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

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,
uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 165 i 166,
uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Pierwsza zasada europejskiego filaru praw socjalnych 1 stanowi, że każda osoba ma prawo
do dobrej jakości i włączającego kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie
w celu utrzymania i nabywania umiejętności, które pozwolą jej w pełni uczestniczyć
w życiu społeczeństwa i skutecznie radzić sobie ze zmianami na rynku pracy. Wyraża ona
również prawo każdej osoby do terminowego i dostosowanego do potrzeb wsparcia na
rzecz poprawy perspektyw zatrudnienia lub prowadzenia działalności na własny rachunek,
w tym wsparcia w szkoleniu i zmianie kwalifikacji zawodowych, dalszym kształceniu oraz
poszukiwaniu pracy. Wspieranie rozwoju kompetencji jest jednym z celów ujętych w wizji
tworzenia europejskiego obszaru edukacji, który pozwoliłby na „wykorzystanie w pełni
potencjału edukacji i kultury jako sił napędowych zatrudnienia, sprawiedliwości społecznej
i aktywności obywatelskiej, a także jako sposobu na doświadczenie europejskiej
tożsamości w całej jej różnorodności” 2.

1
2

COM(2017)250.
COM(2017)673.
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(2)

Do tego by utrzymać obecny poziom życia, wspierać wysoki poziom zatrudnienia oraz
wzmacniać spójność społeczną w kontekście przyszłego społeczeństwa i świata pracy,
potrzebny jest ludziom odpowiedni zestaw umiejętności i kompetencji. Wspieranie ludzi
w całej Europie w nabywaniu umiejętności i kompetencji warunkujących samorealizację,
zdrowie, szanse na zatrudnienie oraz włączenie społeczne pomaga wzmacniać odporność
Europy w okresie szybkich i głębokich przemian.

(3)

W 2006 r. Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej przyjęły zalecenie w sprawie
kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie. W przedmiotowym
zaleceniu zwrócono się do państw członkowskich o „rozwijanie oferty kompetencji
kluczowych dla wszystkich w ramach ich strategii uczenia się przez całe życie, w tym
strategii osiągnięcia powszechnej alfabetyzacji, a także wykorzystanie dokumentu
»Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie – europejskie ramy odniesienia«” 3.
Od czasu przyjęcia zalecenia stanowiło ono jeden z kluczowych dokumentów
referencyjnych dla rozwoju kształcenia, szkolenia i uczenia się ukierunkowanych na
kompetencje.

(4)

Obecnie wymagania dotyczące kompetencji uległy zmianie w związku z rosnącą liczbą
miejsc pracy poddanych automatyzacji, coraz istotniejszą rolą technologii we wszystkich
dziedzinach pracy i życia oraz zwiększającym się znaczeniem kompetencji społecznych,
obywatelskich i w zakresie przedsiębiorczości, które pozwalają zapewnić odporność
i zdolność dostosowania się do zmian.

(5)

Jednocześnie badania międzynarodowe, na przykład prowadzone przez Organizację
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w ramach Programu międzynarodowej
oceny umiejętności uczniów (PISA) czy też realizowane przez tę samą organizację
Międzynarodowe Badanie Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC), wskazują na
utrzymujący się wysoki odsetek nastolatków i dorosłych mających niewystarczające
umiejętności podstawowe. W 2015 r. co piąty uczeń miał poważne trudności w osiągnięciu
wystarczającego poziomu umiejętności w zakresie czytania ze zrozumieniem, myślenia
matematycznego lub rozumienia zjawisk przyrodniczych. 4 W niektórych krajach nawet co
trzeci dorosły ma umiejętność rozumienia i tworzenia informacji oraz rozumowania
matematycznego jedynie na najniższym poziomie. 5 44 % ludności Unii ma niskie
umiejętności cyfrowe lub nie ma ich wcale (19 %). 6

3
4
5
6

Dz.U. L 394 z 30.12.2006, s. 10.
OECD (2016), wyniki PISA 2015.
Komisja Europejska (2016), Monitor Kształcenia i Szkolenia 2016.
Komisja Europejska, tabela wyników agendy cyfrowej 2017.
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(6)

Z tego względu inwestowanie w umiejętności podstawowe jest obecnie tak istotne. Dzięki
edukacji wysokiej jakości, w tym zajęciom pozaprogramowym i szerokiemu podejściu do
rozwoju kompetencji, rosną poziomy osiągnięć w zakresie umiejętności podstawowych.
Konieczne jest ponadto badanie nowych sposobów uczenia się na potrzeby społeczeństwa,
które staje się coraz bardziej mobilne i cyfrowe 7. Technologie cyfrowe wywierają wpływ
na kształcenie, szkolenie i uczenie się, umożliwiając rozwój elastyczniejszych środowisk
edukacyjnych, dostosowanych do potrzeb wysoce mobilnego społeczeństwa 8.

(7)

W gospodarce opartej na wiedzy zapamiętywanie faktów i procedur jest kwestią kluczową,
lecz nie wystarcza, by zapewnić postęp i sukcesy. W naszym szybko zmieniającym się
społeczeństwie istotniejsze niż kiedykolwiek wcześniej są takie umiejętności jak,
umiejętność rozwiązywania problemów, krytycznego myślenia, zdolność do współpracy,
umiejętność kreatywnego myślenia, myślenia komputacyjnego i samoregulacji. Są to
narzędzia pozwalające to, czego się nauczono, wprowadzać w życie w czasie
rzeczywistym, by generować nowe idee, nowe teorie, nowe produkty i nową wiedzę.

(8)

W Nowym europejskim programie na rzecz umiejętności 9 zapowiedziano przegląd
przyjętego w 2006 r. zalecenia w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się
przez całe życie, przyznając, że inwestowanie w umiejętności i kompetencje oraz we
wspólne i zaktualizowane rozumienie kompetencji kluczowych jest pierwszym krokiem ku
wspieraniu kształcenia, szkolenia i uczenia się pozaformalnego w Europie.

(9)

W odpowiedzi na zmiany w społeczeństwie i gospodarce, z uwzględnieniem dyskusji
o przyszłości pracy, oraz w następstwie przeprowadzenia konsultacji publicznych
dotyczących przeglądu zalecenia w sprawie kompetencji kluczowych z 2006 r. konieczna
jest zmiana i aktualizacja zarówno zalecenia, jak i europejskich ram odniesienia dla
kompetencji kluczowych w uczeniu się przez całe życie.

