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WSTĘP
Szanowni Państwo, Nauczyciele, Dyrektorzy!

Bieżący numer naszego czasopisma poświęciliśmy tematyce kompe-
tencji kluczowych i możliwości wspierania rozwoju dzieci w kierunkach 
współcześnie pożądanych. Edukacja, naszym zdaniem, ma być przestrze-
nią wspierającą dzieci i młodzież w konstruowaniu wiedzy, nabywaniu 
umiejętności i kształtowaniu postaw sprzyjających odnoszeniu sukcesów 
w XXI wieku. Współczesność wymaga stałej gotowości do doskonalenia, 
rozwoju, wzbogacania i aktualizacji własnej wiedzy. Potrzeba całożycio-
wej edukacji jest faktem i stawia nas wobec wyzwań, jakie przynosi rze-
czywistość coraz bardziej złożona, trudna, nieprzewidywalna. 

W aktualnym numerze Autorzy przybliżają Państwu zagadnienie kom-
petencji kluczowych i ich prawne umocowanie w edukacji (zapraszam 
do lektury artykułów Agnieszki Olczak, Grzegorza Idziaka czy Doroty 
Marek-Kurpanik), a także ukazują możliwości wspierania dzieci i mło-
dzieży w ich nabywaniu przez różne działania dydaktyczno-wychowaw-
cze. Literatura (o tym w artykule Michaliny Pańczak),  rozmowa (tekst 
Tymoteusza Ławeckiego), zajęcia językowe (artykuł Magdaleny Mandryk 
i Magdaleny Tośko) – to tylko przykładowe obszary edukacyjnych oddzia-
ływań służących rozwijaniu życiowo istotnych kompetencji. W numerze 
odnajdą Państwo też inspirację do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi 
i rozwijania przez nie kompetencji kluczowych (zapraszam do przeczyta-
nia tekstu Agnieszki Gajowy). 

Jestem przekonana, że ważnym uzupełnieniem poszukiwań na temat 
kompetencji kluczowych i ich wspierania w procesie edukacji, jest zapro-
szenie do lektury dwóch książek – Anny Szulc pt. „Nowa szkoła. Zmianę 
edukacji warto zacząć przy tablicy” oraz Ewy Radanowicz pt. „W szkole 
wcale nie chodzi o szkołę”, w których Autorki dzielą się swoimi pomysła-
mi, refleksjami i inspirują do działania i przemiany praktyki edukacyjnej.

Szanowni Państwo, kompetencje kluczowe obejmują wiele działań, któ-
re w toku edukacji wspierane są od lat. Aktualnie następuje podkreślenie 
ich rangi, unowocześnienie potrzeb oraz ukazanie ich znaczenia dla ca-
łożyciowego funkcjonowania człowieka. Rodzina, następnie przedszkole, 
dają w tym zakresie fundament, na którym wraz z rozwojem człowieka, 
z każdym rokiem jego życia budowany jest dom świadomości, wrażliwo-
ści, licznych umiejętności i postaw. Jego solidność i trwałość zależy w du-
żej mierze od jakości pracy, którą my pedagodzy wkładamy w relacje 
z uczniami, w codzienne rozmowy, lekcje, w prezentowane podejście do 
ocen, testów. Odpowiedzmy sobie na pytania – Co jest dla nas najważ-
niejsze? Czy inspirujemy dzieci i młodzież do rozwoju? Czy wyzwalamy 
motywację wewnętrzną do nauki? Czy stawiamy na indywidualność, 
wspieranie potencjału uczniów, którzy są przecież bardzo różni? Praw-
da jest taka, że często utknęliśmy w działaniach rutynowych, powielamy 
schematy. Coraz częściej głośno przyznajemy, że polska szkoła potrze-
buje świeżości, nowego, potrzebuje zmiany, która musi wyjść od nas. 
Zachęcamy do autorefleksji i do lektury przygotowanych artykułów, 
do poszukiwania inspiracji w tym i wcześniejszych numerach naszego 
czasopisma. Zapraszamy do dzielenia się z nami swoimi wrażeniami, 
wątpliwościami i pomysłami i do publikowania na łamach „Inspiratora”.
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Współczesny świat jawi się nam jako 
zmienny, dynamiczny, wymagający. 

Rośnie tempo życia, codzienność wymusza 
na nas mobilność, otwartość i gotowość do 
zmiany. Stoimy wobec wyzwania sprawne-
go odnajdowania się w świecie złożonych 
relacji, powiązań, decyzji. Nic nie jest pro-
ste, nic nie jest oczywiste ani jednoznacz-
ne. Nie zawsze działają znane metody, nie 
sprawdzają się rozwiązania przekazywa-
ne z pokolenia na pokolenie. Coraz czę-
ściej odczuwamy zagubienie, lęk, narastają 
w nas obawy o to, czy sobie poradzimy, czy 
poradzą sobie w tej trudnej rzeczywistości 
nasze dzieci?

Rozpoczynamy zatem poszukiwania sposo-
bu, jak przygotować się do sprawnego funk-
cjonowania we współczesnym świecie i kto 
może nam w tym pomóc? W naturalny spo-
sób kierujemy naszą uwagę w stronę szko-
ły (szeroko rozumianej – od przedszkoli 
po uniwersytety) i na pracujących w niej 
nauczycieli. To tam przecież są eksperci, 
ludzie przygotowani do tego, by wspierać 
rozwój, poszerzać horyzonty myślowe, po-
magać w opanowaniu nowych, potrzebnych 
umiejętności. Rodzi się jednak pytanie 
o to, czy sam nauczyciel jest przygotowany 
do tego, by wywiązać się z tego wyzwania? 
Czy ma w sobie kompetencje, które pozwo-
lą mu rozwijać dzieci i młodzież we współ-
cześnie pożądanych kierunkach? I niestety 
odpowiedź na tak postawione pytanie nie 
jest wcale oczywista i jednoznaczna. Zanim 
jednak możliwe będzie uargumentowanie 
tej odpowiedzi konieczne jest dokonanie 
analizy podjętego w tym artykule zagadnie-
nia według następującego porządku:

• Czym są kompetencje kluczowe i na mocy jakich przepi-
sów są wprowadzane do rozmowy o edukacji i rozwoju 
człowieka?

• Jakie są rodzaje kompetencji kluczowych?
• Jakie są możliwości, by szkoła odpowiedziała skutecznie 

na zapotrzebowanie związane z rozwojem kompetencji 

kluczowych dzieci i młodzieży?
• Jakie są bariery skutecznie to utrudniające czy wręcz unie-

możliwiające? 
• W końcu, jaką rolę do odegrania ma w tym względzie sam 

nauczyciel? Na ile jest świadomy swej roli? Na ile jest do 
niej przygotowany?

Agnieszka Olczak

Rozwijanie kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży 
wyzwaniem dla nauczycieli
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To nie są łatwe pytania. W niniejszym opracowaniu 
nie sposób też na nie wyczerpująco odpowiedzieć. 
Warto jednak zatrzymać się nad nimi i zastanowić, 
by móc potraktować to wyzwanie z należną uwagą 
i poczuciem odpowiedzialności.

