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1. Uwagi wstępne 

Radykalne przemiany społeczne i gospodarcze w Europie pod koniec XX wieku, rozszerzanie 

się Unii Europejskiej, starzenie się populacji, nasilające się fale migracji, coraz bardziej 

skomplikowane ścieżki kariery zawodowej, stale utrzymujące się wysokie wskaźniki 

bezrobocia i związane z tym ryzyko społecznego wykluczenia, spowodowały,  

iż w poszczególnych państwach Europy zaczęto bardziej interesować się przyszłością 

kolejnych pokoleń. W coraz większym stopniu nasilało się dążenie do sprecyzowania tych 

wiadomości, umiejętności, kompetencji, zdolności i postaw, które pozwolą obywatelom  

na czynne uczestnictwo w tworzącym się społeczeństwie wiedzy.  

W tym kontekście Rada i Parlament Europejski przyjęły 18 grudnia 2006 r. europejskie ramy 

kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie  (Zalecenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady  z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych  

w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE)).  

W dokumencie tym kompetencje są definiowane, 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.  
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Systemy edukacyjne w państwach członkowskich Unii Europejskiej mają obowiązek 

zapewnić obywatelom Europy możliwość nabycia kompetencji kluczowych koniecznych,  

aby umożliwić im elastyczne dostosowywanie się do szybko zmieniającego się świata. 

Do akcentowania rozwoju ważnych, wybranych umiejętności potrzebnych w praktyce i życiu 

w otwartym społeczeństwie, w zmaganiu się ze zglobalizowaną rzeczywistością i szybko 

zmieniającym się rynkiem pracy namawiają m.in. treści nowej podstawy programowej. 

Ministerstwo Edukacji Narodowej uwzględniło w swoich działaniach politykę horyzontalną 

Unii Europejskiej dotyczącą równości płci, społeczeństwa informacyjnego oraz 

zrównoważonego rozwoju. Dzięki temu podstawa programowa realizuje założenia Strategii 

Lizbońskiej w obszarze edukacji, takie jak: poprawa efektywności i jakości kształcenia, 

poprawa dostępności edukacji dla wszystkich, zbliżenie kształcenia do życia, podniesienie 

poziomu umiejętności kluczowych, położenie nacisku na kształcenia w kierunkach 

technicznych, ścisłych i przyrodniczych. 

Na założenia Strategii Lizbońskiej odpowiada również realizowany przez Wyższą Szkołę 

Pedagogiczną Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie  projekt „Kompetencje 

kluczowe drogą do kariery”. Jest on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego a jego głównym celem jest rozwój 

kompetencji kluczowych uczniów szkół ponadgimnazjalnych w oparciu o „Program 

rozwijania kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, 

przedsiębiorczości i umiejętności uczenia się”, będący wzbogaceniem programów nauczania.  

Program będzie realizowany w latach 2010 - 2013 w 40 wybranych szkołach 

ponadgimnazjalnych z województwa pomorskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego  

i lubuskiego dla 1800 uczniów i dotyczyć będzie następujących przedmiotów: matematyka, 

fizyka, chemia, biologia, informatyka, przedsiębiorczość. W obszarze wymienionych 

przedmiotów rozwijane będą kompetencje kluczowe opisane w zaleceniach Parlamentu 

Europejskiego i Rady UE, tj. 

1) kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, 

2) kompetencje informatyczne, 

3) umiejętność uczenia się, 
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4) kompetencje społeczne i obywatelskie, 

5) inicjatywność i przedsiębiorczość. 

W każdej szkole z spośród 40 zgłoszonych do Projektu powołanych zostanie pięć Zespołów 

Badawczych złożonych z 45 uczniów klas pierwszych. Podejmowane w Projekcie działania 

będą realizowane poprzez zajęcia pozalekcyjne, zajęcia pozaszkolne oraz indywidualną 

aktywność uczniów. 

Program stanowi opis przykładowych sposobów kształtowania wybranych pięciu 

kompetencji kluczowych w rozumieniu ww. Zaleceń w zakresie: 

 Szkolnych Projektów Badawczych z biologii, chemii, fizyki, informatyki, matematyki  

i przedsiębiorczości (zajęcia pozalekcyjne Zespołów Badawczych), 

 Podróże „Innowacyjni globalnie”, 

 Paszporty Edukacyjne, 

 Letnie Tematyczne Obozy Naukowe, 

 Ponadregionalne Prezentacje Naukowe, 

 Piknik Młodych Naukowców, 

 Konkurs na uczniowski projekt popularyzujący naukę, 

 Interdyscyplinarna Akademia Naukowców. 