7
8
9

Dokument otwierający debatę w sprawie wykorzystania możliwości płynących z globalizacji,
COM(2017) 240 final.
Nowe podejście do edukacji: Inwestowanie w umiejętności na rzecz lepszych efektów
społeczno-gospodarczych, COM(2012) 669 final.
COM(2016) 381 final.
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(10)

Rozwijanie kompetencji kluczowych, ich walidacja oraz zapewnianie kształcenia,
szkolenia i uczenia się ukierunkowanych na kompetencje powinny być ułatwiane poprzez
ustanowienie dobrych praktyk w zakresie lepszego wspierania kadry edukacyjnej
w realizacji jej zadań oraz doskonalenia jej kształcenia, a także w zakresie aktualizacji
metod i narzędzi oceny i walidacji oraz wprowadzania nowych i innowacyjnych form
nauczania i uczenia się 10. Z tego względu niniejsze zalecenie, opierając się na
doświadczeniach zebranych w ostatnim dziesięcioleciu, powinno zająć się wyzwaniami
w zakresie wdrażania kształcenia, szkolenia i uczenia się ukierunkowanych na
kompetencje.

(11)

Wspieranie walidacji kompetencji nabywanych w różnych kontekstach umożliwi
poszczególnym osobom uzyskanie uznania ich kompetencji oraz osiągnięcie pełnych lub –
o ile to właściwe – częściowych kwalifikacji 11. Ten proces może opierać się na
istniejących rozwiązaniach dotyczących walidacji uczenia się pozaformalnego
i nieformalnego, a także na europejskich ramach kwalifikacji 12 zapewniających wspólne
ramy odniesienia służące porównywaniu poziomów kwalifikacji, poprzez wskazanie
kompetencji niezbędnych do ich osiągnięcia. Ponadto ocena może pomóc
w ustrukturyzowaniu procesów uczenia się i w poradnictwie, ułatwiając indywidualne
podnoszenie kompetencji również w kontekście zmieniających się wymogów na rynku
pracy 13.

(12)

Na kształt definicji zestawu kompetencji kluczowych warunkujących samorealizację,
zdrowie, szanse na zatrudnienie oraz włączenie społeczne wpływ mają nie tylko zmiany
społeczne i gospodarcze, ale także różne inicjatywy podejmowane w Europie w ostatnim
dziesięcioleciu. Szczególną wagę przywiązywano do poprawy umiejętności
podstawowych, inwestowania w uczenie się języków, wzmocnienia kompetencji
cyfrowych i w zakresie przedsiębiorczości, znaczenia wspólnych wartości
w funkcjonowaniu naszych społeczeństw oraz zachęcania większej liczby młodych ludzi
do angażowania się w karierę naukową. Te zmiany powinny znaleźć odzwierciedlenie
w ramach odniesienia.

10
11
12
13

Wspólne sprawozdanie Rady i Komisji z 2015 r. z wdrażania strategicznych ram europejskiej
współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia (ET 2020), Dz.U. C 417 z 15.12.2015, s. 25.
Dz.U. C 398 z 22.12.2012, s. 1.
Dz.U. C 189 z 15.6.2017, s. 15.
Rezolucja Rady z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie lepszego uwzględniania poradnictwa
przez całe życie w strategiach uczenia się przez całe życie, Dz.U. C 319 z 13.12.2008, s. 4.
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(13)

W ramach celu nr 4.7 będącego częścią celów zrównoważonego rozwoju zwraca się uwagę
na potrzebę zapewnienia, by „wszyscy uczący się przyswoili wiedzę i nabyli umiejętności
potrzebne do promowania zrównoważonego rozwoju, w tym, między innymi, poprzez
edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju i zrównoważonego stylu życia, praw
człowieka, równości płci, promowania kultury pokoju i niestosowania przemocy,
globalnego obywatelstwa oraz docenienia różnorodności kulturowej i wkładu kultury
w zrównoważony rozwój” 14. W Globalnym programie działań UNESCO na rzecz edukacji
dla zrównoważonego rozwoju stwierdza się, że edukacja na rzecz zrównoważonego
rozwoju to jeden z integralnych elementów edukacji dobrej jakości i jeden z kluczowych
czynników warunkujących realizację wszystkich pozostałych celów zrównoważonego
rozwoju. Zmiany wprowadzone do ram odniesienia cel ten odzwierciedlają.

(14)

Zapewnianiu możliwości uczenia się języków, które ma coraz większe znaczenie dla
współczesnych społeczeństw, zrozumienia międzykulturowego i współpracy
międzykulturowej, sprzyja europejski system opisu kształcenia językowego (CEFR).
System ten ułatwia identyfikację głównych elementów kompetencji i wspiera proces
uczenia się. Określa on również podstawy definiowania kompetencji językowych,
w szczególności tych, które dotyczą języków obcych, i znajduje odzwierciedlenie
w zmianach wprowadzanych w ramach aktualizacji.

(15)

Opracowanie ram kompetencji cyfrowych i ram kompetencji w zakresie przedsiębiorczości
wspiera rozwój kompetencji. Analogicznie, przyjęte przez Radę Europy ramy kompetencji
kultury demokratycznej obejmują wszechstronny zestaw wartości, umiejętności i postaw
niezbędnych do właściwego uczestnictwa w społeczeństwach demokratycznych. Wszystko
to wzięto odpowiednio pod uwagę przy aktualizacji ram odniesienia.

14

Rezolucja Narodów Zjednoczonych przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne w dniu
25 września2015 r., Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego
rozwoju 2030.
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(16)

Aby zachęcić większą liczbę młodych ludzi do wybierania zawodów związanych
z naukami przyrodniczymi, technologią, inżynierią i matematyką (STEM), w inicjatywach
w całej Europie zaczęto ściślej łączyć kształcenie w zakresie nauk przyrodniczych ze
sztuką i innymi dziedzinami, z wykorzystaniem pedagogiki opartej na samodzielnych
poszukiwaniach i przy zaangażowaniu szerokiego spektrum podmiotów społecznych
i branż. Chociaż z biegiem lat definicja tych kompetencji nie uległa wielkim zmianom,
wspomaganie rozwoju kompetencji w STEM staje się coraz ważniejsze, co powinno zostać
odzwierciedlone w niniejszym zaleceniu.

(17)

Wagę i znaczenie uczenia się pozaformalnego i nieformalnego potwierdzają doświadczenia
nabyte poprzez kulturę, pracę z młodzieżą, wolontariat oraz sport powszechny. Uczenie się
pozaformalne i nieformalne odgrywają istotną rolę we wspomaganiu rozwoju niezbędnych
umiejętności interpersonalnych, komunikacyjnych i poznawczych, takich jak: krytyczne
myślenie, umiejętności analityczne, kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów
i odporność, które ułatwiają młodym ludziom wchodzenie w dorosłość, aktywne
obywatelstwo i życie zawodowe 15. Ustanowienie lepszej współpracy pomiędzy różnymi
strukturami uczenia się pomaga promować różnorodne podejścia do uczenia się
i różnorodne jego konteksty 16.