Kompetencje kluczowe – słowo wprowadzenia
Obecne działania edukacyjne dotyczące kompeten-
cji kluczowych oparte zostały na zaleceniach Rady 
Unii Europejskiej z 22 maja 2018 roku w sprawie kom-
petencji kluczowych w procesie uczenia się przez 
całe życie (Tekst mający znaczenie dla EOG) – Dz. 
U. UE 2018/C 189/01. Samo zagadnienie tychże kom-
petencji poruszane było przez Unię Europejską dużo 
wcześniej, bo już w 2006 roku, gdy kraje Unii Eu-
ropejskiej przyjęły zalecenie w sprawie kompetencji 
kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie.

Rada wyjaśniła, że „kompetencje kluczowe to te kom-
petencje, których wszyscy potrzebują do samoreali-
zacji i rozwoju osobistego, zatrudnienia, włączenia 
społecznego, zrównoważonego stylu życia, udanego 
życia w pokojowych społeczeństwach, kierowania ży-
ciem w sposób prozdrowotny i aktywnego obywatel-
stwa. Rozwija się je w perspektywie uczenia się przez 
całe życie, począwszy od wczesnego dzieciństwa 
przez całe życie, za pomocą uczenia się formalne-
go, pozaformalnego i nieformalnego, we wszystkich 
kontekstach, w tym w rodzinie, szkole, miejscu pracy, 
sąsiedztwie i innych społecznościach1. Tym co trzeba 
podkreślić jest fakt, że wszystkich osiem kompeten-
cji, które wskazuje Rada, jest równie ważnych i każda 
z nich ma znaczenie dla udanego życia w społeczeń-
stwie. Nie ma wśród nich stosunku nadrzędności, 
żadne nie są istotniejsze od innych. Potrzebujemy 
wszystkich tych kompetencji, by działać skutecznie 
wobec wyzwań, jakie niesie nam XXI wiek.

Rada Unii Europejskiej wymieniła w opracowanych 
ramach odniesienia osiem kompetencji kluczowych:

1) kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,
2) kompetencje w zakresie wielojęzyczności;
3) kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakre-

sie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii;
4) kompetencje cyfrowe;
5) kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejęt-

ności uczenia się;
6) kompetencje obywatelskie;
7) kompetencje w zakresie przedsiębiorczości;
8) kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.
Wszystkie one zostały w dokumencie szeroko omó-
wione, by czytelny był ich zakres i znaczenie. Zawie-

1   Załącznik do zaleceń Rady z dnia 22 maja 2018 roku (Dz. U. UE 
2018/C 189/01) – Kompetencje kluczowe w procesie uczenia się przez 
całe życie. Europejskie ramy odniesienia.

rają się w nich obszary wiedzy, umiejętności i po-
staw, które w połączeniu dają poczucie sprawności 
w określonym obszarze.

Jednocześnie Rada wskazała, że kompetencje te 
mogą być stosowane w wielu różnych kontekstach 
i rozmaitych kombinacjach. Ich zakresy się pokrywają 
i są ze sobą powiązane. Dodatkowo podkreślono, że 
takie umiejętności, jak: krytyczne myślenie, rozwią-
zywanie problemów, praca zespołowa, umiejętności 
komunikacyjne i negocjacyjne, umiejętności anali-
tyczne, kreatywność i umiejętności międzykulturowe 
są elementem wszystkich kompetencji kluczowych2. 
Zagadnienie rozwijania kompetencji kluczowych za-
czyna być również eksponowane w dokumentach 
MEN. Minister Edukacji Narodowej ustalając kie-
runki realizacji polityki oświatowej państwa w roku 
szkolnym 2019/2020 wskazał między innymi:

• Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw 
obywatelskich i patriotycznych;

• Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów;

• Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompe-
tencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe 
wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyj-
nych w realizacji podstawy programowej kształcenia 
ogólnego3.

Natomiast w opublikowanych 3 lipca 2020 roku 
kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa 
w roku szkolnym 2020/2021 Minister Edukacji Naro-
dowej wskazał między innymi:

• Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wspar-
cia psychologiczno-pedagogicznego wszystkim uczniom 
z uwzględnienie zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych 
i edukacyjnych;

• Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i za-
sobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. 
Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfro-
wych;

• Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do warto-
ści, kształtowanie postaw i respektowanie norm spo-
łecznych4.

Z przywołanych powyżej kierunków wynika cały 
szereg kompetencji, które należy rozwijać u dzie-
ci i u nauczycieli, by sprostać bieżącym potrzebom 
i złożonej sytuacji. 

Z powyższego wynikają zadania nadzoru pedago-
gicznego dla kuratorów oświaty. W zakresie moni-
torowania już na rok szkolny 2019/2020 wskazano 

2   Ibidem.
3   Minister Edukacji Narodowej – dokument z dnia 3 lipca 2019 
roku – DKO-WNP.4092.51.2019.DB.
4   Minister Edukacji Narodowej – dokument z dnia 3 lipca 2020 
roku – DKO-WNP.4092.50.2020.DB.
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kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych po-
dając, że to zadanie podlega ewaluacji we wszyst-
kich typach szkół, a obecnie zostało ono podtrzy-
mane w zadaniach z nadzoru na rok 2020/20215. 
Trzeba także dostrzec, że w zadaniach z zakresu 
nadzoru pedagogicznego w zakresie monitorowania 
na rok 2020/21 dla kuratorów oświaty wyekspono-
wano dodatkowe zadania dla przedszkoli dotyczące 
wykorzystywania technologii informacyjno-komuni-
kacyjnych oraz realizacji zapisów podstawy progra-
mowej w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych 
w przedszkolach. Wyeksponowanie akurat kompe-
tencji cyfrowych zdaje się być szczególnie zasadne 
zważywszy na sytuację pandemii i konieczność mie-
rzenia się z wyzwaniami edukacji zdalnej, które być 
może, w różnych zakresach, będą elementem eduka-
cyjnej rzeczywistości także w nowym roku szkolnym.

To wszystko pokazuje, że kompetencje kluczowe 
stanowiły będą coraz bardziej istotne zagadnie-
nie w polskiej edukacji, mogą też z czasem stać 
się najważniejszym elementem wewnętrznej ewalu-
acji placówek oświatowych i zasadniczym punktem 
w planach nadzoru pedagogicznego i rocznej pracy 
placówki.

Jakie są możliwości, by szkoła skutecznie odpowiedziała 
na zapotrzebowanie związane z rozwijaniem kompetencji 
kluczowych dzieci i młodzieży?