Realizując Program, uczniowie będą podejmować działania, które pozwolą im na zdobycie 

doświadczeń w zakresie efektywnej współpracy w zespole, radzenie sobie w sytuacjach 

problemowych, podejmowania i realizacji własnych inicjatyw, oceny swoich działań. Dzięki 

temu uczeń zyska lepszą motywację do planowania i organizowania własnej nauki, rozwijania 

swojej osobowości, budowania podstaw dla przyszłej drogi zawodowej. 
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2. Cele ogólne i szczegółowe 

Celem ogólnym Programu jest kształtowanie kompetencji kluczowych w obszarze nauk 

matematyczno-przyrodniczych, przedsiębiorczości i umiejętności uczenia się uwzględniając 

treści podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach ponadgimnazjalnych  

z przedmiotów: matematyka, fizyka i astronomia, chemia, biologia, informatyka, podstawy 

przedsiębiorczości. 

Cele szczegółowe to:  

 Zwiększenie zainteresowania uczniów rozwojem naukowym i przedsiębiorczością. 

 Zwiększenie samoświadomości i samosterowności w procesie kształcenia. 

 Uatrakcyjnienie treści programowych poprzez zajęcia praktyczne, doświadczalne 

 i laboratoryjne w zespołach badawczych. 

 Rozwój u uczniów umiejętności interpersonalnych niezbędnych na rynku pracy. 

 Wzrost kreatywności uczniów w rozwiązywaniu problemów. 

 Wzrost umiejętności przetwarzania informacji.  

 Wzrost zdawalności i wyników na egzaminach maturalnych z przedmiotów 

ścisłych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

St
ro

n
a7

 

3. Kompetencje kluczowe i opis założonych osiągnięć uczniów
1
 

Program uwzględnia podstawę programową kształcenia ogólnego w szkołach 

ponadgimnazjalnych w zakresie przedmiotów objętych tym Projektem w powiązaniu  

z wybranymi kompetencjami kluczowymi.  

3.1. Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne. 

Kompetencje matematyczne  

Kompetencje matematyczne obejmują umiejętność rozwijania i wykorzystywania myślenia 

matematycznego w celu rozwiązywania problemów wynikających z codziennych sytuacji. 

Istotne są zarówno proces i czynność, jak i wiedza, przy czym podstawę stanowi należyte 

opanowanie umiejętności liczenia. Kompetencje matematyczne obejmują – w różnym stopniu 

– zdolność i chęć wykorzystywania matematycznych sposobów myślenia (myślenie logiczne 

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

Niezbędna wiedza, umiejętności i postawy powiązane z tą kompetencją: 

 umiejętność sprawnego liczenia, znajomość miar i struktur, 

 znajomość głównych operacji i sposobów prezentacji matematycznej,  

 rozumienie terminów i pojęć matematycznych,  

 świadomość pytań, na które matematyka może dać odpowiedź,  

 umiejętności stosowania głównych zasad i procesów matematycznych w codziennych 

sytuacjach prywatnych i zawodowych,  

 umiejętność śledzenia i oceniania ciągów argumentów,  

 zdolność rozumowania w matematyczny sposób,  

 rozumienie dowodów matematycznych, 

 umiejętność komunikowania się językiem matematycznym 

 umiejętność korzystania z odpowiednich pomocy,  

 okazywanie szacunku dla prawdy oraz chęć szukania przyczyn i oceniania ich 

zasadności. 

                                                           
1 Na podstawie: Kompetencje kluczowe, EURYDICE. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa, 2005 
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Kompetencje naukowo - techniczne  

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. 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. 

Niezbędna wiedza, umiejętności i postawy powiązane z tą kompetencją: 

 znajomość głównych zasad rządzących naturą, 

 znajomość podstawowych pojęć naukowych, zasad i metod,  

 znajomość technik oraz produktów i procesów technicznych, 

 rozumienie wpływu nauki i technologii na świat przyrody, 

 rozumienie korzyści, ograniczeń i zagrożeń wynikających z teorii i zastosowań 

naukowych oraz techniki w społeczeństwach w sensie ogólnym (w powiązaniu 

z podejmowaniem decyzji, wartościami, zagadnieniami moralnymi, kulturą itp.), 

 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,  

 umiejętność rozpoznawania niezbędnych cech postępowania naukowego, 

 zdolność wyrażania wniosków i sposobów rozumowania, które do tych wniosków 

doprowadziły, 

 reprezentowanie postawy krytycznego rozumienia i ciekawości,  

 przejawianie zainteresowania kwestiami etycznymi, 

 poszanowanie zarówno bezpieczeństwa, jak i trwałości, w szczególności  

w odniesieniu do postępu naukowo – technicznego w kontekście danej osoby, jej 

rodziny i społeczności oraz zagadnień globalnych. 
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3.2 Kompetencje informatyczne 

Kompetencje informatyczne obejmują umiejętne i krytyczne wykorzystywanie technologii 

społeczeństwa informacyjnego w pracy, rozrywce i porozumiewaniu się. Opierają się one  

na podstawowych umiejętnościach w zakresie: wykorzystywania komputerów 

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

oraz do porozumiewania się i uczestnictwa w sieciach współpracy za pośrednictwem 

Internetu. 

