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Nasza szkoła uczestniczy w projekcie „Szkoła kompetencji  – województwo śląskie”.

W związku z udziałem w projekcie Pani  Dyrektor  brała udział  w szkoleniu dotyczącym

kompetencji kluczowych, następnie przeprowadziła diagnozę wśród nauczycieli z zakresu

kompetencji  kluczowych,  które trzeba rozwijać w naszej  szkole.  W wyniku tej  diagnozy

zostały wybrane kompetencje:

✔ umiejętność uczenia się,

✔ inicjatywność i przedsiębiorczość.



Powołano grupę w składzie: Grabolus Dorota, Lesik Ewa, Pawełka Justyna, Sawicka

Dorota, która przygotowała szkolenie dla Rady Pedagogicznej z tego zakresu.

Nad całością czuwała Pani Dyrektor.

Pani Dyrektor dokonuje obserwacji zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych przez pryzmat

kompetencji „uczenia się”.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z prezentowanym materiałem.

W czerwcu przedstawimy Państwu wyniki  ewaluacji  działań  nauczycieli  z  realizacji

„Rocznego planu działań”.



Organy UE, dostrzegając istotną rolę ponadnarodowej mobilności pracowników, uznały

za niezbędne określenie wspólnego słownika wymagań.  W konsekwencji wydane zostało

zalecenie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  z  dnia  22  maja  2018  roku  w  sprawie

kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie.

1. Porozumiewanie się w języku ojczystym – zdolność wyrażania i  interpretowania

pojęć, myśli, uczuć, faktów i opinii w mowie i piśmie (rozumienie ze słuchu, mówienie,

czytanie  i  pisanie)  oraz  językowej  interakcji  w  odpowiedniej  i  kreatywnej  formie

w pełnym zakresie kontekstów społecznych i  kulturowych – w edukacji  i  szkoleniu,

pracy, domu i czasie wolnym.



2. Porozumiewanie  się  w  językach  obcych –  zdolność  do  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  kulturalnych  (w  edukacji  i  szkoleniu,  pracy,  domu  i  czasie  wolnym)

w zależności od chęci lub potrzeb danej osoby. 

3. Kompetencje  matematyczne  i  podstawowe kompetencje  naukowo-techniczne.

Te  pierwsze  obejmują  umiejętność  rozwijania  i  wykorzystywania  myślenia

matematycznego  w  celu  rozwiązywania  problemów  wynikających  z  codziennych

sytuacji.  Za kompetencje techniczne uznaje się stosowanie tej wiedzy i  metodologii

w odpowiedzi na postrzegane potrzeby lub pragnienia ludzi. Kompetencje w zakresie

nauki i techniki obejmują rozumienie zmian powodowanych przez działalność ludzką

oraz odpowiedzialność poszczególnych obywateli,



4. Kompetencje  informatyczne –  obejmują  umiejętne  i  krytyczne  wykorzystywanie

technologii społeczeństwa informacyjnego (TSI) w pracy, rozrywce i porozumiewaniu

się.  Opierają  się  one  na  podstawowych  umiejętnościach  w  zakresie  technik

informatycznych  i  komputerowych:  wykorzystywania  komputerów  do  uzyskiwania,

oceny,  przechowywania,  tworzenia,  prezentowania  i  wymiany  informacji  oraz  do

porozumiewania się i uczestnictwa w sieciach współpracy za pośrednictwem Internetu.

5. Umiejętność  uczenia  się to  zdolność  konsekwentnego  i  wytrwałego  uczenia  się,

organizowania własnego procesu uczenia się, w tym poprzez efektywne zarządzanie

czasem i informacjami, zarówno indywidualnie, jak i w grupach. 



6. Kompetencje społeczne i obywatelskie - to kompetencje osobowe, interpersonalne

i  międzykulturowe obejmujące pełny  zakres  zachowań przygotowujących osoby  do

skutecznego  i  konstruktywnego  uczestnictwa  w  życiu  społecznym  i  zawodowym

(szczególnie  w  społeczeństwach  charakteryzujących  się  coraz  większą

różnorodnością, a także rozwiązywania konfliktów w razie potrzeby). 