Potencjał, który tkwi w szkole, przedszkolu czy 
w uniwersytecie jest potężny. Jest przestrzeń, po-
moce dydaktyczne, warunki, a przede wszystkim lu-
dzie, którzy mają ogromne doświadczenie, wiedzę, 
często pasję i ogromne serca do tego co robią. 
Wielu nauczycieli stale się doskonali, podnosi swoje 
kompetencje zawodowe, rozwija swój warsztat pra-
cy i swoje zdolności osobiste, a to doskonały punkt 
wyjścia do tego, by bardzo merytorycznie, fachowo 
i w poczuciu odpowiedzialności wspierać rozwój 
dzieci i młodzieży w pożądanych współcześnie kie-
runkach. Wsparciem dla instytucji edukacyjnych są 
programy wspomagania6 uruchomione w ostatnich 
miesiącach, dzięki którym dyrektorzy i nauczyciele 
mogą uzupełniać wiedzę w tym zakresie i stawać się 
liderami zmian tak współcześnie potrzebnych, liczne 
szkolenia oferowane przez publiczne i niepubliczne 
ośrodki doskonalenia nauczycieli i firmy szkolenio-
we, webinaria i kursy on-line. Nauczyciele mogą też 

5   Odnajdujemy ten zapis w kierunkach polityki oświatowej zarówno 
na rok 2019/20 i 2020/21  w przywołanych powyżej dokumentach.
6   Por. na przykład założenia projektu: Profesjonalny system wspo-
magania szkół z województwa lubuskiego współfinansowany przez UE 
ze środków EFS – strona projektu: wspomaganielubuskie.pl, a takie 
projekty realizowane są w wielu regionach naszego kraju.

samodzielnie uzupełnić swą wiedzę w tym zakresie, 
bowiem obecnie szeroko dostępne są już liczne 
opracowania i publikacje na ten temat. A o tym, że 
jest to możliwe świadczą inspirujące inicjatywy od-
dolne, w których nauczyciele z dyrektorami pokazu-
ją, że możliwa jest praca oparta na kompetencjach, 
skoncentrowana na rozwijaniu ważnych umiejętności 
i postaw dzieci i młodzieży, a nie tylko na podręcz-
nikach, kartach pracy czy testach. Te ostatnie wyda-
ją się niezwykle ważne dla pokonywania kolejnych 
szczebli systemu edukacji, ale z perspektywy życio-
wego funkcjonowania ich znaczenie w wielu zakre-
sach jest dyskusyjne. 

Bariery
Obserwacja rzeczywistości edukacyjnej pokazuje 
jednak, że nie jest to tak proste i oczywiste, jak może 
się wydawać. Gdyby było łatwe to już byśmy obser-
wowali istotne zmiany w jakości pracy instytucji edu-
kacyjnych, w ich organizacji czy w podejściu nauczy-
cieli do dzieci i młodzieży. Niestety często słyszymy, 
że polski system edukacyjny jawi się jako swoisty 
skansen. Szkoła nie zmienia się równie dynamicznie, 
jak zmienia się rzeczywistość. Nie nadąża nad prze-
mianami społecznymi, zmianami na rynku pracy czy 
dynamiką stylu życia. To sprawia, że postulat rozwi-
jania kompetencji kluczowych u dzieci i młodzieży 
stanowi nie lada wyzwanie dla nauczycieli. Warto 
wskazać kilka kluczowych barier, które pożądane 
działania mogą wyhamowywać, utrudniać. Są to:

• rutyna (!) – chyba najtrudniejsza z przeszkód do poko-
nania. Nasz system od lat powiela utarte drogi działania, 
kopiuje metody pracy, przyzwyczaił nas do pewnego po-
rządku i wcale nie chce łatwo poddać się przemianie, bo 
choć widoczne są powszechnie braki tego systemu, to 
niestety tak trudno przełamać przyzwyczajenia, ograni-
czające nas schematy, „iść pod prąd”, gdy większość ludzi 
woli podążać bezpieczną, znaną im drogą;

• braki w aktualizacji wiedzy u nauczycieli – wiedza się wy-
mienia, modyfikuje, a to wymaga od nauczycieli stałego 
jej uzupełniania, aktualizowania, a tylko część z nauczy-
cieli stale doskonali swoje kompetencje;

• braki techniczne, np. w przedszkolach brakuje swobod-
nego dostępu do Internetu w każdej sali, brakuje kom-
puterów, brakuje nowoczesnych pomocy dydaktycznych 
i multimedialnych, tablic interaktywnych, robotów. Sy-
tuacja się poprawia, z roku na rok jest nieco lepiej, ale 
nadal stan wyposażenia wielu placówek jest skromny;

• obawy nauczycieli, strach o to czy sobie poradzą w obli-
czu nowych wyzwań. Boimy się porażki, poczucia, że nie 
daliśmy rady, utraty wysokiej samooceny czy zepsucia 
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w oczach innych dobrej opinii na swój temat, bo przecież 
pracowaliśmy na nią bardzo długo;

• brak wsparcia dla nauczycieli (wielu z nich zgłasza, że mu-
szą liczyć tylko na siebie, że nie są pewni swoich działań, 
działają intuicyjnie – nie ma w ich placówkach zespołów 
problemowych, które mogą wypracowywać różne pro-
gramy, pomysły, rozwiązania. Nauczyciele zgłaszają, że 
nie mają wsparcia w kadrze zarządzającej, otrzymują 
odmowy na finansowanie różnych form doskonalenia 
zawodowego, a młodzi nauczyciele często nie mają też 
wsparcia ze strony nauczycieli z większym doświadcze-
niem (uruchamiają się mechanizmy rywalizacji, do głosu 
dochodzi poczucie zagrożenia).

To zapewne nie są wszystkie bariery, które stają 
przed nauczycielami na drodze ku zmianie. Są to 
jednak przeszkody istotne, które rzutu-
ją na kształt edukacji oferowanej dzie-
ciom i młodzieży.

Złożona rola nauczyciela w rozwijaniu kom-
petencji kluczowych dzieci i młodzieży – jak 
zmierzyć się z wyzwaniem?
Instytucje edukacyjne znajdują się 
w złożonej sytuacji. Z jednej strony 
obowiązek rozwijania kompetencji klu-
czowych dzieci i młodzieży staje się 
stałym elementem polityki oświatowej 
naszego kraju i wpisuje się w wytycz-
ne dla instytucji wszystkich szczebli, 
a z drugiej strony dyrektorzy i nauczy-
ciele mierzą się z potrzebą samodosko-
nalenia i dokształcania w tym zakresie, 
z potrzebą doposażania i modernizacji 
placówek (zwłaszcza przedszkoli, bo-
wiem szkoły w ostatnich latach stop-
niowo były modernizowane). Mamy 
świadomość, że wiele elementów 
z tych opisanych w zaleceniach Rady 
UE kompetencji kluczowych jest obec-
nych w myśli pedagogicznej i praktyce 
edukacyjnej od lat. Nauczyciele wspie-
rają rozwój dzieci w różnych zakresach 
i w wielu obszarach wpisują się w te 
działania opisane w europejskich ra-
mach odniesienia. W wielu przypad-
kach jest to kwestia nowej terminologii 
stosowanej w prawodawstwie. Są jed-
nak obszary wymagające rozpoznania, 
refleksyjnego przełożenia na szkolną 
czy przedszkolną codzienność.

Konieczna jest świadomość tych dzia-
łań, ich celowość i poprawność me-
todyczna – czyli odpowiedni dobór 
metod pracy – adekwatnych do wspie-

rania określonych kompetencji. Co zatem warto zro-
bić? Co może zrobić nauczyciel, by trafniej, bardziej 
celowo mógł wspierać rozwój dzieci i młodzieży 
i pomagać im w rozwoju współcześnie pożądanych 
kompetencji, na które składają się: wiedza, umiejęt-
ności i postawy? Warto z refleksją i odpowiedzialno-
ścią przejść przez kilka kroków:

Krok 1 – Starannie zapoznać się z zaleceniami Rady 
UE z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie kompetencji 
kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie 
(2018/C 189/01) wraz z załącznikiem, w którym wska-
zano europejskie ramy odniesienia. Potrzebne jest 
pełne rozumienie tego zagadnienia i poszczególnych 
kompetencji, ich składowych, często zbyt szeroko 
czy ogólnikowo wyjaśnianych.