Niezbędna wiedza, umiejętności i postawy powiązane z tą kompetencją: 

 rozumienie i znajomość natury, roli i możliwości nowych technologii w codziennych 

kontekstach - w życiu osobistym i społecznym, a także w pracy; obejmuje to: główne 

aplikacje komputerowe – edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, 

przechowywanie informacji i posługiwanie się nimi,  

 rozumienie możliwości i potencjalnych zagrożeń związanych z Internetem 

i komunikacją za pośrednictwem mediów elektronicznych (poczta elektroniczna, 

narzędzia sieciowe) do celów pracy, rozrywki, wymiany informacji i udziału 

w sieciach współpracy, a także do celów uczenia się i badań; osoby powinny także 

rozumieć, w jaki sposób technologie mogą wspierać kreatywność i innowacje, a także 

być świadome zagadnień dotyczących prawdziwości i rzetelności dostępnych 

informacji oraz zasad prawnych i etycznych mających zastosowanie przy 

interaktywnym korzystaniu z technologii informacyjnych, 

 zdolność poszukiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji oraz  

ich wykorzystywania w krytyczny i systematyczny sposób, przy jednoczesnej ocenie 

ich odpowiedniości, z rozróżnieniem elementów rzeczywistych od wirtualnych przy 

rozpoznawaniu połączeń,  

 umiejętność wykorzystywania narzędzi do tworzenia, prezentowania i rozumienia 

złożonych informacji, a także zdolność docierania do usług oferowanych w Internecie, 

wyszukiwania ich i korzystania z nich; osoby powinny również być w stanie stosować 

nowoczesne technologie, jako wsparcie krytycznego myślenia, kreatywności  

i innowacji, 
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 umiejętność przyjęcia krytycznej i refleksyjnej postawy w stosunku do dostępnych 

informacji oraz odpowiedzialnego wykorzystywania mediów interaktywnych, 

 zainteresowanie udziałem w społecznościach i sieciach w celach kulturalnych, 

społecznych lub zawodowych. 

 

3.3 Umiejętność uczenia się 

„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. 

Kompetencja ta obejmuje świadomość własnego procesu uczenia się i potrzeb w tym 

zakresie, identyfikowanie dostępnych możliwości oraz zdolność pokonywania przeszkód  

w celu osiągnięcia powodzenia w uczeniu się. Kompetencja ta oznacza nabywanie, 

przetwarzanie i przyswajanie nowej wiedzy i umiejętności, a także poszukiwanie  

i korzystanie ze wskazówek. Umiejętność uczenia się pozwala osobom nabyć umiejętność 

korzystania z wcześniejszych doświadczeń w uczeniu się i ogólnych doświadczeń życiowych 

w celu wykorzystywania i stosowania wiedzy i umiejętności w różnorodnych kontekstach –  

w domu, w pracy, a także w edukacji i szkoleniu. Kluczowymi czynnikami w rozwinięciu tej 

kompetencji u danej osoby są motywacja i wiara we własne możliwości. 

Niezbędna wiedza, umiejętności i postawy powiązane z tą kompetencją: 

 znajomość wymaganych kompetencji, wiedzy, umiejętności i kwalifikacji,  

 znajomość i rozumienie własnych preferowanych strategii uczenia się, 

 znajomość silnych i słabych stron własnych umiejętności i kwalifikacji, 

 zdolność poszukiwania możliwości kształcenia i szkolenia się oraz dostępnej pomocy 

lub wsparcia, 

 umiejętność czytania, pisania, liczenia, 

 umiejętności w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych koniecznych 

do dalszego uczenia się, 

 umiejętność docierania do nowej wiedzy i umiejętności oraz zdobywania, 

przetwarzania i przyswajania jej, 
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 umiejętność efektywnego zarządzania własnymi wzorcami uczenia się, kształtowania 

kariery i pracy, a szczególnie wytrwałości w uczeniu się, koncentracji na dłuższych 

okresach, 

 zdolność do krytycznej refleksji na temat celów uczenia się,  

 zdolność do samodyscypliny w procesie uczenia się, 

 umiejętność wspólnej pracy w ramach procesu uczenia się, czerpania korzyści 

z różnorodności grupy,  

 umiejętność dzielenia się nabytą wiedzą i umiejętnościami,  

 umiejętność organizowania własnego procesu uczenia się,  

 umiejętność oceniania swojej pracy,  

 zdolność do szukania rady, informacji i wsparcia.  

