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Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
18 grudnia 2006 w sprawie kompetencji kluczowych 
w procesie uczenia się przez całe życie wskazało 
kompetencje kluczowe jako te, których wszystkie 
osoby we współczesnym świecie potrzebują do 
samorealizacji i rozwoju osobistego, do bycia 

aktywnym obywatelem, do integracji społecznej
 i zatrudnienia. 

Kompetencje są definiowane w niniejszym 
dokumencie jako połączenie wiedzy, umiejętności

 i postaw odpowiednich do sytuacji. 
Kompetencje kluczowe to te, których wszystkie 
osoby potrzebują do samorealizacji i rozwoju 

osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji 
społecznej i zatrudnienia. 



  

W ramach odniesienia ustanowiono 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) umiejętność uczenia się; 
6) kompetencje społeczne i obywatelskie; 
7) inicjatywność i przedsiębiorczość; 
8) świadomość i ekspresja kulturalna. 



  

Kompetencje kluczowe uważane są za jednakowo

 ważne, ponieważ każda z nich może przyczynić się 

do udanego życia w społeczeństwie wiedzy. 

Zakresy wielu spośród tych kompetencji częściowo 

się pokrywają i są powiązane, aspekty niezbędne 

w jednej dziedzinie wspierają kompetencje w innej.



  

Dobre opanowanie podstawowych umiejętności 

językowych, czytania, pisania, liczenia i umiejętności 

w zakresie technologii informacyjnych 

i komunikacyjnych (TIK) jest niezbędną podstawą

 uczenia się; umiejętność uczenia się sprzyja 

wszelkim innym działaniom kształceniowym.



  

Niektóre zagadnienia mają zastosowanie we 

wszystkich elementach ram odniesienia: krytyczne 

myślenie, kreatywność, inicjatywność, 

rozwiązywanie problemów, ocena ryzyka, 

podejmowanie decyzji 

i konstruktywne kierowanie emocjami są istotne we 

wszystkich ośmiu kompetencjach kluczowych. 



  

Rozwój umiejętności czytania i pisania stanowi

 podstawę dalszego uczenia się i innych relacji

 językowych. W zależności od kontekstu,

 kompetencje w zakresie czytania i pisania mogą

 być rozwijane w języku ojczystym, języku

 edukacji szkolnej lub języku urzędowym kraju 

lub regionu.  

Kompetencje w zakresie czytania
 i pisania 



  

WIEDZA: 

● znajomość słownictwa, gramatyki funkcjonalnej, funkcji języka,

● znajomość tekstów literackich i innych.

UMIEJĘTNOŚCI:

●  porozumiewanie się w mowie i piśmie w różnych sytuacjach,

● poszukiwanie, gromadzenie i przetwarzanie informacji,

●  wyrażanie własnych argumentów w mowie i piśmie.

POSTAWY, PRZEKONANIA, WARTOŚCI:

● świadomość oddziaływania języka na innych ludzi,

●  potrzeba rozumienia i używania języka w sposób pozytywny i 
odpowiedzialny społecznie.

Kompetencje w zakresie czytania
 i pisania 



  

Kompetencje językowe 

Ta kompetencja określa zdolność właściwego i skutecznego 

korzystania z różnych języków w celu porozumiewania się. 

Zasadniczo obejmuje ona te same wymiary umiejętności, 

co czytanie i pisanie: opiera się na zdolności rozumienia, 

wyrażania i interpretowania pojęć, myśli, uczuć, faktów 

i opinii w mowie i piśmie.



  

WIEDZA: 

●  słowotwórstwo, gramatyka, ortografia, słownictwo z różnych dziedzin, 
historia, tradycja, literatura, obyczaje, kultura, humor,

UMIEJĘTNOŚCI:

● zwięzłość wypowiedzi, logiczne myślenie, przekazywanie wiedzy, dialog, 
wyrażanie myśli, czytanie, pisanie, wypowiadanie się na dany temat,

● rozmowa telefoniczna, korespondencja,

● rozumienie komunikatów, tekstów, tworzenie własnych tekstów 

●  zastosowanie wiedzy w praktyce,

● korzystanie ze słowników, encyklopedii i innych pomocy,

Kompetencje językowe 



  

POSTAWY, PRZEKONANIA, WARTOŚCI:

●  akceptacja, empatia, tolerancja, szacunek do języka i innych osób 
mających różne przekonania,

● świadomość różnorodności kulturowej,

● zasady moralne,

● ciekawość świata, innych kultur,

●  demokracja,

●  obiektywizm,

●  otwartość w kontaktach z innymi ludźmi.