7. Inicjatywność  i  przedsiębiorczość oznaczają  zdolność  osoby  do  realizowania

swoich pomysłów. Obejmują one kreatywność, innowacyjność i podejmowanie ryzyka,

a  także  zdolność  do  planowania  przedsięwzięć  i  prowadzenia  ich  dla  osiągnięcia

zamierzonych celów. 

8. Świadomość i ekspresja kulturalna to docenianie znaczenia twórczego wyrażania

idei, doświadczeń i uczuć za pośrednictwem szeregu środków wyrazu, w tym muzyki,

sztuk teatralnych, literatury i sztuk wizualnych.



Umiejętność uczenia się

W ramach osobistej kompetencji uczenia się znajdują się następujące umiejętności: 

 uczeń powinien posiadać świadomość własnej, autentycznej motywacji, świadomość

własnego stylu uczenia się,

 uczeń powinien posiadać świadomość własnego celu,

 uczeń  powinien  posiadać  umiejętność  świadomego  planowania,

metodycznego/strategicznego realizowania celów, świadomego wdrażania we własny

styl pracy nowych strategii,



 uczeń powinien posiadać  umiejętność krytyczno -  konstruktywnej  analizy  własnych

zachowań, umiejętność analizy własnych strategii, modyfikacji własnych zachowań,

 umiejętność zapamiętania, rozumienia, refleksji,

 uczeń powinien posiadać umiejętność aktywnego udziału, zwłaszcza w takich formach

dyskursu  jak  dyskusja,  negocjacja,  tj.  formach  nastawionych  na  kooperację,

współpracę, wymagających empatii, elastyczności, asertywności, komunikatywności,

 uczeń  powinien  posiadać  umiejętność  wykorzystywania  posiadanej  wiedzy  przy

wykonywaniu nowych zadań,

 uczeń powinien posiadać umiejętność bycia kreatywnym,



 uczeń powinien posiadać umiejętność interpretacji,  oceniania i  ulepszania własnych

działań  i  działań  podejmowanych  przez  innych,  diagnozowania  własnych  mocnych

stron  i  niedostatków,  tworzenia  i  rozwijania  kryteriów  dla  monitorowania  postępu

własnego  uczenia  się,  porównywania  aktualnego  poziomu z  docelowym modelem,

zdolność (auto)ewaluacji.



Kompetencje kluczowe – 

co i jak?

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

uczymy. 
To nasze codzienne, pozornie drobne,

nieistotne działania.



Ciekawe linki i artykuły:

http://pedagogika.uwb.edu.pl/files/file/PDF/PUBLIKACJE/Kompetencje_kluczowe_Praktyka

_edukacyjna.pdf

http://www.bptorun.edu.pl/upload/Image/konferencja%20dyrektorow/Historycy/Kszta

%C5%82cenie%20kompetencji%20kluczowych.pdf

https://slideplayer.pl/slide/10175921/

http://www.bc.ore.edu.pl/Content/895/T416_Umiejetnosc+uczenia+sie+jako+jedna+z+komp