Krok 2 – Dokonać analizy opisów poszczególnych 
kompetencji i porównania ich z dokumentami regu-
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lującymi pracę poszczególnych nauczycieli, głównie 
z podstawami programowymi i programami naucza-
nia, by zobaczyć, określić związki tego czego na-
uczamy z opisanymi tam kompetencjami, a następnie 
zastanowić się, jak mogę w toku swej pracy bardziej 
eksponować kompetencje kluczowe, jak czynić je 
główną osią pedagogicznych oddziaływań i poszu-
kiwań. 

Krok 3 – Opracować koncepcje pracy placówki oraz 
koncepcje pracy poszczególnych nauczycieli, wyzna-
czyć priorytety, przemyśleć stosowane metody i za-
stanowić się co można udoskonalić niemal „od ręki”. 
To zadanie dla dyrektora (w zakresie koncepcji pracy 
placówki) i dla każdego z nauczycieli, którzy są od-
powiedzialni za koncepcję własnej pracy.

Krok 4 – Podjąć dyskusję w zespołach problemo-
wych lub na forum rady pedagogicznej, w jakich 
kierunkach chcemy rozwijać się szczególnie, jakie 
działania promować, jakie programy wspomagania 
opracować. Potrzeba odpowiedzieć sobie na pyta-
nie o to, co dla nas jako placówki, czy jako zespołu 
jest ważne, co wpisuje się w nasz system wartości 
i stanowi dla nas priorytet na dziś i na kolejne lata, 
myśląc o swych działaniach długofalowo.

Krok 5 – Ustalić, w jakich obszarach nauczyciele potrze-
bują wparcia ze strony dyrektora – dyskusje, wewnętrz-
ne doskonalenie zawodowe, finansowanie szkoleń, od-
powiedź na pytanie jakich szkoleń potrzebujemy itp.

Krok 6 – Ustalić procedury wsparcia w sytuacjach, 
gdy wdrażamy zaplanowane działania, programy, 
a nauczyciel odczuje trudności, obawy. Pomocne 
jest wskazanie do kogo może zwrócić się o pomoc, 
na jaką pomoc może liczyć? Warto poszukać lide-
rów zmiany, mentorów, może doradców, ekspertów, 
konsultantów. Chcąc wprowadzić skutecznie zmianę, 
nie należy być osamotnionym, zagubionym, by nie 
rezygnować, nie sabotować swoich działań, nie znie-
chęcać się. Wokół nas mogą być osoby, które mogą 
skutecznie wesprzeć nas w działaniach. 

Dzięki tym krokom nauczyciele będą mieli szansę 
otwierać się na to co nowe, co stanowi dla nich wy-
zwanie. Może to im pomóc działać w poczuciu bez-
pieczeństwa wynikającym z otrzymanego wsparcia. 
Pamiętajmy, że dokonanie trwałej, skutecznej zmiany 
nie jest aktem jednorazowym, narzuconym zespołowi 
nauczycieli przez dyrektora. To proces  długotrwały, 
z momentami euforii i zaangażowania oraz spadka-
mi motywacji i piętrzącymi się trudnościami. Należy 
patrzeć na to jak na proces długofalowy, wspólnie 
negocjowany i wypracowywany, oparty na umowach 
i dialogu. Potrzebne jest procesowe wspomaganie 
nauczycieli w dokonywaniu zmiany, ze starannie 

przemyślanymi sposobami wsparcia na jakie może 
liczyć zespół. Warto też zastanowić się nad poszu-
kiwaniem sojuszników zmiany – odszukać potencjał 
tkwiący w zespole, środowisku lokalnym. Działamy 
przecież dla dobra dzieci, ich rodzin i całej społecz-
ności, ale też dla dobra nas samych, naszego rozwo-
ju, satysfakcji i samorealizacji.

Podsumowanie
W debacie publicznej szeroko wskazuje się, że pol-
ska edukacja potrzebuje znaczącej zmiany jakościo-
wej. Wielu ekspertów, pedagogów, a także rodziców 
podkreśla, że potrzebna jest przebudowa naszego 
myślenia o szkole i o kształcie prowadzonych dzia-
łań edukacyjnych. Nie będzie możliwa żadna zmiana, 
jeśli nie zrozumieją jej potrzeby i nie wykażą chęci 
jej dokonania sami nauczyciele. Oczywiście to poli-
tycy nadają jej formalny i programowy kształt, ale to 
nauczyciele i dyrektorzy organizują ją metodycznie, 
w swoich grupach, klasach. To od nauczycieli i dy-
rektorów zależy budowana w instytucjach atmosfera 
i klimat sprzyjający (lub nie) uczeniu się. Współcze-
śnie potrzebna jest szkoła (przedszkole) rozumiana 
jako instytucja ucząca się, stale doskonaląca się or-
ganizacyjnie, w której tworzy się przestrzeń uczącą, 
wykorzystuje coaching, tutoring i mentoring i sta-
wia na aktywną edukację, w której każdy może się 
rozwijać, poznawać nowe zagadnienia, doskonalić 
potrzebne umiejętności. Z tak zorganizowanej edu-
kacji skorzystają nie tylko dzieci i młodzież, ale tak-
że nauczyciele, którzy otwarci na odkrycia, pytania 
uczniów będą również stale inspirowani do własnego 
rozwoju.
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Teoria

Grzegorz Idziak

Czy kompetencje kluczowe są naprawdę  
kluczowe w szkole?

Zagadnienie kompetencji kluczowych jest szero-
ko omawiane w środowisku oświatowym w kilku 

ostatnich latach. Dzieje się tak za sprawą projektów 
finansowanych ze środków unijnych adresowanych 
do nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych. 
Kompetencje kluczowe pojawiają się także w pod-
stawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej 
państwa publikowanych co roku przez MEN. Ich wy-
raźne echo słychać także w zapisach podstaw pro-
gramowych, szczególnie tam, gdzie mowa o celach 
edukacji i najważniejszych rozwijanych umiejętno-
ściach (we wstępach do podstaw programowych).

W moim tekście chcę postawić pytania, które po-
winny pomóc w znalezieniu odpowiedzi na kluczowe 
pytanie: n a  i l e  n a p r a w d ę  r o z w i j a m y  k o m -
p e t e n c j e  k l u c z o w e  n a s z y c h  u c z n i ó w?