Pozytywna postawa obejmuje motywację i wiarę we własne możliwości w uczeniu się 

i osiąganiu sukcesów w tym procesie przez całe życie. Nastawienie na rozwiązywanie 

problemów sprzyja zarówno procesowi uczenia się, jak i zdolności osoby do pokonywania 

przeszkód i zmieniania się. Chęć wykorzystywania doświadczeń z życia i uczenia się, a także 

ciekawość w poszukiwaniu możliwości uczenia się i wykorzystywania tego procesu 

w różnorodnych sytuacjach życiowych to niezbędne elementy pozytywnej postawy. 

 

3.4 Kompetencje społeczne i obywatelskie 

Są 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. Kompetencje 

obywatelskie przygotowują osoby do pełnego uczestnictwa w życiu obywatelskim w oparciu 

o znajomość pojęć i struktur społecznych i politycznych oraz poczuwanie się do aktywnego 

i demokratycznego uczestnictwa. 
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Niezbędna wiedza, umiejętności i postawy powiązane z tą kompetencją: 

 świadomość, w jaki sposób można zapewnić sobie optymalny poziom zdrowia 

fizycznego i psychicznego, rozumianego również, jako zasób danej osoby i jej rodziny 

oraz bezpośredniego otoczenia społecznego; a także wiedzy, w jaki sposób może się 

do tego przyczynić odpowiedni styl życia, 

 rozumienie zasad postępowania i reguł zachowania ogólnie przyjętych w różnych 

społeczeństwach i środowiskach (np. w pracy), 

 rozumienie podstawowych pojęć dotyczących osób, grup, organizacji zawodowych, 

równości płci i niedyskryminacji, społeczeństwa i kultury. 

 rozumienie wielokulturowych i społeczno-ekonomicznych wymiarów społeczeństw 

europejskich, a także wzajemnej interakcji narodowej tożsamości kulturowej  

i tożsamości europejskiej, 

 zdolność do konstruktywnego porozumiewania się w różnych środowiskach,  

 wykazywanie się tolerancją, wyrażania i rozumienia różnych punktów widzenia, 

 umiejętność negocjowania połączonego ze zdolnością tworzenia klimatu zaufania,  

a także zdolność do empatii, 

 zdolność do radzenia sobie ze stresem i frustracją oraz do wyrażania ich  

w konstruktywny sposób, 

 umiejętność rozróżniania sfery osobistej i zawodowej 

 przejawianie zainteresowania rozwojem społeczno-gospodarczym, komunikacją 

międzykulturową,  

 okazywanie szacunku innym ludziom, cenienie różnorodności,   

 zdolność pokonywania uprzedzeń, 

 zdolność osiągania kompromisu, 

 znajomość pojęć demokracji, sprawiedliwości, równości, obywatelstwa i praw 

obywatelskich, łącznie ze sposobem ich sformułowania w Karcie Praw Podstawowych 

Unii Europejskiej i międzynarodowych deklaracjach oraz ich stosowaniem przez 

różne instytucje na poziomach lokalnym, regionalnym, krajowym, europejskim  

i międzynarodowym, 



 

 

St
ro

n
a1

3
 

 znajomość współczesnych wydarzeń, jak i głównych wydarzeń i tendencji  

w narodowej, europejskiej i światowej historii, 

 znajomość integracji europejskiej oraz struktur UE, z ich głównymi celami  

i wartościami, jak i świadomość różnorodności i tożsamości kulturowych w Europie, 

 zdolność do efektywnego zaangażowania, wraz z innymi ludźmi, w działania 

publiczne,  

 zdolność wykazywania solidarności i zainteresowania rozwiązywaniem problemów 

stojących przed lokalnymi i szerszymi społecznościami,  

 zdolność krytycznej i twórczej refleksji, 

 zdolność do konstruktywnego uczestnictwo w działaniach społeczności lokalnych  

i sąsiedzkich oraz procesach podejmowania decyzji na wszystkich poziomach,  

od lokalnego, poprzez krajowy, po europejski, szczególnie w drodze głosowania, 

 poszanowanie praw człowieka, w tym równości, jako podstawy demokracji,  

 rozumienie i uznanie różnic w systemach wartości różnych religii i grup etnicznych, 

 wykazywanie poczucia przynależności do własnego otoczenia, kraju, Unii 

Europejskiej i Europy jako całości oraz do świata, jak i gotowość do uczestnictwa 

w demokratycznym podejmowaniu decyzji na wszystkich poziomach,  

 wykazywanie się poczuciem obowiązku, jak i okazywanie zrozumienia 

i poszanowania wspólnych wartości, niezbędnych do zapewnienia spójności 

wspólnoty, takich jak respektowanie demokratycznych zasad, 

 działalność obywatelska, wspieranie różnorodności i spójności społecznej  

i zrównoważonego rozwoju, 

 gotowość poszanowania wartości i prywatności innych osób. 

 

3.5  Inicjatywność i przedsiębiorczość 

Inicjatywność i przedsiębiorczość oznaczają zdolność osoby do wcielania pomysłów w czyn. 