Kompetencje językowe 



  

Kompetencje matematyczne oraz 
kompetencje w zakresie nauk 

przyrodniczych, technologii i inżynierii 

Kompetencje matematyczne to umiejętność rozwijania 
i wykorzystywania myślenia matematycznego w celu 

rozwiązywania problemów wynikających z codziennych sytuacji.  
Kompetencje matematyczne obejmują – 

w różnym stopniu – zdolność i chęć wykorzystywania 
matematycznych sposobów myślenia (myślenie logiczne 

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

Kompetencje naukowe odnoszą się do zdolności i chęci 
wykorzystywania istniejącego zasobu wiedzy i metodologii 
do wyjaśniania świata przyrody, w celu formułowania pytań 

i wyciągania wniosków opartych na dowodach. 



  

WIEDZA:

- solidna umiejętność liczenia, znajomość miar, rozumienie terminów i pojęć 
matematycznych;
- główne zasady rządzące światem przyrody,
- podstawowe pojęcia naukowe, teorie, zasady i metody, technologię oraz 
produkty i procesy technologiczne, 

UMIEJĘTNOŚCI:

- Stosowanie podstawowych zasad i procesów matematycznych w 
codziennych sytuacjach prywatnych i zawodowych (umiejętności 
finansowe);
- Komunikowanie się językiem matematycznym;
- Korzystanie z odpowiednich pomocy, w tym danych i wykresów 
statystycznych; 
- Wykorzystywanie urządzeń technologicznych i pomocy, danych 
naukowych i zdolność posługiwania się nimi.

Kompetencje matematyczne oraz 
kompetencje w zakresie nauk 

przyrodniczych, technologii i inżynierii 



  

POSTAWY, PRZEKONANIA, WARTOŚCI:

- krytyczne rozumowanie;

- poszanowanie kwestii etycznych;

- wspieranie bezpieczeństwa i trwałości środowiska w odniesieniu do:

a) postępu naukowo – technicznego,

b) człowieka

Kompetencje matematyczne oraz 
kompetencje w zakresie nauk 

przyrodniczych, technologii i inżynierii 



  

Kompetencje cyfrowe 

Kompetencje cyfrowe obejmują pewne, krytyczne

 i odpowiedzialne korzystanie z technologii

 cyfrowych i posługiwanie się nimi do celów

 uczenia się, pracy i udziału w społeczeństwie. 



  

WIEDZA:

● znajomość prawa w zakresie technologii cyfrowych;

● rozumienie, w jaki sposób wykorzystywać technologie cyfrowe w 
codziennym życiu;

● zagrożenia z nieumiejętnego korzystania 
z nowych technologii.

UMIEJĘTNOŚCI:

● posługiwanie się komputerem, innymi narzędziami i oprogramowaniem;

● korzystanie z zasobów baz danych, Internetu;

● dobór właściwego narzędzia do rozwiązywania problemu.

POSTAWY, PRZEKONANIA, WARTOŚCI:

● krytyczne i refleksyjne podejście do nowych technologii,

● odpowiedzialne korzystanie z mediów.

Kompetencje cyfrowe 



  

Kompetencje osobiste, społeczne 
i w zakresie uczenia się

To zdolność autorefleksji, skutecznego 
zarządzania czasem i informacjami, 

konstruktywnej pracy z innymi osobami, 
zachowania odporności oraz zarządzania 

własnym uczeniem się i karierą. Obejmują one 
zdolność radzenia sobie z niepewnością 

i złożonością, nauki uczenia się, wspierania 
swojego dobrostanu fizycznego i emocjonalnego, 

odczuwania empatii i zarządzania konfliktami. 



  

WIEDZA:

● wiedza o zdrowym stylu życia (dla siebie i otoczenia);

● rozumienie zasad postępowania i ogólnie przyjętych reguł zachowania;

● znajomość wymaganych kompetencji, wiedzy, umiejętności, kwalifikacji;

● znajomość preferowanych strategii uczenia się;

● zdolność poszukiwania możliwości kształcenia się.

Kompetencje osobiste, społeczne 
i w zakresie uczenia się



  

UMIEJĘTNOŚCI:

● porozumiewa się z innymi ludźmi, jest tolerancyjny;

● wyraża i rozumie różne punkty widzenia, negocjuje;

● tworzy klimat zaufania;

● czyta, pisze, liczy;

● nabywa, przetwarza, przyswaja wiedzę;

● organizuje własny proces uczenia się;

● ocenia swoją pracę.