Czym są kompetencje kluczowe i po co zostały opisane?
Kompetencje kluczowe zostały opisane w załączniku 
do zalecenia Rady Unii Europejskiej zatytułowanym 
„Kompetencje kluczowe w procesie uczenia się przez 
całe życie - europejskie ramy odniesienia”1 (obecnie 
obowiązująca wersja pochodzi z 2018 r., wcześniej - 
z 2006 r.) Opisano w nim osiem kompetencji kluczo-
wych zdefiniowanych jako p o ł ą c z e n i e  w i e d z y , 
u m i e j ę t n o ś c i  i  p o s t a w . Połączenie to jest 
niezwykle istotne, ponieważ bez współistnienia tych 
trzech elementów nie można mówić o kompetencji. 
Posiadanie wiedzy nie jest bowiem wystarczające do 
tego, by mieć zdolność i możliwość do korzystania 
z niej (umiejętności). Umiejętności nie gwarantują 
zaś gotowości i skłonności do działania, reagowania, 
podejmowania wysiłku i postępowania w określony 
sposób (postawy).
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W jakim stopniu Ty jako nauczyciel i Twoja placówka roz-
wijacie postawy Waszych uczniów? 

Jakie są to postawy? 

Na ile są one zgodne z postawami przyjętymi za korzystne 
w opisach kompetencji kluczowych?

Celem zdefiniowania kompetencji kluczowych jest 
m.in. określenie czego współczesny człowiek po-
trzebuje, by zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie, 
osiągnąć wyższy poziom samorealizacji, dbać o wła-
sne zdrowie, aktywnie i odpowiedzialnie włączać się 
w sprawy obywatelskie oraz budować dobre relacje 
społeczne. Można zatem powiedzieć, że jest to z e -
s t a w  k o m p e t e n c j i  p o m o c n y c h  w  b u d o -
w a n i u  s z c z ę ś l i w e g o  ż y c i a . Kompetencje 
kluczowe są również istotne w rozwijaniu bardziej 

demokratycznych społeczeństw i zapewnienia rów-
ności ich członkom.

Ważnym aspektem rozwijania kompetencji kluczo-
wych jest u c z e n i e  s i ę  p r z e z  c a ł e  ż y c i e . 
„Europejskie ramy odniesienia” mają wspierać wysiłki 
na rzecz rozwoju kompetencji i zapewnienia dobrej 
jakości edukacji w perspektywie uczenia się przez 
całe życie. Dziś nie trzeba nikogo przekonywać, że 
taka perspektywa rozwoju i edukacji jest niezwykle 
istotna w świecie, który cechują dwie podkreślane 
w zaleceniu właściwości: d y n a m i c z n a  z m i e n -
n o ś ć  i  l i c z n e  w z a j e m n e  p o w i ą z a n i a 
( g l o b a l i z a c j a ) . 

W jakim stopniu  Twoja szkoła wspiera, a w jakim 
ogranicza gotowość uczniów do uczenia się przez 
całe życie? Które z podejmowanych przez Was dzia-
łań mają na to pozytywny, a które negatywny wpływ?

Osiem, a w zasadzie dziewięć kompetencji kluczo-
wych

W „Europejskich ramach odniesienia” znajdziemy 
osiem kompetencji kluczowych. Jedna z nich jest 
rozbita na dwie części (A i B). Opis każdej kompe-
tencji składa się z krótkiego wstępu oraz akapitów 
odpowiadających wiedzy, umiejętnościom i posta-
wom, które są związane z tą kompetencją. Opisy 
są bardzo konkretne i syntetyczne, nie będę zatem 
podejmował prób ich streszczenia. Chcę przy każ-
dej z kompetencji odnieść się do kilku zagadnień, 
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które w moim przekonaniu wymagają szczególnego 
wzmocnienia w polskiej rzeczywistości edukacyjnej. 
Stąd głównie będą odwoływał się do obszaru postaw 
i umiejętności. 

Przy każdej kompetencji postawię pytania o ich roz-
wijanie we współczesnej szkole, które mają skłaniać 
do refleksji nad naszą pracą z uczniami. Pamiętajmy, 
że jednym z najbardziej skutecznych oddziaływań 
edukacyjnych jest modelowanie: dzieci uczą się od 
nas obserwując nasze zachowania. Trudno kształto-
wać u innych postawy, których osobiście nie prezen-
tujemy.

Kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji
Ta kompetencja obejmuje zarówno zdolność sku-
tecznego komunikowania i porozumiewania się z in-
nymi, jak również stanowi podstawę do skutecznego 
uczenia się. 

Szczególną uwagę zwracam na krytyczne myślenie 
i zdolność oceny informacji (umiejętności) oraz go-
towość do krytycznego i konstruktywnego dialogu, 
a także świadomość oddziaływania języka na innych 
ludzi i potrzebę jego używania w sposób odpowie-
dzialny (postawy).

Jak często weryfikujesz informacje, które trafiają do Cie-
bie z Internetu lub innych mediów? Jakimi kryteriami 
kierujesz się oceniając ich wartość i wiarygodność? Jak 
często stwarzasz uczniom okazję do samodzielnego poszu-
kiwania i weryfikowania informacji? Jakich metod do tego 
używasz?

W jaki sposób prowadzisz swoje rozmowy ze znajomymi? 
Jak często bierzesz udział w dyskusji na argumenty, a jak 
często unikasz lub wycofujesz się z rozmów, w których 
musisz bronić własnego zdania? W jaki sposób stwarzasz 
uczniom warunki do formułowania własnych argumen-
tów? Jak często godzisz się na kwestionowanie przez nich 
tego, co mówisz Ty jako nauczyciel? Jak na to reagujesz? 
Czy zdarza Ci się powiedzieć do ucznia coś w rodzaju „nie 
dyskutuj”?

Na ile odpowiedzialnie używasz języka? Jak często zasta-
nawiasz się, w jaki sposób to, co i jak mówisz, wpływa 
na innych, w tym na Twoich uczniów? Jak kształtujesz tę 
postawę u nich?

Kompetencje w zakresie wielojęzyczności
To przede wszystkim zdolność do komunikowania 
się z innymi z wykorzystaniem różnych języków. 
Dziś w świecie łatwych kontaktów z przedstawicie-
lami innych grup językowych kompetencja ta staje 
się wręcz niezbędna. Nie zamyka się ona jednak tyl-

ko do znajomości pojęć i gramatyki, czy rodzajów 
słownej interakcji (wiedza). Ważny jest także aspekt 
międzykulturowy, konwencje społeczne, zmienność 
języków. 

Zwracam uwagę na zdolność posługiwania się ję-
zykiem obcym w zakresie rozumienia komunikatów, 
podejmowania i kończenia rozmowy, rozumienia 
i tworzenia treści (umiejętności), a także na docenia-
nie różnorodności kulturowej (postawy).

Jakim językiem obcym potrafisz się posługiwać lub jakiego 
języka obcego się uczysz? Jak często Twoi uczniowie mają 
okazję widzieć Ciebie korzystającego z tej umiejętności?

W jaki sposób odnosisz się do osób z innych kręgów kul-
turowych? Jak często Twoi uczniowie mają okazję słyszeć 
Ciebie doceniającego/doceniającą różnorodność kulturo-
wą?

Kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie 
nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii
W tej kompetencji osobno opisano kompetencje ma-
tematyczne (A) oraz kompetencje w zakresie nauk 
przyrodniczych, technologii i inżynierii (B). Podkre-
ślony został aspekt praktyczny tych kompetencji 
związany z wykorzystywaniem ich do rozwiązywania 
problemów i podejmowania wyzwań. 