Obejmują one kreatywność, innowacyjność i podejmowanie ryzyka, a także zdolność  

do planowania przedsięwzięć i prowadzenia ich dla osiągnięcia zamierzonych celów. 

Stanowią one wsparcie dla indywidualnych osób nie tylko w ich codziennym życiu 
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prywatnym i społecznym, ale także w ich miejscu pracy pomagając im uzyskać świadomość 

kontekstu ich pracy i zdolność wykorzystywania szans; Są podstawą bardziej konkretnych 

umiejętności i wiedzy potrzebnych tym, którzy podejmują przedsięwzięcia o charakterze 

społecznym lub handlowym lub w nich uczestniczą. Powinny one obejmować świadomość 

wartości etycznych i promować dobre zarządzanie. 

Niezbędna wiedza, umiejętności i postawy powiązane z tą kompetencją: 

1. zdolność identyfikowania dostępnych możliwości działalności osobistej, zawodowej 

lub gospodarczej, w tym szerszych zagadnień stanowiących kontekst pracy i życia 

ludzi, takich jak: ogólne rozumienie zasad działania gospodarki, a także szanse 

i wyzwania stojące przed pracodawcami i organizacjami, 

2. świadomość zagadnień etycznych związanych z przedsiębiorstwami oraz tego, w jaki 

sposób mogą one wywoływać pozytywne zmiany, np. poprzez sprawiedliwy handel 

lub przedsięwzięcia społeczne, 

3. umiejętność proaktywnego zarządzania projektami (co obejmuje np. planowanie, 

organizowanie, zarządzanie, kierowanie i zlecanie zadań, analizowanie, 

komunikowanie, sporządzanie raportów, ocenę i sprawozdawczość), skutecznej 

reprezentacji i negocjacji oraz zdolności zarówno pracy indywidualnej, jak  

i współpracy w zespołach, 

4. umiejętność oceny i identyfikacji własnych mocnych i słabych stron, a także oceny 

ryzyka i podejmowania go w uzasadnionych przypadkach, 

5. motywacja i determinacja do realizowania celów, czy to osobistych, czy wspólnych, 

zarówno prywatnych jak i w pracy. 
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4. Sposoby osiągania celów 

Program zakłada różnorodne sposoby osiągania celów. Realizując Program, uczniowie będą 

podejmować działania, które pozwolą im na kształtowanie umiejętności w zakresie 

kompetencji kluczowych na bazie treści przedmiotowych. 

Do akcentowania rozwoju ważnych, wybranych umiejętności potrzebnych w praktyce i życiu 

w otwartym społeczeństwie, w zmaganiu się ze zglobalizowaną rzeczywistością i szybko 

zmieniającym się rynkiem pracy namawiają m.in. treści nowej podstawy programowej 

(2008). Wskazują one na potrzebę rozwijania wszystkich kluczowych kompetencji uczniów, 

które mają charakter uniwersalny, ponadprzedmiotowy, są wzajemnie powiązane, a podczas 

realizacji są od siebie zależne. Podstawa programowa podkreśla powinności współczesnej 

szkoły w zakresie uczenia m.in. krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, 

kreatywności, współdziałania, oceny ryzyka i trafnego podejmowania decyzji, właściwego 

kierowania emocjami. Te ważne cele można osiągać na zajęciach różnych przedmiotów 

nauczania, powinny one także wspomagać naukę wielu przedmiotów wskazując świadome 

dobieranie metody i techniki pracy. 

Wykształcenie wymienionych kompetencji pozwoli uczniom na swobodne rozwijanie się, 

twórczą pracę na lekcjach, większą aktywność. Przyswojenie ich będzie miało duży wpływ  

na odpowiedzialne podjęcie przez uczniów ról w dorosłym życiu i przygotuje ich  

do spełnienia wymagań współczesnego rynku pracy, co jest jednym z głównych zadań szkoły. 

4.1 Doradztwo zawodowe i kompetencyjne 

Zadanie Doradztwo zawodowe i kompetencyjne pozwoli rozwijać u uczniów kompetencje: 

społeczne,  umiejętność uczenia się i inicjatywność i przedsiębiorczość. W ramach zadania 