(18)

Aby zająć się kwestią rozwijania kompetencji kluczowych w perspektywie uczenia się
przez całe życie, należy zapewnić wsparcie na wszystkich etapach ścieżek kształcenia,
szkolenia i uczenia się: rozwijać wczesną edukację i opiekę nad dziećmi 17, usprawniać
edukację szkolną i dbać o doskonały poziom nauczania 18, zapewniać ścieżki poprawy
umiejętności nisko wykwalifikowanych dorosłych 19, a także dalej rozwijać wstępne
i ustawiczne kształcenie i szkolenie zawodowe oraz modernizować szkolnictwo wyższe 20.

15

16

17

18
19
20

Konkluzje Rady w sprawie roli pracy z młodzieżą we wspieraniu rozwijania podstawowych
umiejętności życiowych młodych ludzi, które ułatwiają im pomyślne wchodzenie
w dorosłość, aktywne obywatelstwo i życie zawodowe, Dz.U. C 189 z 15.6.2017, s. 30.
Konkluzje Rady w sprawie zwiększania międzysektorowej współpracy politycznej w celu
skutecznego reagowania na wyzwania społeczno-ekonomiczne stojące przed młodzieżą,
Dz.U. C 172 z 27.5.2015, s. 3.
Konkluzje Rady w sprawie roli wczesnej edukacji i kształcenia podstawowego
w stymulowaniu kreatywności, innowacyjności i kompetencji cyfrowych, Dz.U. C 172
z 27.5.2015, s. 17.
Konkluzje Rady w sprawie rozwoju szkół oraz doskonałego poziomu nauczania, Dz.U. C 421
z 8.12.2017, s. 2.
Zalecenie Rady z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie ścieżek poprawy umiejętności: nowe
możliwości dla dorosłych, Dz.U. C 484 z 24.12.2016, s. 1.
Konkluzje Rady w sprawie odnowionego programu UE dla szkolnictwa wyższego,
Dz.U. C 429 z 14.12.2017, s. 3.
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(19)

Niniejsze zalecenie powinno objąć szerokie spektrum struktur kształcenia, szkolenia
i uczenia się, zarówno formalnego, pozaformalnego, jak i nieformalnego, w perspektywie
uczenia się przez całe życie. Powinno służyć ustanowieniu wspólnego rozumienia
kompetencji, które mogą wspierać przechodzenie pomiędzy tymi różnymi strukturami
uczenia się i współpracę między nimi. Określa się w nim dobre praktyki mogące wyjść
naprzeciw potrzebom kadry edukacyjnej, w której skład wchodzą nauczyciele, trenerzy,
edukatorzy nauczycieli, kierownicy instytucji edukacyjnych i szkoleniowych, pracownicy
odpowiedzialni za szkolenie kolegów, badacze i wykładowcy akademiccy, osoby
pracujące z młodzieżą i edukatorzy osób dorosłych, a także pracodawcy i interesariusze
rynku pracy. Niniejsze zalecenie odnosi się również do instytucji i organizacji, w tym
partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które służą
doradztwem i wsparciem w procesie podnoszenia kompetencji od najmłodszych lat przez
całe życie.

(20)

Niniejsze zalecenie jest w pełni zgodne z zasadami pomocniczości i proporcjonalności,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ZALECENIE:
Państwa członkowskie powinny:
1.

wspierać prawo do dobrej jakości i włączającego kształcenia, szkolenia i uczenia się przez
całe życie oraz zapewnić wszystkim osobom szanse rozwijania kompetencji kluczowych
poprzez pełne wykorzystanie dokumentu „Kompetencje kluczowe w procesie uczenia się
przez całe życie – europejskie ramy odniesienia”, w brzmieniu określonym w załączniku, oraz
1.1. wspierać i wzmacniać rozwijanie kompetencji kluczowych od najmłodszych lat i przez
całe życie, przez wszystkie osoby, w ramach krajowych strategii uczenia się przez całe
życie;
1.2. wspierać wszystkie osoby uczące się, w tym te znajdujące się w niekorzystnej sytuacji
lub mające specjalne potrzeby, w realizacji swojego potencjału;
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2.

wspierać rozwijanie kompetencji kluczowych, zwracając szczególną uwagę na:
2.1. podnoszenie poziomu opanowania umiejętności podstawowych (rozumienia i tworzenia
informacji, rozumowania matematycznego i podstawowych umiejętności cyfrowych)
oraz wspieranie rozwijania kompetencji w zakresie umiejętności uczenia się jako stale
udoskonalanej podstawy uczenia się i udziału w społeczeństwie w perspektywie całego
życia;
2.2. podnoszenie poziomu kompetencji osobistych, społecznych i w zakresie umiejętności
uczenia się, tak by usprawnić kierowanie życiem w sposób prozdrowotny
i zorientowany na przyszłość;
2.3. wspieranie nabywania kompetencji w dziedzinie nauk przyrodniczych, technologii,
inżynierii i matematyki (STEM), z uwzględnieniem ich powiązania ze sztuką,
kreatywnością i innowacyjnością, oraz zachęcanie większej liczby młodych ludzi,
zwłaszcza dziewcząt i młodych kobiet, do wyboru zawodu w dziedzinach STEM;
2.4. wspieranie i podnoszenie poziomu kompetencji cyfrowych na wszystkich etapach
kształcenia i szkolenia, we wszystkich grupach ludności;
2.5. pielęgnowanie kompetencji w zakresie przedsiębiorczości, kreatywności i zmysłu
inicjatywy, szczególnie wśród młodych ludzi, na przykład przez promowanie
możliwości zdobycia przez młode osoby uczące się co najmniej jednorazowo
praktycznych doświadczeń w zakresie przedsiębiorczości w okresie edukacji szkolnej;
2.6. podnoszenie poziomu kompetencji językowych zarówno w odniesieniu do języków
urzędowych, jak i innych, oraz wspieranie osób uczących się w nauce różnych języków,
które są istotne dla ich sytuacji zawodowej i życiowej lub mogą sprzyjać
transgranicznej komunikacji i mobilności;
2.7. wspomaganie rozwijania kompetencji obywatelskich, tak by sprzyjać rozumieniu, czym
są wspólne wartości, o których mowa w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej oraz
w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej;
2.8. zwiększanie świadomości wszystkich uczących się i kadry edukacyjnej co do znaczenia
nabywania kompetencji kluczowych i ich odniesienia dla społeczeństwa;
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3.