W kompetencjach matematycznych oczywista wyda-
je się umiejętność sprawnego i solidnego liczenia. 
Ja jednak zwracam uwagę na zdolność korzystania 
z różnych pomocy, w tym danych statystycznych, wy-
kresów (umiejętności) oraz chęć szukania argumen-
tów i oceniania ich zasadności (postawy). 

W części B opisu tych kompetencji na wyróżnienie 
zasługuje umiejętność posługiwania się narzędziami 
i urządzeniami technicznymi oraz danymi naukowy-
mi do osiągania celów (umiejętności), świadomość 
wpływu działalności człowieka na przyrodę (wiedza) 
oraz postawa ciekawości i etyczne podejście do roz-
woju naukowo-technicznego.

Jak często weryfikujesz informacje z mediów? Jak często 
analizujesz dane statystyczne, by zweryfikować uzyskane 
informacje? Jak często w swojej pracy z uczniami odwołu-
jesz się do danych statystycznych? 

Jakich metod używasz, by zachęcić uczniów do szukania 
argumentów i ich oceniania? Jakie okazje do tego stwa-
rzasz (również w sytuacjach innych niż nauka przedmiotu, 
którego uczysz)?

Z jakich narzędzi/urządzeń korzystasz w swoim codzien-
nym życiu? Z jakich narzędzi/urządzeń mogą korzystać 
uczniowie na Twoich lekcjach?
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Jakimi zagadnieniami współczesnej nauki i technologii in-
teresujesz się osobiście? Jakie media śledzisz w tym zakre-
sie? W jaki sposób budzisz u uczniów ciekawość odnośnie 
do najnowszych odkryć naukowych?

Kompetencje cyfrowe
Technologie cyfrowe i zdolność posługiwania się 
nimi mają wspierać m.in. proces uczenia się. Ważną 
umiejętnością jest sprawność korzystania z informa-
cji, komunikowania się i współpracy z innymi za po-
mocą narzędzi cyfrowych. 

Właśnie na aspekt społeczny technologii cyfrowych 
chcę zwrócić szczególną uwagę. Dają one możliwość 
kontaktu i współpracy w celach zawodowych, spo-
łecznych i osobistych. Stąd ważna jest znajomość 
tych technologii oraz umiejętność celowego po-

sługiwania się nimi (wiedza i umiejętności). Warto 
jednak zwrócić także uwagę na wykorzystywanie ich 
w sposób etyczny (postawy).

Do czego wykorzystujesz technologie cyfrowe w swoim ży-
ciu? Jak często dzielisz się tym ze swoimi uczniami? Jak 
często wykorzystujesz na Twoich lekcja technologie i urzą-
dzenia cyfrowe? 

Jak wykorzystujesz materiały dostępne w Internecie? Jak 
często sprawdzasz i uwzględniasz kwestie dotyczące wła-
sności intelektualnej? Jak często na ten aspekt zwracasz 
uwagę Twoich uczniów?

Kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętno-
ści uczenia się
Kompetencja ta jest bardzo pojemna. Pokazuje, że 
połączenie kompetencji osobistych, społecznych 
i w zakresie umiejętności uczenia się stanowi zdol-
ność do zarządzania sobą i swoim rozwojem oraz bu-
dowania dobrych relacji z innymi, sprzyjających m.in. 
uczeniu się w grupie.

Niemalże cały opis tej kompetencji można przyto-
czyć jako najważniejsze wyzwanie dla polskiej edu-
kacji. Zwracam uwagę na zdolność do radzenia sobie 
ze złożonością i stresem, zdolność do konstruktyw-
nego porozumiewania się oraz tolerancję dla różnych 
punktów widzenia i okazywanie empatii (umiejętno-
ści). W obszarze postaw szczególnie ważne wydaje 
się pozytywne nastawienie do uczenia się przez całe 
życie i nastawienie na rozwiązywanie problemów.

Jak sam/sama radzisz sobie ze złożonymi i stresującymi 
sytuacjami? W jaki sposób i jak często uczysz Twoich 
uczniów radzenia sobie ze stresem? Jakie sposoby/techni-
ki im proponujesz? 

Jak reagujesz na sytuacje, w których inne osoby mają od-
mienny od Twojego punkt widzenia? Jak często tworzysz 
Twoim uczniom okazję do dyskusji na temat różnych punk-
tów widzenia danego zagadnienia? Jak reagujesz, kiedy 
uczniowie nie zgadzają się z Twoim stanowiskiem?

Jak często mówisz o emocjach swoich i innych osób? Ja-
kie emocje potrafisz odczytać i nazwać u siebie  i u in-
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nych?  Jak często zdarza Ci się lekceważyć emocje innych, 
zwłaszcza uczniów?

Jakie masz nastawienie do własnego procesu uczenia się? 
Jak często podejmujesz działania rozwojowe z własnej 
inicjatywy? Jak do nich podchodzisz? Na ile w skali 1-10 
możesz ocenić swoją gotowość do uczenia się? Jak często 
dzielisz się z uczniami informacjami o Twoim osobistym 
rozwoju? Jak o tym mówisz, jakie emocje związane z ucze-
niem się przekazujesz wtedy uczniom (pozytywne czy ne-
gatywne)?

Kompetencje obywatelskie

Kompetencje obywatelskie opisują świadomego, od-
powiedzialnego i zaangażowanego obywatela, który 
m.in. zna podstawowe pojęcia i zjawiska związane 
z przestrzenią społeczną, polityczną i gospodarczą 
oraz interesuje się bieżącymi sprawami publicznymi.

Podkreślić chcę krytyczne rozumienie i interakcję 
z tradycyjnymi i nowymi mediami (umiejętności) oraz 
zainteresowanie wydarzeniami politycznymi i spo-
łeczno-gospodarczymi, a także popieranie różnorod-
ności społecznej i kulturowej (postawy).

Jak często śledzisz aktualne wydarzenia polityczne, gospo-
darcze, społeczne? W jaki sposób weryfikujesz informacje, 
które do Ciebie docierają za pośrednictwem mediów? Jak 
często rozmawiasz z Twoimi uczniami o bieżących spra-
wach społeczno-politycznych? W jaki sposób pomagasz im 
rozwijać umiejętność krytycznego rozumienia informacji 
dostarczanych im przez media?

Kompetencje w zakresie przedsiębiorczości

Na swój prywatny użytek nazywam tę kompetencję 
„braniem swojego życia we własne ręce”. Przedsię-
biorczość często kojarzy nam się z ekonomią, prowa-
dzeniem firmy. Tu jednak pojęcie to rozumiane jest 
szerzej. W opisie kompetencji znajdziemy zachętę 
do podejmowania inicjatywy, wykorzystywania szans, 
rozwiązywania problemów, kreatywności, wytrwa-
łości i współdziałania z innymi w dążeniu do celu. 
Ważne jest także rozumienie procesów ekonomicz-
nych i świadomość zasad etycznych.

Bardzo trudno jest mi wskazać tylko kilka wybranych 
obszarów tej kompetencji jako wyzwanie dla polskiej 
szkoły. Warto podkreślić zdolność do pracy samo-
dzielnej i zespołowej oraz mobilizowania zasobów 
ludzkich i przedmiotów. Ważne jest również sprawne 
porozumiewanie się i negocjowanie, a także zdolność 
do radzenia sobie z ryzykiem i podejmowania decyzji 
(umiejętności). Poczucie sprawczości, przyjmowanie 

odpowiedzialności, chęć motywowania innych i do-
ceniania ich pomysłów, odwaga i wytrwałość w dą-
żeniu do celu, to niezwykle istotne elementy w ob-
szarze postaw.

