  

• komunikowanie się – umiejętność korzystania z technologii, porozumiewania się                           

w kilku językach; 

• argumentowanie i obrona własnego zdania; 

• współpraca i porozumienie się  w grupie; 

• działanie – umiejętność organizowania pracy, opanowania technik  i narzędzi pracy, 

projektowania działań i przyjmowania odpowiedzialności za wyniki. 



✓ Globalizacja 

 

W czasie postępującej globalizacji znaczenia nabiera mobilność w poszukiwaniu miejsca 

pracy czy miejsca do nauki. Aby dostosować się do otaczających warunków potrzebujemy                   

„szerokiego wachlarza kompetencji” by być konkurencyjnym i atrakcyjnym dla potencjalnych 

pracodawców.  

 

✓ Konieczność umiejętnego radzenia sobie we współczesnym świecie 

 

Nabycie podstawowych kompetencji kluczowych pozwoli młodym ludziom szybciej 

dostosować się do zachodzących zmian, łatwiej będą sobie radzić ze stresem i rywalizacją                            

w pracy, jak również spowoduje, że oni sami będą poszukiwać dla siebie szans rozwoju                       

i osiągać sukces zawodowy. Pozwoli im także aktywnie funkcjonować w lokalnym 

i szerszym społeczeństwie jako obywatelom. Przyczyni się też do ich samorealizacji                                      

i osobistego rozwoju. 

 

 

Co zmieniło się w naszej rzeczywistości od 1997? 

 

                                                                                           Rys.19Opracowanie własne; wordart.com 

 



Zakończenie 

 

„ Dziecko niekoniecznie musi dostawać to, czego chce. Ale w szkole musi bezwzględnie 

dostać to, czego potrzebuje”4 

 

Dom rodzinny oraz szkoła powinny zapewniać młodym ludziom oparte na zaufaniu relacje                      

z ludźmi, którzy w nich wierzą, wspierają społeczność oraz wyzwania odpowiadające ich 

dojrzałości i zainteresowaniom.  Takie działanie uczy dzieci samodzielnego myślenia, 

podejmowania wyzwań, wymiany poglądów oraz współdziałania. Tak więc poprzez opisane 

zachowania, słowa, gesty i współpracę ze szkołą, warto wspierać i rozwijać kompetencje 

kluczowe swoich dzieci, a jednocześnie ucząc się przez całe życie, udoskonalać samego 

siebie. 

 

 

Opracowała:  

Marta Kragiel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Daniel Hunziker, Kompetencje bez tajemnic, GW Literatura Inspiruje sp. z o.o.,2018 
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