etencji+kluczowych.pdf

http://jakzdacmaturezmatematyki.pl/files/TECHNIKI_EFEKTYWNEGO_UCZENIA_SIE.pdf

http://pedagogika.uwb.edu.pl/files/file/PDF/PUBLIKACJE/Kompetencje_kluczowe_Praktyka_edukacyjna.pdf
http://pedagogika.uwb.edu.pl/files/file/PDF/PUBLIKACJE/Kompetencje_kluczowe_Praktyka_edukacyjna.pdf
http://www.bc.ore.edu.pl/Content/895/T416_Umiejetnosc+uczenia+sie+jako+jedna+z+kompetencji+kluczowych.pdf
http://www.bc.ore.edu.pl/Content/895/T416_Umiejetnosc+uczenia+sie+jako+jedna+z+kompetencji+kluczowych.pdf
http://jakzdacmaturezmatematyki.pl/files/TECHNIKI_EFEKTYWNEGO_UCZENIA_SIE.pdf
https://slideplayer.pl/slide/10175921/
http://www.bptorun.edu.pl/upload/Image/konferencja%20dyrektorow/Historycy/Kszta%C5%82cenie%20kompetencji%20kluczowych.pdf
http://www.bptorun.edu.pl/upload/Image/konferencja%20dyrektorow/Historycy/Kszta%C5%82cenie%20kompetencji%20kluczowych.pdf


Analiza ankiety '' Jak się uczyć aby się nauczyć”

W październiku 2018 roku w naszej szkole uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum
odpowiadali  na  pytania  dotyczące  umiejętności  uczenia  się.  W  badaniu  wzięło  udział
53 uczniów klas VI, VII i VIII oraz 11 uczniów gimnazjum. 

Uczniowie odpowiadali na pytania:

1. W czasie  odrabiania  lekcji  dość  często  szukam ołówka,   słownika,  gumki  I  w  ten
sposób przerywam uczenie się.

2. Staram się wszystkie lekcje odrabiać w tym samym  dniu w którym są zadane.

3. Lekcje odrabiam wtedy kiedy mam czas, trochę z ,,doskoku”

4. Mam swoje sposoby na opanowanie tego, czego się trzeba nauczyć.

5. Wypracowania piszę od razu na czysto , bo rzadko w nich coś poprawiam.

6. Moja pamięć zależy od tego ile razy powtórzę materiał którego się uczę.



7.
8. Uczę  się  zadanego  przedmiotu  dopiero  w  dzień  poprzedzający  lekcję,  aby  nie

zapomnieć tematów I mieć wszystko ,,na świeżo”.

9. Robię  notatki,  podkreślam,  wieszam plansze,  aby  mieć  trudne  rzeczy  stale  przed
oczami.

10. Obserwuje że mam kłopoty z koncentracją uwagi, łatwo się rozpraszam.

11. W trakcie uczenia się mam mnóstwo różnych skojarzeń.

12. Przed ważną klasówką zarywam noce aby się dobrze przygotować.
  

13. Piszę sobie plan tego co mam zrobić w tygodniu lub danego dnia.

14. Biorę się do nauki dopiero wtedy gdy muszę.

15. Ucząc się staram się zrozumieć czego się uczę.

16. Nawet,  gdy się czegoś dobrze nauczę, to zwykle  mam problemy z odpowiedzią 
gdy jestem     pytany.



                                                

Uczniowie  uzyskali  łącznie  5470  punktów   na  9600  punktów  co  stanowi  57%  .
Na jednego ucznia przypada średnio 85.5p. 
Kl VI- 87.5p
kl VII-90,8p
kl VIII-85,6p
kl IIIb-76,4

Skala
I 100-150p-Uczeń potrafi się uczyć, maksymalnie wykorzystuje czas i wysiłek.
II 50-99p- umiejętność uczenia się jest dobra, jednak występują słabe strony.
III do 49p-umiejętność uczenia się pozostawia wiele do życzenia



Wnioski

Badanie wykazało że uczeń naszej szkoły klasyfikuje się w grupie II-posiada dobrą
umiejętność uczenia się  jednak ze słabymi  punktami.  Uczniowie  uczą się  krótko przed
sprawdzianem co nie pozwala na powtarzanie materiału a tym samym zapamiętanie. Nie
planują pracy i mają problemy z odpowiedzią ustną.

Nauczyciele  naszej  szkoły pogłębiają  swoje kompetencje w ty  zakresie,  aby uczyć
skuteczniej,  rozwijać tym samym wszystkie  kompetencje kluczowe przedstawione w tej
prezentacji, ze szczególnym akcentem na kompetencję „uczenie się”.

Dziękujemy za uwagę