Jak często jako nauczyciel tak naprawdę pracujesz w ze-
spole? Jak przebiega ta praca, jak się w niej odnajdujesz? 
W jakim stopniu potrafisz mobilizować innych do współ-
pracy w realizacji własnych pomysłów? Jak często stwa-
rzasz uczniom okazje do pracy w zespołach? Jak dbasz 
o rozwój ich umiejętności związanych z taką współpracą? 
Jak często Twoi uczniowie mogą być liderami w realizacji 
pomysłów związanych ze szkołą?

Jak często sporne sytuacje rozwiązujesz w drodze nego-
cjacji? Jak często jesteś skłonny/skłonna przyjmować do 
realizacji pomysły innych, w tym uczniów?

Jak często w Twojej pracy podejmujesz próby wprowadze-
nia nowych rozwiązań, w tym takich które są obarczone 
ryzykiem niepowodzenia? Jaką postawę przyjmujesz czę-
ściej: zachowawcze unikanie najmniejszego ryzyka czy 
kalkulacja ryzyka i odważne podejmowanie go? W jaki 
sposób wspierasz uczniów w kalkulowaniu i podejmowa-
niu ryzyka?

Na ile masz poczucie, że Twoje życie zależy od Ciebie, a na 
ile, że zależy od innych? Jak oceniasz poczucie własnej 
sprawczości? Kogo czynisz odpowiedzialnym za Twoje 
sukcesy i niepowodzenia: siebie czy innych? Na ile jesteś 
wytrwały/wytrwała w realizacji swoich pomysłów? Jak 
często i w jaki sposób tworzysz Twoim uczniom warunki do 
podejmowania własnych odważnych decyzji, a jak często 
decydujesz za nich? W jaki sposób reagujesz na decyzje 
podejmowane przez Twoich uczniów, szczególnie na takie, 
które nie są zgodne z Twoimi pomysłami? Jak wspierasz 
ich w konsekwentnym dążeniu do ich celów?

Kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji 
kulturalnej

Opis tych kompetencji wskazuje na kreatywność 
w wyrażaniu swoich pomysłów i przesłania za pomo-
cą różnych rodzajów sztuki i form kulturalnych oraz 
rozumienie i szacunek wobec takich przekazów for-
mułowanych przez innych. 

Na podkreślenie zasługuje zdolność do angażowania 
się w procesy twórcze indywidualnie i zespołowo, 
a także uzyskiwanie korzyści osobistych, społecznych 
lub komercyjnych za pomocą sztuki (umiejętności). 
Za tym idzie także szacunek i otwartość na różne 
formy ekspresji kulturalnej oraz etyczne podejście 
do własności intelektualnej, a także ciekawość świa-
ta i gotowość do uczestniczenia w doświadczeniach 
kulturalnych (postawy).
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W jaki sposób Ty wyrażasz się twórczo? Jakie działania 
twórcze podejmujesz? Z jakiej oferty kulturalnej korzy-
stasz? Z kim rozmawiasz o swoich doświadczeniach kul-
turalnych? Jaką rolę zajmują one w Twoich dyskusjach 
ze znajomymi i uczniami? 

W jaki sposób wypowiadasz się o formach sztuki, które 
nie odpowiadają Twojemu gustowi? Jak często stwa-
rzasz swoim uczniom możliwość wyrażania ich po-
mysłów, poglądów, przeżyć za pomocą sztuki? Na ile 
interesujesz się ich twórczością?  Jak reagujesz na ich 
twórczość? 

Podsumowanie

Nie ma zapewne szkoły, której dyrekcja i nauczy-
ciele nie deklarowaliby, że rozwijają kompetencje 
kluczowe uczniów. Ważna jest jednak nie tylko 
deklaracja, ale także autentyczne kształtowanie 
tych kompetencji w sposób świadomy, celowy, 
systematyczny, permanentny i na wysokim pozio-
mie. 

Nie mam wątpliwości, że kształtowanie kompeten-
cji kluczowych uczniów należy zacząć od kształ-
towania kompetencji kluczowych nauczyciela. Nie 
chcę przez to powiedzieć, że nauczyciele wcale 
nie mają tych kompetencji ukształtowanych. Jed-
nak każdy z nas powinien przeprowadzić swoistą 
auto-ewaluację, by poznać obszary, nad którymi 

powinien szczególnie pracować. Trudno jest bo-
wiem dawać coś, czego samemu się nie posiada. 
Postawione przez mnie pytania, mają wspierać ten 
proces. Wszak kształtowanie kompetencji kluczo-
wych to wyzwanie na całe życie.

Bibliografia:
Zalecenie Rady wraz z załącznikiem można pobrać z Bazy Aktów Prawnych Unii Eu-
ropejskiej: https://eur-lex.europa.eu/legal content/PL/TXT/?uri=uriserv%3A-
OJ.C_.2018.189.01.0001.01.POL&toc=OJ%3AC%3A2018%3A189%3ATOC 
(dostęp: 21.07.2020)

GRZEGORZ  IDZ IAK

trener, coach, tutor. Dyrektor akredytowanej niepublicznej pla-
cówki doskonalenia nauczycieli Percepti Edukacja, która spe-
cjalizuje się we wspieraniu nauczycieli w zakresie rozwijania 
kompetencji kluczowych uczniów, w tym myślenia krytycznego, 
uczenia się, kompetencji cyfrowych. Percepti Edukacja prowa-
dzi szkolenia dla nauczycieli i dyrektorów w formie tradycyjnej 
i zdalnej.

PERCEPtIEDUKaCja.Pl
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Teoria

Dorota Marek-Kurpanik

Kształtowanie kompetencji proinnowacyjnych –  
ważne zadanie dla przyszłości

Korzystając z bogactwa wiedzy, umiejętności i po-
staw ośmiu kompetencji kluczowych, chciałabym 

zabrać Ciebie, czytającą /czytającego ten tekst w po-
dróż do jeszcze głębszego poznawania kompetencji 
niezbędnych dla przyszłości. Mowa będzie o kompe-
tencjach proinnowacyjnych. 

W 2018 roku został opublikowany raport zespołu 
eksperckiego pod kierunkiem Jana Fazlagicia zatytu-
łowany „Szkoła dla innowatora. Kształtowanie kom-
petencji proinnowacyjnych”.

Rozwój kompetencji proinnowacyjnych służy temu, aby 
przygotować ludzi do odpowiedzialnego podejmowania 
ryzyka przede wszystkim w obszarze aktywności ekono-
micznej, ale także społecznej, artystycznej i naukowej. 
Aby tak się stało, młodzi ludzie powinni być wyposażeni 
w odpowiednią wiedzę, kompetencje i umiejętności. Na-
leży wśród nich wykształcić lub wzmocnić odpowiednie 
postawy sprzyjające kreatywności i przedsiębiorczości. 
Jak wskazują wyniki wielu badań i raportów w czwartej 
rewolucji przemysłowej (Industry 4.0) znacząco wzrośnie 
zapotrzebowanie na osoby kreatywne, potrafiące myśleć 
krytycznie i koncepcyjnie1.