Doradztwo zawodowe i kompetencyjne uczniowie wybrani do Projektu przy udziale 

ekspertów ds. rozwoju osobistego i doradztwa zawodowego będą mieli możliwość określenia 

swoich mocnych i słabych stron, zaplanowania własnej drogi zawodowej. Zajęcia  

z ekspertami odbędą się w roku szkolnym 2010/2011, przy czym z doradztwa 

kompetencyjnego w wymiarze 24 godzin dla Zespołu Badawczego, a doradztwa zawodowego 
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w wymiarze 32 godzin. Poprzez realizację tego zadania zostanie osiągnięty cel szczegółowy 

projektu zwiększenie samoświadomości i samosterowności w procesie kształcenia  

4.2 Podróże „Innowacyjni globalnie”  

Podróże „Innowacyjni globalnie” pozwoli Zespołom Badawczym poznać sektor nauki  

i biznesu poprzez wyjazdy na uczelnie, do jednostek badawczych czy też do innowacyjnych 

firm. Uczniowie będą mieli szansę poznać trendy współczesnej nauki i różne ścieżki kariery 

zawodowej. Zadanie będzie realizowane w roku szkolnym 2010/2011. Zadanie pozwoli 

zrealizować cel szczegółowy zainteresowanie uczniów rozwojem naukowym  

i przedsiębiorczością i rozwijać kompetencje naukowo-techniczne oraz przedsiębiorcze. 

4.3 Paszporty edukacyjne 

Zadanie Paszporty edukacyjne pozwoli na realizację pomysłu uczniów dotyczącego udziału w 

wybranych konferencjach naukowych, dniach otwartych uczelni, festiwalach nauki, 

specjalistycznych wykładach. Jest to zadanie, którego celem jest rozwój samoświadomości 

i samosterowności w procesie edukacji, zainteresowanie uczniów rozwojem naukowym 

i przedsiębiorczością oraz przyczynienie się do rozwoju kompetencji przedsiębiorczości 

i inicjatywności oraz umiejętności uczenia się. Zadanie będzie realizowane w roku szkolnym 

2010/2011. 

4.4 Letnie Tematyczne Obozy Naukowe 

Udział Zespołów Badawczych w tygodniowych Letnich Tematycznych Obozach Naukowych 

(III kwartał 2011) pozwoli uczestnikom rozwijać kompetencje przedmiotowe: matematyczne, 

informatyczne, biologiczne, chemiczne, fizyczne oraz z przedsiębiorczości podczas 

warsztatów, pokazów, spotkań z naukowcami. Odbędą się również zajęcia rozwijające 

kompetencje osobiste, m. in. pracy zespołowej, komunikacji interpersonalnej, asertywności. 

Zostaną zrealizowane cele szczegółowe: zwiększenie zainteresowania uczniów rozwojem 

naukowym i przedsiębiorczością, uatrakcyjnienie treści programowych poprzez zajęcia 

praktyczne, doświadczalne i laboratoryjne w zespołach badawczych, wzrost  

u uczniów umiejętności interpersonalnych niezbędnych na rynku pracy, wzrost kreatywności 

uczniów w rozwiązywaniu problemów, co w efekcie spowoduje wzrost zdawalności  

i wyników na egzaminach maturalnych z przedmiotów ścisłych. Realizacja tych celów 
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przyczyni się do rozwoju nie tylko kompetencji przedmiotowych, lecz także społecznych, np. 

współpracy w grupie, negocjacji, asertywności, przedsiębiorczych, umiejętności uczenia się. 

4.5 Ponadregionalne Prezentacje Naukowe 

Najbardziej aktywne Zespoły Badawcze w 2012 roku wezmą udział w sześciodniowych 

panelach integracyjno-naukowych w ramach Ponadregionalnych Prezentacji Naukowych, 

których celem jest integracja ruchu naukowego, zwiększenie mobilności uczniów, rozwój 

umiejętności w zakresie publicznych prezentacji, wzrost zainteresowania uczniów nauką. 

Działanie to pozwoli na rozwój kompetencji przedmiotowych, a także kompetencji 

społecznych, przedsiębiorczych i umiejętności uczenia się.  Zrealizowane zostaną następujące 

cele szczegółowe: zwiększenie zainteresowania uczniów rozwojem naukowym  

i przedsiębiorczością, rozwój u uczniów umiejętności interpersonalnych niezbędnych  

na rynku pracy, zwiększenie kreatywności uczniów w rozwiązywaniu problemów, 

zwiększenie umiejętności przetwarzania informacji.  

4.6 Piknik Młodych Naukowców  

Piknik Młodych Naukowców zorganizowany przez szkołę dla środowiska szkolnego pozwoli 

kształtować postawy uczniów, rozwijać umiejętność prezentacji osiągnięć własnych  

i zespołu oraz stymulować ich do aktywnego działania na rzecz swojego środowiska,  

czyli rozwijać kompetencje społeczne i obywatelskie. Piknik jest przewidziany do realizacji  

w II i III kwartale 2012 roku. Zadanie to pozwoli zrealizować cele: zwiększenie kreatywności, 

zwiększenie zainteresowania uczniów rozwojem naukowym i przedsiębiorczością. 