ułatwiać nabywanie kompetencji kluczowych poprzez wykorzystywanie dobrych praktyk
w celu wsparcia rozwoju kompetencji kluczowych określonych w załączniku,
w szczególności przez:
3.1. promowanie różnorodnych podejść do uczenia się i różnych środowisk edukacyjnych,
w tym właściwego korzystania z technologii cyfrowych w strukturach kształcenia,
szkolenia i uczenia się;
3.2. zapewnianie wsparcia kadrze edukacyjnej, a także innym interesariuszom
wspomagającym procesy uczenia się, w tym rodzinom, w celu doskonalenia
kluczowych kompetencji osób uczących się w ramach podejścia na rzecz uczenia się
przez całe życie w strukturach kształcenia, szkolenia i uczenia się;
3.3. wspieranie i dalsze rozwijanie oceny i walidacji kompetencji kluczowych nabywanych
w różnych strukturach zgodnie z zasadami i procedurami państw członkowskich;
3.4. wzmacnianie współpracy między strukturami kształcenia, szkolenia i uczenia się na
wszystkich poziomach i w różnych dziedzinach, aby zwiększyć ciągłość rozwoju
kompetencji osób uczących się oraz zintensyfikować rozwijanie innowacyjnych podejść
do uczenia się;
3.5. ulepszanie narzędzi, zasobów i wytycznych w strukturach kształcenia, szkolenia,
zatrudnienia i innych strukturach uczenia się w celu wsparcia samodzielnego
zarządzania ścieżkami uczenia się przez całe życie;

4.

włączyć ambicje zrealizowania ustanowionych przez ONZ celów zrównoważonego rozwoju,
w szczególności celu zrównoważonego rozwoju nr 4.7, w kształcenie, szkolenie i uczenie się,
w tym poprzez wspieranie zdobywania wiedzy o ograniczaniu wieloaspektowego charakteru
zmiany klimatu oraz o wykorzystywaniu zasobów naturalnych w sposób zrównoważony;

5.

informować – z wykorzystaniem istniejących ram i narzędzi strategicznych ram europejskiej
współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia (ET2020) i wszelkich ram, które je zastąpią –
o doświadczeniach i postępach w promowaniu kompetencji kluczowych we wszystkich
sektorach kształcenia i szkolenia, w tym w uczeniu się pozaformalnym i, o ile to możliwe,
nieformalnym.
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NINIEJSZYM Z ZADOWOLENIEM PRZYJMUJE FAKT, ŻE KOMISJA Z NALEŻYTYM
UWZGLĘDNIENIEM KOMPETENCJI PAŃSTW CZŁONKOWSKICH:
6.

wspiera realizację zalecenia i stosowanie europejskich ram odniesienia, poprzez ułatwianie
wzajemnego uczenia się w gronie państw członkowskich oraz rozwijanie we współpracy
z państwami członkowskimi takich materiałów i narzędzi referencyjnych jak:
6.1. w stosownych przypadkach – ramy dla poszczególnych kompetencji, ułatwiające
rozwój i ocenę kompetencji 21;
6.2. materiały zawierające oparte na dowodach wskazówki, które dotyczą nowych form
uczenia się i podejść wspomagających;
6.3. narzędzia wspomagające dla kadry edukacyjnej i innych interesariuszy, na przykład
szkolenia internetowe, narzędzia samooceny 22, sieci, w tym eTwinning i ePlatforma na
rzecz uczenia się dorosłych w Europie (EPALE);
6.4. podejścia do oceny oraz wspierania walidacji nabytych kompetencji kluczowych, oparte
na poprzednich pracach w kontekście ET2020 23 i wszelkich ram, które je zastąpią;

7.

wspiera inicjatywy służące dalszemu rozwojowi i promowaniu edukacji na rzecz
zrównoważonego rozwoju w związku z przyjętym przez ONZ celem zrównoważonego
rozwoju nr 4 dotyczącym dobrej jakości włączającej i sprawiedliwej edukacji oraz uczenia się
przez całe życie – dostępnych dla wszystkich;

21

22
23

Na podstawie doświadczeń i wiedzy specjalistycznej uzyskanych przy opracowywaniu
europejskiego systemu opisu kształcenia językowego, ram kompetencji cyfrowych i ram
kompetencji w zakresie przedsiębiorczości.
Takie jak ramy kompetencji cyfrowych.
Ocena kluczowych kompetencji we wstępnym kształceniu i szkoleniu: wytyczne polityczne,
SWD (2012) 371.
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8.

informuje o zdobytych doświadczeniach i o dobrych praktykach służących doskonaleniu
kluczowych kompetencji osób uczących się w ramach podejścia na rzecz uczenia się przez
całe życie w strukturach kształcenia, szkolenia i uczenia się w Unii z wykorzystaniem
istniejących ram i narzędzi.

Niniejsze zalecenie zastępuje zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r.
w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie.
Sporządzono w Brukseli dnia 22 maja 2018 r.

W imieniu Rady
Przewodniczący
K. WYŁCZEW
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ZAŁĄCZNIK DO ZAŁĄCZNIKA
KOMPETENCJE KLUCZOWE W PROCESIE UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE
EUROPEJSKIE RAMY ODNIESIENIA

Tło i cele
Każda osoba ma prawo do dobrej jakości i włączającego kształcenia, szkolenia i uczenia się przez
całe życie w celu utrzymania i nabywania umiejętności, które pozwolą jej w pełni uczestniczyć
w życiu społeczeństwa i skutecznie radzić sobie ze zmianami na rynku pracy.
Każdy ma prawo do terminowego i dostosowanego do potrzeb wsparcia na rzecz poprawy
perspektyw zatrudnienia lub prowadzenia działalności na własny rachunek. Obejmuje to prawo do
otrzymania wsparcia w poszukiwaniu pracy, szkoleniu się i zmianie kwalifikacji zawodowych.
Te zasady zdefiniowano w Europejskim filarze praw socjalnych.
W szybko zmieniającym się świecie o licznych wzajemnych powiązaniach, każda osoba będzie
potrzebowała szerokiego spektrum umiejętności i kompetencji oraz będzie musiała stale je rozwijać
przez całe życie. Celem kompetencji kluczowych zdefiniowanych w niniejszych ramach
odniesienia jest zapewnienie podstaw pozwalających osiągnąć bardziej demokratyczne
społeczeństwa, w których panuje większa równość. Stanowią one odpowiedź na potrzebę trwałego
wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu, spójności społecznej i dalszego
rozwijania kultury demokratycznej.
Głównymi celami ram odniesienia są:
a)

określenie i zdefiniowanie kompetencji kluczowych niezbędnych do uzyskania szans na
zatrudnienie, samorealizacji i zdrowia, aktywnego i odpowiedzialnego obywatelstwa oraz
włączenia społecznego;

b)

dostarczenie osobom odpowiedzialnym za wyznaczanie kierunków polityki, organizatorom
kształcenia i szkolenia, kadrze edukacyjnej, doradcom, pracodawcom, publicznym służbom
zatrudnienia oraz osobom uczącym się narzędzia referencyjnego na poziomie europejskim;
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c)

wsparcie wysiłków podejmowanych na szczeblu europejskim, krajowym, regionalnym
i lokalnym na rzecz wspomagania rozwoju kompetencji w perspektywie uczenia się przez
całe życie.