Kompetencje osobiste, społeczne 
i w zakresie uczenia się



  

POSTAWY, PRZEKONANIA, WARTOŚCI:

● poszanowanie praw człowieka;

● rozumienie różnic w systemie wartości;

● współpraca, asertywność, szacunek dla drugiego człowieka, gotowość do 
osiągania kompromisu;

● wiara we własne możliwości;

● motywacja w uczeniu się;

●  nastawienie na rozwiązywanie problemów;

● ciekawość poznawcza.

Kompetencje osobiste, społeczne 
i w zakresie uczenia się



  

Kompetencje obywatelskie

Kompetencje obywatelskie to zdolność działania jako 
odpowiedzialni obywatele oraz pełnego uczestnictwa 

w życiu obywatelskim i społecznym, na podstawie 
rozumienia koncepcji i struktur społecznych, 

gospodarczych i politycznych, 
a także wydarzeń globalnych i trwałości rozwoju. 



  

WIEDZA:

● wydarzenia historyczne;

● znajomość pojęć np. demokracja, sprawiedliwość, równość, ekologia;

● tradycje, święta narodowe, lokalne.

UMIEJĘTNOŚCI:

● negocjacja, zdolność do empatii, współpraca;

● pokonywanie stresu;

● zaangażowanie, motywacja;

● zarządzanie czasem;

● oddzielenie sfery osobistej od zawodowej;

● działania na rzecz środowiska, np. segregacja śmieci, oszczędzanie energii.

Kompetencje obywatelskie



  

POSTAWY, PRZEKONANIA, WARTOŚCI:

● tolerancja, asertywność;

● patriotyzm;

● wolontariat;

● poszanowanie praw człowieka;

● poczucie obowiązku;

● działalność obywatelska.

Kompetencje obywatelskie



  

Kompetencje w zakresie 
przedsiębiorczości 

Kompetencje w zakresie przedsiębiorczości odnoszą się 
do zdolności wykorzystywania szans i pomysłów oraz 

przekształcania ich w wartość dla innych osób. 
Przedsiębiorczość opiera się na kreatywności, myśleniu 
krytycznym i rozwiązywaniu problemów, podejmowaniu 

inicjatywy, wytrwałości i zdolności do wspólnego 
działania na rzecz planowania i zarządzania projektami, 
mającymi wartość kulturalną, społeczną lub komercyjną. 



  

WIEDZA:

● zasady etyczne, planowanie;

● zarządzanie i organizacja;

● rozumienie procesów ekonomicznych 
i gospodarczych,

UMIEJĘTNOŚCI:

● zdolność do pracy zespołowej, samodzielnej;

● kreatywność w rozwiązywaniu problemów;

● krytyka – myślenie strategiczne, refleksja;

● podejmowanie decyzji;

● porozumiewanie się i negocjacje.

Kompetencje w zakresie 
przedsiębiorczości 



  

POSTAWY, PRZEKONANIA, WARTOŚCI:

● kreatywność, otwartość, empatia – troska o innych ludzi;

● odpowiedzialność;

● postępowanie etyczne;

● Inicjatywa;

● wytrwałość w dążeniu do celu.

Kompetencje w zakresie 
przedsiębiorczości 



  

Kompetencje w zakresie świadomości 
i ekspresji kulturalnej 

Kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji

 kulturalnej obejmują rozumienie sposobów kreatywnego

 wyrażania i wymiany pomysłów i znaczeń w różnych

 kulturach, za pomocą różnych rodzajów sztuki i innych

 form kulturalnych, oraz poszanowanie dla tego procesu. 



  

WIEDZA:

● zna sposoby ekspresji, dzieła kultury;

● zna kulturę swojego kraju i świata oraz dziedzictwa i tradycje kulturowe;

● zna języki.

UMIEJĘTNOŚCI:

● wyraża za pomocą sztuki i innych form kulturalnych;

● wyraża siebie poprzez różnorodne środki ekspresji,

POSTAWY, PRZEKONANIA, WARTOŚCI:

● otwartość na wyobrażenie sobie nowych możliwości;

● ciekawość świata;

● otwarte podejście do różnorodności ekspresji kulturalnej;

● gotowość do uczestniczenia w doświadczeniach kulturalnych.

Kompetencje w zakresie świadomości 
i ekspresji kulturalnej 



  

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ
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