
Kompetencje kluczowe w szkolnictwie branżowym

ZALECENIE RADY UNII EUROPEJSKIEJ z dnia 22 maja 2018 r.
w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie



Definicja kompetencji

Kompetencja – połączenie trzech 
atrybutów: wiedzy, umiejętności i postawy. 

Wyróżniają one daną osobę łatwością 
sprawnej, skutecznej, odpowiadającej 
oczekiwaniom jakościowym, realizacji 
danych zadań. 

Działania osoby kompetentnej, w danej 
dziedzinie, winny spełniać obowiązujące 
w danej społeczności/organizacji kryteria. 
(Źródło: wikipedia.pl)

Wiedza

Umiejętności

Postawy

Kompetencja



Definicja kompetencji Wiedza

Umiejętności

Postawy

Kompetencja

Cel poznawczy 
(uczeń/słuchacz wie, zna, umie 

rozumie)

Cel kształcący 
(uczeń/słuchacz np. wykona, 

zademonstruje, obliczy…)

Cel wychowawczy
(uczeń/słuchacz angażuje się, 

zachowuje odpowiednio do sytuacji)

Kompetencja



Zalecenia Rady Europy

Zaleca się państwom członkowskim, m.in.:

rozwijanie oferty kompetencji kluczowych dla wszystkich w ramach ich strategii uczenia się przez całe 
życie, w tym strategii osiągnięcia powszechnej alfabetyzacji,

kształcenie i szkolenie wszystkich młodych ludzi w celu rozwijania kompetencji kluczowych na 
poziomie dającym im odpowiednie przygotowanie do dorosłego życia oraz stanowiącym podstawę 
dla dalszej nauki i życia zawodowego,

umożliwianie osobom dorosłym rozwijania i aktualizowania kompetencji kluczowych przez całe życie.



Termin „ kompetencje kluczowe” Sympozjum Rady Europy - luty 1996 r.

Co ma połączyć wszystkich 
absolwentów szkół w UE 
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?

Gdy w Polsce rozpoczęto 
przygotowania do reformy 
systemu edukacji (1998), 
kompetencje  kluczowe  
sformułowane  w  Bernie  
stały  się  bardzo  istotnym 
elementem podstawy 
programowej.



Zestawienie porównawcze kompetencji kluczowych

Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie kompetencji 
kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie

Kompetencje kluczowe

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

Zalecenia RADY z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie 
kompetencji kluczowych w procesie uczenia się 
przez całe życie

Kompetencje kluczowe 
1. w zakresie rozumienia i tworzenia informacji 

(czytania i pisania)
2. w zakresie wielojęzyczności (językowe)

3. matematyczne oraz w zakresie nauk 
przyrodniczych, technologii i inżynierii

4. cyfrowe
5. osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności 

uczenia się
6. obywatelskie
7. w zakresie przedsiębiorczości
8. w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej



Źródło kompetencji kluczowych

• W związku z postępującą globalizacją Unia Europejska staje przed coraz to nowymi wyzwaniami,
dlatego też każdy obywatel potrzebuje szerokiego wachlarza kompetencji kluczowych, by łatwo
przystosować się do zmieniającego się świata, w którym zachodzą rozliczne wzajemne powiązania.

• Edukacja w swym podwójnym – społecznym i ekonomicznym – wymiarze ma do odegrania zasadniczą
rolę polegającą na zapewnieniu nabycia przez obywateli Europy kompetencji kluczowych,
koniecznych, aby umożliwić im elastyczne dostosowanie się do takich zmian.

1978 2018



Czym są kompetencje i jak się je kształtuje?

Jak kształtujemy kompetencje:

1. Świadomie:

– od nieświadomej niekompetencji (nie wiem, że nie 
wiem/umiem), poprzez świadomą niekompetencję 
(wiem, że nie wiem/umiem), świadomą kompetencję 
(wiem, że wiem/umiem)

– aż do nieświadomej kompetencji (nie wiem, że 
wiem/umiem)

2. Poprzez obserwację i naśladowanie – modelowanie.

– Nieświadomie nabywamy jakieś kompetencje.

Świadoma kompetencja

Wiem, że wiem/umiem

Nieświadoma kompetencja

Nie wiem, że wiem/umiem

Świadoma niekompetencja

Wiem, że nie wiem/umiem

Nieświadoma niekompetencja

Nie wiem, że nie wiem/umiem

Pozwól mi 
doświadczać, 

a dowiem się co 
potrafię



Po co kompetencje?

Szkoła w swej tradycyjnej formie została 
stworzona po to, aby przygotować ludzi 
do warunków pracy w przemyśle XIX w.

Od tego czasu wiele się zmieniło na świecie 
i w przemyśle!

A co ze szkołą/kształceniem?



Wpływ pozornie nieistotnych zdarzeń na inne,
o wielokroć większym zasięgu

Kontynuowanie działań na wszystkich etapach edukacyjnych
w sposób adekwatny do potrzeb rozwojowych uczniów/słuchaczy

Działania 
nauczyciela

Społeczeństwo
wyposażone
wkompetencje
kluczowe!

Uczeń pyta nauczyciela: Jakim sposobem mam wykonać to zadanie?
Nauczyciel: A jaki sposób, Twoim zdaniem, będzie najbardziej odpowiedni?

… ile razy mam Ci powtarzać?