Kompetencje kluczowe
Do celów niniejszego zalecenia kompetencje są definiowane jako połączenie wiedzy, umiejętności
i postaw, przy czym:
a)

na wiedzę składają się fakty i liczby, pojęcia, idee i teorie, które są już ugruntowane
i pomagają zrozumieć określoną dziedzinę lub zagadnienie;

b)

umiejętności definiuje się jako zdolność i możliwość realizacji procesów i korzystania
z istniejącej wiedzy do osiągania wyników;

c)

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

Kompetencje kluczowe to te kompetencje, których wszyscy 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. Rozwija się je w perspektywie uczenia się przez całe życie, począwszy od
wczesnego dzieciństwa przez całe dorosłe życie, za pomocą uczenia się formalnego,
pozaformalnego 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 mogą być stosowane w wielu różnych kontekstach
i rozmaitych kombinacjach. Ich zakresy się pokrywają i są ze sobą powiązane: aspekty niezbędne
w jednej dziedzinie wspierają kompetencje w innej. Takie umiejętności jak krytyczne myślenie,
rozwiązywanie problemów, praca zespołowa, umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne,
umiejętności analityczne, kreatywność i umiejętności międzykulturowe są elementem wszystkich
kompetencji kluczowych.
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W ramach odniesienia ustanowiono osiem kompetencji kluczowych:
•

kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

•

kompetencje w zakresie wielojęzyczności;

•

kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii
i inżynierii;

•

kompetencje cyfrowe;

•

kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

•

kompetencje obywatelskie;

•

kompetencje w zakresie przedsiębiorczości;

•

kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

1.

Kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji

Umiejętność rozumienia i tworzenia 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.
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Niezbędna wiedza, umiejętności i postawy powiązane z tymi kompetencjami
Kompetencje te obejmują umiejętność czytania i pisania oraz prawidłowego rozumienia informacji
pisemnej, wymagają zatem znajomości słownictwa, gramatyki funkcjonalnej i funkcji języka.
W ich skład wchodzi świadomość głównych rodzajów interakcji słownej, znajomość pewnego
zakresu tekstów literackich i innych, a także głównych cech rozmaitych stylów i rejestrów języka.
Niezbędne jest posiadanie umiejętności komunikowania się w mowie i piśmie w różnych
sytuacjach, a także kontrolowania swojego sposobu komunikowania się i dostosowywania go do
wymogów sytuacji. Kompetencje te obejmują również umiejętności rozróżniania
i wykorzystywania źródeł różnego rodzaju, poszukiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji,
wykorzystywania odpowiednich pomocy oraz formułowania i wyrażania swoich argumentów
w mowie i piśmie w przekonujący sposób, odpowiednio do kontekstu. W ich zakres wchodzi
krytyczne myślenie oraz zdolność oceny informacji i pracy z nimi.
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.
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2.

Kompetencje w zakresie wielojęzyczności 24

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 25.
Niezbędna wiedza, umiejętności i postawy powiązane z tymi kompetencjami
Kompetencje te wymagają znajomości słownictwa i gramatyki funkcjonalnej różnych języków oraz
świadomości głównych rodzajów interakcji słownej i rejestrów języka. Istotna jest również
znajomość konwencji społecznych oraz aspektu kulturowego i zmienności języków.
Zasadniczymi umiejętnościami w zakresie tej kompetencji są zdolność rozumienia komunikatów
mówionych, podejmowania, podtrzymywania i kończenia rozmowy oraz czytania, rozumienia
i tworzenia tekstów, z różnym poziomem biegłości w poszczególnych językach, odpowiednio do
potrzeb danej osoby. Niezbędna jest zdolność do właściwego wykorzystywania narzędzi oraz do
uczenia się języków w sposób formalny, pozaformalny i nieformalny przez całe życie.

24

25

Rada Europy stosuje termin różnojęzyczność (plurilingualism) w odniesieniu do
indywidualnego repertuaru kompetencji językowych danej osoby, natomiast w oficjalnych
dokumentach Unii Europejskiej używany jest termin wielojęzyczność (multilingualism),
który opisuje zarówno indywidualne kompetencje danej osoby, jak i sytuacje społeczne.
Wynika to częściowo z trudności z rózróżnieniem określenia różnojęzyczny (plurilingual)
i wielojęzyczny (multilingual) w językach innych niż angielski i francuski.
Obejmuje to także naukę języków klasycznych, takich jak greka i łacina. Języki klasyczne
mogą być ogólnie pomocne w nauce języków, gdyż wiele języków współczesnych ma
w nich swoje źródło.
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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 osób należących do mniejszości lub pochodzących ze środowisk migracyjnych,
jak i docenianie języków urzędowych danego kraju jako wspólnych ram interakcji.
3.

Kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych,
technologii i inżynierii

A.

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).

B.

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.
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Niezbędna wiedza, umiejętności i postawy powiązane z tymi kompetencjami
A.

Konieczna wiedza w dziedzinie matematyki obejmuje solidną umiejętność liczenia,
znajomość miar i struktur, podstawowych operacji i sposobów prezentacji matematycznej,
rozumienie terminów i pojęć matematycznych, a także świadomość pytań, na które
matematyka może dać odpowiedź.
Niezbędne jest posiadanie umiejętności stosowania podstawowych zasad i procesów
matematycznych w codziennych kontekstach prywatnych i zawodowych (np. umiejętności
finansowe), a także śledzenia i oceniania ciągów argumentów. Niezbędna jest zdolność
rozumowania w sposób matematyczny, rozumienia dowodu matematycznego
i komunikowania się językiem matematycznym oraz korzystania z odpowiednich pomocy,
w tym danych statystycznych i wykresów, a także rozumienia matematycznych aspektów
cyfryzacji.
Pozytywna postawa w matematyce opiera się na szacunku dla prawdy oraz na chęci szukania
argumentów i oceniania ich zasadności.

B.