4.7 Konkurs na uczniowski projekt popularyzujący naukę 

Celem Konkursu na uczniowski projekt popularyzujący naukę jest zwiększenie 

samoświadomości i samosterowności uczniów w procesie kształcenia, rozwój kreatywności, 

zainteresowanie rozwojem naukowym i przedsiębiorczością. Konkurs daje uczniom szansę  

na rozwój kompetencji społecznych, inicjatywności i przedsiębiorczości. Zaplanowany został 

na I kwartał 2012 roku a jego wyniki zostaną zaprezentowane rówieśnikom nie biorącym 

udziału w projekcie.  
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4.8 Interdyscyplinarna Akademia Naukowców   

Interdyscyplinarna Akademia Naukowców przewiduje udział uczniów – Zespołów 

Badawczych w pięciu akademiach zorganizowanych w różnych ośrodkach naukowych  

w IV kwartale 2012 roku i I kwartale 2013 roku. Celem tego działania jest przygotowanie 

uczniów do kreatywnego rozwiązywania problemów oraz zainteresowanie ich rozwojem 

naukowym. Zadanie pozwoli rozwijać kompetencje naukowo-techniczne, społeczne  

i umiejętność uczenia się.  

4.9 Szkolne Projekty Badawcze 

Dwie edycje Szkolnych Projektów Badawczych w latach 2011/2012 i 2012/2013 pozwolą na 

uczestniczenie Zespołów Badawczych w przedmiotowych zajęciach pozalekcyjnych. W ciągu 

dwóch lat na każdy zespół przewidziano 112 godzin zajęć. Głównym celem I edycji jest 

uatrakcyjnienie treści programowych poprzez zajęcia praktyczne, doświadczalne  

i laboratoryjne w zespołach badawczych, zwiększenie kreatywności uczniów  

w rozwiązywaniu problemów, zwiększenie umiejętności przetwarzania informacji 

Szczególnie istotne będzie rozwijanie naukowych zainteresowań uczniów, praktycznego 

badania interesujących zjawisk, wykształcenie postawy badacza i kształcenie umiejętności 

stawiania tez. Na początku II okresu roku szkolnego 2010/2011 nastąpi wybór problemów 

badawczych, a następnie opracowanie i wdrożenie projektu w szkole zgodnie z zasadami 

pracy metodą projektu. II edycja Szkolnych Projektów Badawczych uwzględnia konieczność 

przygotowania uczniów do egzaminów zewnętrznych. Celem szczegółowym realizowanym  

w ramach tego zadania jest zwiększenie zdawalności i wyników na egzaminach maturalnych 

z przedmiotów ścisłych.  Uczniowie w małych grupach będą rozwijać wiedzę i umiejętności 

zgodnie z wybranym kierunkiem studiów. W ramach tego zadania rozwijane będą 

kompetencje naukowo-techniczne, matematyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje 

społeczne. 

W realizacji tego zadania należy uwzględnić szczególnie strategie poznawcze, problemowe, 

indywidualizację w procesie kształcenia, mające na celu kształtowanie u uczniów 

wymienionych kompetencji kluczowych.  W czasie realizacji programu będzie przekazywana 

uczniom nie tylko określona wiedza merytoryczna, ale również stwarzane będą optymalne 
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warunki do samodzielnego myślenia, kojarzenia, abstrahowania, tworzenia analogii, 

odwoływania się do własnych doświadczeń i wiedzy. Założeniem programu jest aktywny 

udział w zajęciach, który warunkuje kształtowanie postaw i umiejętności, a co za tym idzie 

kompetencji kluczowych. 
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5. Metody i formy nauczania 

Zadaniem nauczycieli jest podejmowanie takich działań edukacyjnych, które nauczą młodego 

człowieka, jak się samemu uczyć, oceniać wyniki własnego uczenia się, planować swój stały 

rozwój i samodoskonalenie. Proces dydaktyczny, podczas którego rozwijane będą 

kompetencje kluczowe musi się koncentrować na aktywności ucznia. Uczący się poznają 

treści po to, by rozwiązywać problemy – uczą się przez działanie. 

W I edycji Szkolnych Projektów Badawczych uczniowie będą realizować projekt edukacyjny 

pracując metodą projektu. Metoda projektu kładzie nacisk na samodzielną pracę uczniów 

i uczy korzystania z różnych źródeł informacji. W pracy samodzielnej uczniowie uczą się 

odpowiedzialności, podejmowania decyzji, dokonywania samooceny. W pracy grupowej będą 

rozwijać umiejętności podejmowania decyzji w grupie, rozwiązywania konfliktów, wyrażania 

własnych opinii, słuchania innych osób, poszukiwania kompromisów, dyskutowania, 

dokonywania oceny pracy swojej i innych. W działaniach lokalnych uczniowie nabywają 

umiejętności układania harmonogramów, planowania i obliczania budżetu, poszukiwania 

zewnętrznego wsparcia, przedsięwzięcia przewidywania i pokonywania.  

Program kładzie nacisk na przekazanie uczniom wiedzy w sposób ciekawy i zrozumiały. 