Nauczyciel tworzy sytuacje, 
w których uczeń/słuchacz może 
decydować,  doświadczać

Uczeń/słuchacz doświadcza. 
Nauczyciel udziela mu 
wskazówek/wspiera

Uczeń/słuchacz odkrywa, 
że wie/potrafi

Kształtowanie kompetencji 

• Kompetencje w szkole kształtujemy nie 
poprzez to CZEGO uczymy, ale JAK uczymy.

• To nasze codzienne, pozornie drobne, 
nieistotne działania.

• Czy naprawdę nieistotne?

Uczeń/słuchacz 
uświadamia swoje 

kompetencje



WIELKIE IDEE 

REALIZUJE SIĘ POPRZEZ 

MAŁE DZIAŁANIA

Działania

Cegła waży 1 kg i pół cegły. 
Ile waży cegła?



Kompetencje kluczowe a prawo oświatowe

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów 
i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa 
branżowego (Dz.U. 2019 poz. 316)

Celem kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego jest przygotowanie uczących się do wykonywania 
pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są 
uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które wpływają 

w szczególności: nowe techniki i technologie, idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów 
gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, 

a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników. 



Kompetencje kluczowe a prawo oświatowe

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów 
i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa 
branżowego (Dz.U. 2019 poz. 316)

Szkoła prowadząca kształcenie zawodowe powinna realizować to kształcenie w oparciu o współpracę 
z pracodawcami, a praktyczna nauka zawodu powinna odbywać się w jak największym wymiarze w rzeczywistych 
warunkach pracy u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, a także w centrach kształcenia 

zawodowego, warsztatach szkolnych, pracowniach szkolnych i placówkach kształcenia ustawicznego.

W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, 
w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem 

niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się 
do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, 

a tym samym zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy. 



Podstawowe pytania, na które odpowiada podstawa programowa

• Cele kształcenia (wymagania ogólne)Po co uczyć?

• Treści nauczania (wymagania szczegółowe)Czego uczyć?

• Warunki i sposób realizacji (metody, formy pracy, środki dydaktyczne itp.)Jak uczyć?



Realizacja podstawy programowej

Prawidłowo realizowana 
podstawa programowa

Zapewnia uczniom/słuchaczom zdobycie 
wszystkich potrzebnych w dzisiejszym świecie 

kompetencji kluczowych, 
które wykorzystają w dalszej edukacji.

Zapewnia uczniom/słuchaczom przygotowanie  
do świadomego wyboru kierunku 

i zakresu dalszego kształcenia
z myślą o przyszłej karierze zawodowej  

Przy realizacji podstawy programowej nauczyciele ścisłe ze sobą współpracują 



Kompetencje kluczowe w dokumentacji szkolnej

Lekcje

Cele lekcji 
uwzględniają 
kształtowanie 
kompetencji 
kluczowych

Wnioski z analizy 
wyników egzaminów

Wnioski z nadzoru 
pedagogicznego

Lekcje
Zespoły 

przedmiotowe
Ewaluacja 

wewnętrzna

Ustalenia w zakresie 
korelacji 

międzyprzedmiotowej, 
oprócz wiedzy 
i umiejętności, 

zawierają informacje 
dotyczące form 

i metod kształtowania 
kompetencji 
kluczowych

Pytania kluczowe 
obejmują obszary 

kształtowania 
kompetencji 
kluczowych.

Wnioski 
i rekomendacje 

do pracy wyraźnie 
wskazują na działania 

w zakresie 
kształtowania 
kompetencji 
kluczowych

Zawierają informacje 
dotyczące należycie 

ukształtowanych 
kompetencji 

kluczowych oraz tych, 
które wymagają 
podejmowania 
dalszych działań

Pozwalają sformułować 
wnioski ogólne 

ze sprawowanego 
nadzoru 

pedagogicznego 
oraz opracować  

rekomendacje do pracy 
na nowy rok szkolny 
z uwzględnieniem 

kompetencji 
kluczowych



Nabywamy i dzielimy się wiedzą na temat kompetencji kluczowych

Analizujemy 
zalecenia Rady 

Europy

Zgłębiamy 
istotę 

kompetencji 
kluczowych

Uważnie 
czytamy zapisy 

prawa 
oświatowego

Informujemy 
uczniów i ich 

rodziców/
opiekunów,
słuchaczy

Doskonalimy się 
i współpracujemy



Zrealizowana podstawa programowa 
-> ukształtowane kompetencje kluczowe u uczniów/słuchaczy

Odpowiedni dobór metod nauczania, 
zadań edukacyjnych 

i środków dydaktycznych sprzyja 
kształtowaniu kompetencji 

kluczowych uczniów/słuchaczy

Dyrektor wspiera 
nauczycieli 

w kształtowaniu 
kompetencji kluczowych 

uczniów/słuchaczy

Kompetencje kluczowe 
kształtują wszyscy 

nauczyciele



Uczymy/przygotowujemy do …

zawodów, których nie ma 

przyszłości, której nie znamy



Literatura



Dobre praktyki

https://www.ore.edu.pl/2017/02/ksztalcenie-zawodowe/



Dobre praktyki

https://www.ore.edu.pl/2017/12
/wspomaganie-szkol-w-rozwoju-
kompetencji-kluczowych-
uczniow-dobre-praktyki/



Dziękuję za uwagę 

Prezentację przygotowała Elżbieta Leszczyńska

W prezentacji wykorzystano grafiki dostępne na pixaby.pl