W przypadku nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, niezbędna wiedza obejmuje
główne zasady rządzące światem przyrody, podstawowe pojęcia naukowe, teorie, zasady
i metody, technologię oraz produkty i procesy technologiczne, a także rozumienie wpływu
nauki, technologii, inżynierii i ogólnie działalności człowieka na świat przyrody.
Kompetencje te powinny umożliwiać lepsze rozumienie korzyści, ograniczeń i zagrożeń dla
ogółu społeczeństwa wynikających z teorii i zastosowań naukowych oraz technologii
(w odniesieniu do podejmowania decyzji, wartości, kwestii moralnych, kultury itp.).
Umiejętności obejmują rozumienie nauki jako procesu badawczego prowadzonego za pomocą
konkretnych metod, w tym obserwacji i kontrolowanych eksperymentów, zdolność do
wykorzystywania logicznego i racjonalnego myślenia do weryfikowania hipotez, a także
gotowość do rezygnacji z własnych przekonań, jeżeli są one sprzeczne z nowymi odkryciami
naukowymi. Obejmuje to zdolność do wykorzystywania i posługiwania się narzędziami
i urządzeniami technicznymi oraz danymi naukowymi do osiągnięcia celu bądź podjęcia
decyzji lub wyciągnięcia wniosku na podstawie dowodów. Niezbędna jest również zdolność
do rozpoznania zasadniczych cech postępowania naukowego oraz zdolność przedstawiania
wniosków i sposobów rozumowania, które do tych wniosków doprowadziły.
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Kompetencje obejmują postawy krytycznego rozumienia i ciekawości, poszanowanie kwestii
etycznych oraz wspieranie zarówno bezpieczeństwa, jak i zrównoważenia środowiskowego,
w szczególności w odniesieniu do postępu naukowo-technicznego w indywidualnym
kontekście danej osoby, jej rodziny i społeczności oraz zagadnień globalnych.
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.
Niezbędna wiedza, umiejętności i postawy powiązane z tymi kompetencjami
Niezbędne są rozumienie, w jaki sposób technologie cyfrowe mogą pomagać w komunikowaniu
się, kreatywności i innowacjach oraz świadomość związanych z nimi możliwości, ograniczeń,
skutków i zagrożeń. Niezbędne jest rozumienie ogólnych zasad, mechanizmów i logiki leżących
u podstaw ewoluujących technologii cyfrowych oraz znajomość podstawowych funkcji
i korzystanie z różnych rodzajów urządzeń, oprogramowania i sieci. Niezbędne są przyjmowanie
krytycznego podejścia do trafności, wiarygodności i wpływu informacji i danych udostępnianych
drogą cyfrową oraz świadomość prawnych i etycznych zasad związanych z korzystaniem
z technologii cyfrowych.
Niezbędna jest zdolność do korzystania z technologii cyfrowych w celu wsparcia aktywnej postawy
obywatelskiej i włączenia społecznego, współpracy z innymi osobami oraz kreatywności
w realizacji celów osobistych, społecznych i biznesowych. Umiejętności obejmują zdolność do
korzystania z treści cyfrowych, uzyskiwania do nich dostępu, ich filtrowania, oceny, tworzenia,
programowania i udostępniania. Niezbędna jest zdolność do zarządzania informacjami, treściami,
danymi i tożsamościami cyfrowymi oraz do ich ochrony, a także do rozpoznawania i skutecznego
wykorzystywania oprogramowania, urządzeń, sztucznej inteligencji lub robotów.
Korzystanie z technologii i treści cyfrowych wymaga refleksyjnego i krytycznego, a zarazem
pełnego ciekawości, otwartego i perspektywicznego nastawienia do ich rozwoju. Wymaga również
etycznego, bezpiecznego i odpowiedzialnego podejścia do stosowania tych narzędzi.
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5.

Kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności 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.
Niezbędna wiedza, umiejętności i postawy powiązane z tymi kompetencjami
Dla udanych relacji międzyludzkich i uczestnictwa w życiu społecznym niezbędne jest rozumienie
zasad postępowania i porozumiewania się, ogólnie przyjętych w różnych społeczeństwach
i środowiskach. Kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się wymagają
również znajomości elementów zdrowia psychicznego i fizycznego oraz zdrowego stylu życia.
Obejmują one znajomość własnych preferowanych strategii uczenia się, swoich potrzeb w zakresie
rozwoju kompetencji oraz różnych sposobów rozwijania kompetencji i szukania możliwości
kształcenia, szkolenia i rozwoju kariery zawodowej czy dostępnego poradnictwa i wsparcia.
Umiejętności obejmują zdolność określania swoich możliwości, koncentracji, radzenia sobie ze
złożonością, krytycznej refleksji i podejmowania decyzji. Mieszczą się w tym zdolność uczenia się
i pracy w grupie i indywidualnie, a także organizacji swojej nauki, wytrwałości w nauce, jej oceny
i dzielenia się nią, poszukiwania wsparcia, o ile to potrzebne, oraz skutecznego zarządzania własną
karierą zawodową i interakcjami społecznymi. Niezbędna jest odporność oraz umiejętność radzenia
sobie z niepewnością i stresem. Konieczna jest zdolność do konstruktywnego porozumiewania się
w różnych środowiskach, do pracy zespołowej i negocjowania. Obejmuje to okazywanie tolerancji,
wyrażanie i rozumienie różnych punktów widzenia, a także zdolność tworzenia poczucia pewności
i odczuwania empatii.
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Kompetencje te opierają się na pozytywnej postawie wobec własnego dobrostanu osobistego,
społecznego i fizycznego oraz uczenia się przez całe życie. Opierają się na współpracy,
asertywności i prawości. Obejmują one poszanowanie różnorodności innych osób i ich potrzeb oraz
gotowość do pokonywania uprzedzeń i osiągania kompromisu. Niezbędna jest zdolność do
określania i wyznaczania celów, motywowania się oraz rozwijania odporności i pewności, by dążyć
do osiągania sukcesów w uczeniu się przez całe życie. Nastawienie na rozwiązywanie problemów
sprzyja zarówno procesowi uczenia się, jak i zdolności do pokonywania przeszkód i do radzenia
sobie ze zmianami. Obejmuje to chęć wykorzystywania wcześniejszych doświadczeń w uczeniu się
i doświadczeń życiowych, a także ciekawość w poszukiwaniu możliwości uczenia się i rozwijania
w różnorodnych sytuacjach życiowych.
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.
Niezbędna wiedza, umiejętności i postawy powiązane z tymi kompetencjami
Kompetencje obywatelskie opierają się na znajomości podstawowych pojęć i zjawisk dotyczących
osób, grup, organizacji zawodowych, społeczeństwa, gospodarki i kultury. Obejmuje to rozumienie
wspólnych europejskich wartości, wyrażonych w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej oraz w Karcie
praw podstawowych Unii Europejskiej. Kompetencje te obejmują również znajomość spraw
współczesnych, jak i krytyczne rozumienie głównych wydarzeń w historii narodowej, europejskiej
i światowej. Ponadto mieszczą w sobie świadomość celów, wartości i polityk, jakimi kierują się
ruchy społeczne i polityczne, a także zrównoważonych systemów, w szczególności świadomość
zmian klimatu i zmian demograficznych w wymiarze globalnym i ich przyczyn. Niezbędna jest
znajomość integracji europejskiej, jak również świadomość różnorodności i tożsamości
kulturowych w Europie i na świecie. Obejmuje to rozumienie wielokulturowych
i społeczno-ekonomicznych wymiarów społeczeństw europejskich, a także wkładu narodowej
tożsamości kulturowej w tożsamość europejską.
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Umiejętności składające się na kompetencje obywatelskie odnoszą się do zdolności skutecznego
angażowania się, wraz z innymi ludźmi, na rzecz wspólnego lub publicznego interesu, w tym na
rzecz zrównoważonego rozwoju społeczeństwa. Obejmuje to krytyczne myślenie i całościowe
rozwiązywanie problemów, a także umiejętność formułowania argumentów oraz konstruktywnego
uczestnictwa w działaniach społeczności i w procesach podejmowania decyzji na wszystkich
szczeblach, od lokalnego i krajowego, po europejski i międzynarodowy. Obejmuje to również
zdolność do dostępu do tradycyjnych i nowych form mediów, do ich krytycznego rozumienia
i interakcji z nimi, a także znajomość roli i funkcji mediów w demokratycznych społeczeństwach.
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 społecznogospodarczymi, 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.
7.