Zatem w II edycji Szkolnych Projektów Badawczych i na Letnim Tematycznym Obozie 

Naukowym nauczyciel prowadzący powinien zastosować różnorodne metody budzące 

zainteresowanie uczniów, wyzwalające aktywne postawy i zaangażowanie. Metody 

zakładające zaangażowanie ucznia do konkretnych działań zapewniają większą i lepszą 

jakość przyswajanej wiedzy niż metody nieinspirujące ucznia do działania lub czyniące  

to w niewielkim stopniu. Celem uatrakcyjnienia zajęć edukacyjnych oprócz tradycyjnych 

metod (np. pogadanki, wykładu, praca z książką) proponuje się stosowanie metod 

aktywizujących uczenie się i nastawionych na działanie ucznia (np. pracy w grupie, różnych 

odmian dyskusji, metodę projektu, gier dydaktycznych, metaplanu). Kolejnymi metodami 

zastosowanymi  w działaniach: Podróże „Innowacyjni globalnie”, Letnie Tematyczne Obozy 

Naukowe, Paszporty edukacyjne będą: wykład i obserwacje, aby uczeń poznał określony 

kontekst i zobaczył na własne oczy pewien wycinek opowiadanej rzeczywistości.  

W Ponadregionalnych Prezentacjach Naukowych, Pikniku Młodych Naukowców  i Projekcie 
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popularyzującym naukę można zastosować wykład, prezentacje uczniowskie (prezentacje 

multimedialną, film, teledysk), a także plakat czy też kolaż.  Na zajęciach Interdyscyplinarnej 

Akademii Naukowców  zastosowane będą przede wszystkim metody kreatywnego 

rozwiązywania problemów.  

Na zajęciach Szkolnych Zespołów Badawczych powinny być wykorzystane różnorodne 

formy pracy, tj. indywidualna, grupowa  i zbiorowa z ich odmianami jednolitą  

i zróżnicowaną. Praca uczniów w grupach pozwoli rozwijać umiejętność pracy zespołowej, 

kształtować umiejętność negocjacji i zawierania kompromisu, przygotuje ich do pełnienia 

różnych ról w grupie. Praca indywidualna uczniów pozwoli im samodzielnie i aktywnie 

uczestniczyć w zajęciach, rozbudzać potrzebę samorealizacji, samodzielnie korzystać  

z dodatkowych źródeł wiedzy, w pełni wykorzystać swoją wiedzę i pomagać innym  

w rozwiązywaniu problemów. 
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6. Środki dydaktyczne  

W realizacji programu można wykorzystać następujące środki dydaktyczne:  

 częściowo automatyzujące proces nauczania-uczenia się (np.: tablica interaktywna, 

rzutnik multimedialny, notebook, nośnik pamięci zewnętrznej, rzutnik pisma, kamera), 

 wzrokowe ( ekran, tablicę magnetyczną folie tematyczne, plansze tematyczne, zestaw 

kolorowych foliogramów, zestaw pomocy do gier i zabaw dydaktycznych) 

 wzrokowo-słuchowe (filmy tematyczne, magnetowid, telewizor).  

 

 

7. Ewaluacja programu 

Cele ewaluacji obejmują dwa współzależne od siebie obszary: ocenę jakości realizowanego 

Programu oraz ocenę poziomu kompetencji  uczniów z zakresu objętego Programem. Oba 

obszary będę ewaluowane poprzez zastosowanie następujących metod wśród uczniów 

 i nauczycieli oraz innych osób bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych w realizację 

Programu: 

 wstępne, śródokresowe i końcowe ankiety i kwestionariusze ewaluacyjne, 

 kwestionariusze kompetencji, 

 oceny postępów ucznia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

St
ro

n
a2

3
 

8. Literatura 

1. Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia2006 r. w sprawie kompetencji 

kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE) (Dz. U. UE z 30.12.2006, 

L 394/10-12). 

2. Kompetencje kluczowe, EURYDICE Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa, 2005; 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie 

dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów 

nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. Nr 89, poz. 730); 

4. Praktyczne metody osiągania sukcesu, Kopmeyer M.R., Bellona, Warszawa 1992 

5. Podstawy dydaktyki ogólnej, Kupisiewicz Cz., PWN, Warszawa 1989; 

6. Edukacja alternatywna, Radziewicz J., WSiP, warszawa, 1994; 

7. Uczenie się przez przeżywanie, Zaczyński W., WSiP, Warszawa, 1990; 

8. Jak uczyć lepiej, Taraszkiewicz M., Warszawa, 1997; 

9. Nowa szkoła...wspieranie kariery ucznia, Taraszkiewicz M., Warszawa, 1997; 

10. Uczymy jak myśleć, Fischer R., Warszawa, 1995 

 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=12-10-2010&qplikid=1867
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=12-10-2010&qplikid=1867
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=12-10-2010&qplikid=1867