Kompetencje w zakresie przedsiębiorczości

Kompetencje w zakresie przedsiębiorczości to między innymi zdolność wykorzystywania szans
i pomysłów oraz przekształcania ich w wartość dla innych osób. Przedsiębiorczość opiera się na
kreatywności, krytycznym myśleniu i rozwiązywaniu problemów, podejmowaniu inicjatywy,
wytrwałości oraz na zdolności do wspólnego działania służącego planowaniu projektów mających
wartość kulturalną, społeczną lub finansową i zarządzaniu nimi.
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Niezbędna wiedza, umiejętności i postawy powiązane z tymi kompetencjami
Kompetencje w zakresie przedsiębiorczości wymagają świadomości istnienia różnych kontekstów
i różnych możliwości pozwalających przekształcać pomysły w działanie w sferze osobistej,
społecznej i zawodowej, a także rozumienia procesu ich powstawania. Niezbędna jest znajomość
i rozumienie podejść do planowania i zarządzania projektami, obejmujących zarówno procesy, jak
i zasoby. Konieczne jest rozumienie procesów ekonomicznych oraz szans i wyzwań społecznych
i gospodarczych stojących przed pracodawcą, organizacją lub społeczeństwem. Niezbędna jest
również świadomość zasad etycznych, wyzwań w zakresie zrównoważonego rozwoju, a także
własnych atutów i słabości.
Umiejętności w zakresie przedsiębiorczości 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.
Postawa przedsiębiorcza charakteryzuje się zmysłem inicjatywy i poczuciem sprawczości,
proaktywnością, otwartością na przyszłość, odwagą i wytrwałością w dążeniu do celów. Obejmuje
pragnienie motywowania innych osób i doceniania ich pomysłów, odczuwanie empatii i troskę
o innych ludzi i świat, a także przyjmowanie odpowiedzialności i postaw etycznych w całym
procesie.
8.

Kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej

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.
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Niezbędna wiedza, umiejętności i postawy powiązane z tymi kompetencjami
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. Obejmuje to rozumienie różnych sposobów
przekazywania idei między twórcą, uczestnikiem i publicznością w tekstach pisanych,
drukowanych i cyfrowych, teatrze, filmie, tańcu, grach, sztuce i wzornictwie, muzyce, rytuałach
i architekturze, a także w formach hybrydowych. Wymaga to rozumienia własnej tożsamości
twórczej i dziedzictwa kulturowego w świecie różnorodności kulturowej oraz tego, jak sztuka i inne
formy kulturalne mogą być sposobem zarówno postrzegania, jak i kształtowania świata.
Umiejętności obejmują zdolność empatycznego wyrażania i interpretowania figuratywnych
i abstrakcyjnych idei, doświadczeń i emocji, a także zdolność czynienia tego w ramach różnych
rodzajów sztuki i innych form kulturalnych. Obejmują również zdolność identyfikowania
i wykorzystywania możliwości uzyskania wartości osobistej, społecznej lub komercyjnej za
pomocą sztuki i innych form kulturalnych oraz zdolność angażowania się w procesy twórcze,
zarówno w sposób indywidualny, jak i zespołowy.
Kluczowe znaczenie ma otwartość wobec różnorodności ekspresji kulturalnej i jej poszanowanie,
wraz z etycznym i odpowiedzialnym podejściem do własności intelektualnej i kulturowej.
Pozytywna postawa obejmuje również ciekawość świata, otwartość na wyobrażanie sobie nowych
możliwości oraz gotowość do uczestniczenia w doświadczeniach kulturalnych.
Wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych
Kompetencje kluczowe to dynamiczna kombinacja wiedzy, umiejętności i postaw, które osoba
ucząca się musi rozwijać przez całe życie, począwszy od najmłodszych lat. Wysokiej jakości
i włączające kształcenie, szkolenie i uczenie się przez całe życie zapewniają wszystkim szansę
rozwijania kompetencji kluczowych, zatem podejścia ukierunkowane na kompetencje mogą być
stosowane we wszystkich strukturach kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie.
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Zidentyfikowano trzy wyzwania w zakresie wspierania kształcenia, szkolenia i uczenia się przez
całe życie ukierunkowanych na kompetencje: wykorzystanie różnych podejść do uczenia się
i kontekstów uczenia się; wspieranie nauczycieli i pozostałej kadry edukacyjnej; oraz ocena
i walidacja rozwoju kompetencji. W odpowiedzi na te wyzwania wskazano pewne przykłady
dobrych praktyk.
a)

Różne podejścia do uczenia się i różne środowiska edukacyjne
a)

Uczenie się może być wzbogacone dzięki: uczeniu się międzydyscyplinarnemu,
partnerstwom między różnymi poziomami edukacji, podmiotami w zakresie szkolenia
i uczenia się, w tym pochodzącymi z rynku pracy, a także takim koncepcjom jak
podejście „szkoła jako całość”, ze względu na nacisk, jaki kładą na nauczanie i uczenie
się oparte na współpracy, aktywne uczestnictwo oraz podejmowanie decyzji przez
uczących się. Uczenie się międzydyscyplinarne umożliwia także wzmocnienie
powiązań pomiędzy poszczególnymi przedmiotami w programie nauczania, a także
ustanowienie silnego związku między tym, czego się naucza, a tym jakie zmiany
zachodzą w społeczeństwie i co jest dla społeczeństwa istotne. Kluczowa dla
skutecznego rozwoju kompetencji może być międzysektorowa współpraca między
instytucjami kształcenia i szkolenia a podmiotami zewnętrznymi ze środowiska biznesu,
sztuki, sportu i młodzieży, instytucjami szkolnictwa wyższego czy instytucjami
badawczymi.

b)

Nabywanie umiejętności podstawowych oraz ogólnie rozwój kompetencji można
wspomagać za pomocą systematycznego uzupełniania akademickiego uczenia się przez
uczenie się społeczne i emocjonalne, sztukę oraz prozdrowotną aktywność fizyczną
sprzyjającą prowadzeniu świadomego, zorientowanego na przyszłość i aktywnego trybu
życia. Wzmacnianie od najmłodszych lat kompetencji osobistych, społecznych
i w zakresie uczenia się może zapewnić podstawę dla rozwoju umiejętności
podstawowych.

c)

Metodyki uczenia się, na przykład oparte na samodzielnych poszukiwaniach lub
projektach, mieszane, oparte na sztuce i na grach, mogą wzmocnić motywację do
uczenia się i zaangażowanie w uczenie się. Analogicznie, uczenie się eksperymentalne,
uczenie się oparte na pracy i metody naukowe w naukach przyrodniczych, technologii,
inżynierii i matematyce (STEM) mogą wspierać rozwój wielu kompetencji.
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d)

Można zachęcać uczących się, kadrę edukacyjną i organizatorów kształcenia do
korzystania z technologii cyfrowych w celu usprawnienia uczenia się oraz wsparcia
rozwoju kompetencji cyfrowych – na przykład poprzez udział w inicjatywach unijnych,
takich jak „Europejski Tydzień Kodowania”. Stosowanie narzędzi samooceny, na
przykład narzędzia SELFIE, może zwiększyć cyfrowy potencjał organizatorów
kształcenia, szkolenia i uczenia się.

e)

Konkretne możliwości nabywania doświadczeń w zakresie przedsiębiorczości, praktyki
w firmach lub wizyty przedsiębiorców w instytucjach kształcenia i szkolenia, w tym
nabywania praktycznych doświadczeń przedsiębiorczych, takich jak ćwiczenia
z kreatywności, start-upy, studenckie inicjatywy na rzecz społeczności, symulacje
biznesowe czy uczenie się przedsiębiorczości oparte na projektach, mogą przynosić
korzyści w szczególności młodym ludziom, ale również dorosłym i nauczycielom.
Młodzi ludzie powinni mieć możliwość zdobycia co najmniej jednorazowo
doświadczeń w zakresie przedsiębiorczości w okresie edukacji szkolnej. Kluczową rolę
w rozpowszechnianiu edukacji w zakresie przedsiębiorczości mogą odgrywać
partnerstwa i platformy skupiające szkoły, społeczności i przedsiębiorstwa na szczeblu
lokalnym, szczególnie na obszarach wiejskich. W celu zapewnienia trwałego postępu
i przywództwa kluczowe znaczenie może mieć odpowiednie szkolenie i wspieranie
nauczycieli i kadry zarządzającej.

f)

Kompetencje w zakresie wielojęzyczności można rozwijać dzięki ścisłej współpracy
z zagranicznymi strukturami kształcenia, szkolenia i uczenia się, mobilności kadry
edukacyjnej i osób uczących się oraz wykorzystywaniu portali eTwinning, EPALE
czy podobnych portali internetowych.

g)

Wszystkim osobom uczącym się, także tym znajdującym się w niekorzystnej sytuacji
lub mającym specjalne potrzeby, można zaoferować odpowiednie wsparcie we
włączającym środowisku, w celu umożliwienia im realizacji potencjału edukacyjnego.
Takie wsparcie może obejmować wsparcie językowe, akademickie lub
społeczno-emocjonalne, metodę partnerskiego coachingu, zajęcia pozaprogramowe,
doradztwo zawodowe lub pomoc materialną.

h)

Współpraca między strukturami kształcenia, szkolenia i uczenia się na wszystkich
poziomach może mieć kluczowe znaczenie dla zwiększenia ciągłości rozwoju
kompetencji przez całe życie u osób uczących się oraz dla rozwoju innowacyjnych
podejść do uczenia się.
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i)

Współpraca partnerów z sektora kształcenia i szkolenia i partnerów spoza tego sektora
w społecznościach lokalnych z pracodawcami, w połączeniu z uczeniem się formalnym,
pozaformalnym i nieformalnym, może wspierać rozwijanie kompetencji i ułatwić
przechodzenie z edukacji do pracy, a także z pracy do edukacji.

b)

Wspieranie kadry edukacyjnej
a)

Uwzględnianie w kształceniu i doskonaleniu zawodowym podejść do kształcenia,
szkolenia i uczenia się ukierunkowanych na kompetencje może pomóc kadrze
edukacyjnej w zmianie metod nauczania i uczenia się w ich strukturach oraz
w kompetentnym stosowaniu danego podejścia.

b)

Kadrę edukacyjną można wesprzeć, stosownie do jej specyficznych okoliczności,
w rozwijaniu podejść ukierunkowanych na kompetencje, poprzez wymianę
pracowników, partnerskie uczenie się oraz wzajemne doradztwo, umożliwiając
elastyczność i autonomię w organizowaniu uczenia się, za pośrednictwem sieci
praktyków, współpracy praktyków i wspólnot praktyków.

c)

Kadrze edukacyjnej można zapewnić wsparcie w tworzeniu innowacyjnych praktyk,
uczestnictwie w badaniach i właściwym stosowaniu nowych technologii, w tym
technologii cyfrowych, na potrzeby podejść do nauczania i uczenia się
ukierunkowanych na kompetencje.

d)

Jakość metod i praktyk nauczania i uczenia się można poprawić poprzez zapewnianie
kadrze edukacyjnej poradnictwa, dostępu do centrów wiedzy oraz do odpowiednich
narzędzi i materiałów.

9009/18
ZAŁĄCZNIK DO ZAŁĄCZNIKA

bc/PA/mf
E 1C

28

PL

c)

Ocena i walidacja rozwoju kompetencji
a)

Opisy kompetencji kluczowych można przełożyć na ramy efektów uczenia się, które
można uzupełnić odpowiednimi narzędziami pozwalającymi przeprowadzać
diagnostyczną, formatywną i ogólną ocenę i walidację na odpowiednich poziomach 26.

b)

Do uchwycenia wielorakich wymiarów postępów czynionych przez osoby uczące się,
w tym w zakresie uczenia się przedsiębiorczości, przyczynić się mogą w szczególności
technologie cyfrowe.

c)

Można opracować różne podejścia do oceny kompetencji kluczowych w strukturach
uczenia się pozaformalnego i nieformalnego, obejmujące powiązane działania
pracodawców, doradców zawodowych i partnerów społecznych. Powinny one być
dostępne dla wszystkich, w szczególności dla osób o niskich umiejętnościach, aby
wspierać ich przejście do dalszego uczenia się.

d)

Walidacja efektów uczenia się, uzyskanych w procesie uczenia się pozaformalnego
i nieformalnego, może ulec rozszerzeniu i zyskać na rzetelności, zgodnie z zaleceniem
Rady w sprawie walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego, i obejmować
różne procesy walidacji. Także stosowanie takich narzędzi, jak Europass i Youthpass,
które służą do dokumentowania i samooceny, może wesprzeć proces walidacji.

26

Na przykład europejski system opisu kształcenia językowego, ramy kompetencji cyfrowych,
ramy kompetencji w zakresie przedsiębiorczości oraz opisy kompetencji PISA zapewniają
materiał wspierający proces oceny kompetencji.
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