W raporcie przedstawiono wzajemne powiązania 
trzech kluczowych terminów dla rozumienia kompe-
tencji proinnowacyjnych: innowacji, przedsiębiorczo-
ści i kreatywności.

Zarówno „innowacyjność”, jaki i „kreatywność” oraz 
„przedsiębiorczość” są pojęciami – przynajmniej w pew-
nych zakresach – tożsamymi i bliskoznacznymi. Na przy-
kład przedsiębiorca bardzo często musi wykorzystać swoją 
kreatywność. Innowator korzysta z kreatywności własnej, 
ale także innych ludzi. Innowator może, lecz wcale nie 
musi stać się przedsiębiorcą: osoby kreatywne często stają 
się innowatorami, a w czasie komercjalizacji swoich po-
mysłów stają się przedsiębiorcami. Kreatywność to z kolei 
zdolność do tworzenia pomysłów i idei (…) lub też nowych 
sposobów rozwiązywania problemów lub spoglądania na 
szanse w otoczeniu lub wśród własnych zasobów osobi-

1   Szkoła dla innowatora. Kształtowanie kompetencji proinnowacy-
jnych, red. j. Fazlagić, Kalisz 2018

stych. Innowacja to zdolność do wdrażania kreatywnych 
rozwiązań w celu rozwiązania tych problemów lub wyko-
rzystania nowych możliwości2.

W identyfikacji kompetencji proinnowacyjnych wy-
odrębniono listę ponad 15 0  k o m p e t e n c j i  nie-
zbędnych do funkcjonowania człowieka w życiu oso-
bistymi i społecznym, określanych przez autorów 
raportu także jako wartości, cechy, postawy. Są to 
m.in.:

1) generowanie pomysłów;
2) krytyczne myślenie;
3) synteza/reorganizacja wiedzy;
4) kreatywne rozwiązywanie problemów;
5) identyfikacja problemu;
6) szukanie udoskonaleń;
7) zbieranie informacji;
8) niezależne myślenie;
9) znajomość technologii;
10) otwartość na pomysły;
11) ciekawość poznawcza – chęć empirycznej weryfikacji 

swoich przypuszczeń;
12) umiejętność współpracy;
13) angażowanie się w zainteresowania niezwiązane z pracą;
14) umiejętność identyfikacji problemów i wyzwań;
15) ocena i analiza długoterminowych konsekwencji zjawisk 

i działań;
16) wizjonerstwo;
17) empatia;
18) kwestionowanie status quo;
19) inteligentne podejmowanie skalkulowanego ryzyka;
20) dążenie do doskonalenia się;
21) otwartość na zmiany;
22) podwyższona akceptacja ryzyka;
23) tolerancja dla wieloznaczności.
Bazując na wyżej wspomnianej liście kompetencji, 
na wywiadach z ekspertami oraz studiach literatu-
ry przedmiotu, autorzy raportu stworzyli t a b e l ę 
k o m p e t e n c j i  p r o i n n o w a c y j n y c h , niezbęd-
nych do pracy z uczniem. Są to:

2   Ibidem
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wodzenia realizacji planu; podejmowanie inicjatywy.
5. Opóźniona lub odroczona gratyfikacja – zdolność do 

oparcia się pokusie natychmiastowej nagrody i oczeki-
wanie na późniejsze wynagrodzenie.

6. Zarządzanie zmianą i improwizacja – uczenie się jaj im-
prowizować, pracować bez lub poza agendą, próbowanie 
osiągnięcia rezultatów bez wcześniejszych przygotowań, 
mobilizowanie zasobów ad hoc, uczenie jak radzić sobie 
z niepewnością i zmianami, przygotowywanie uczniów 
na sytuacje, w których kilka interpretacji jest wiarygod-
nych; ocena sił, które popychają lub hamują pomysł 
w danej sytuacji.

7. Wytrwałość – znaczenie nie poddawania się; usilne pró-
bowanie, sprawdzanie wszystkich możliwości, nieznie-
chęcanie się zbyt łatwo.

8. Rozwijanie zainteresowań i nauczanie, że posiadanie 
hobby jest zasobem – nagradzanie uczniów za rozwija-
nie zainteresowań; zachęcanie do działań nieobjętych 
programem nauczania.

9. Współpraca – uczenie jak osiągnąć synergię, wykorzystać 
zasoby i umiejętności innych ludzi na zasadach win-win; 
nauczanie jak słuchać sugestii innych i próbować nowych 
pomysłów.

10. Rozwijanie orientacji na przyszłość – nauka o zaletach 
spoglądania na przyszłe możliwości; ocena przyszłych 
kierunków i ryzyka na podstawie obecnych i przyszłych 
silnych stron, słabych stron, szans i zagrożeń.

III    Umiejętności funkcjonalne
1. Podstawowe umiejętności – pisanie, czytanie, liczenie.

IV    Umiejętności techniczne
1. Podstawowe umiejętności – obsługa programów kom-

puterowych, zrozumienie i wykorzystanie technologii do 
doskonalenia procesów w pracy. 

Koncepcja „kompetencji proinnowacyjnych” nie jest 
powszechnie znana. Stanowi swego rodzaju novum, 
jeśli chodzi o dokumenty strategiczne dotyczące 
systemów edukacji i wiele z tych kompetencji wyma-
gają jeszcze bardziej głębszego rozwijania w eduka-
cji szkolnej. Zachęcam do lektury raportu.

Bibliografia:
Szkoła dla innowatora. Kształtowanie kompetencji proinnowacyjnych, raport 
zespołu pod kierunkiem J. Fazlagicia, Kalisz 2018, Wyd. ODN Kalisz. 

I   Umiejętności poznawcze
1. Ciekawość i odkrywanie nowych możliwości – ucze-

nie jak zainteresować innych swoją osobą i patrzenia 
w przyszłość, nagradzanie uczniów za zadawanie pytań; 
nauczanie jak nie być zadowolonym z pierwszej opcji, za-
chęcanie do ciekawości i chęci szukania kolejnych możli-
wości. Uczenie jak eksperymentować i być otwartym na 
empiryczną weryfikację swoich założeń.

2. Powstawanie pomysłów – uczenie jak tworzyć i rozwijać 
pomysły własne oraz innych. Kompetencja silnie związa-
na z kreatywnością w rozumieniu psychologii. 

3. Rozwiązywanie problemów – zdolność do rozwiązywa-
nia problemów i przezwyciężania przeszkód. Kompeten-
cji tej towarzyszy postawa proaktywna wobec trudności 
i wyzwań.

4. Samodzielność myślenia – przełamywanie modeli men-
talnych, uczenie, że „nie wszystko złoto, co się świeci”, 
myślenie niestandardowe – nawet jeśli czasami oznacza 
niezgodność z powszechną opinią. Identyfikowanie przy-
datnych źródeł informacji oraz zbieranie i selekcjonowa-
nie tylko tych informacji, które są niezbędne/wartościo-
we.

5. Myślenie dywergencyjne – nauczanie jak zmienić per-
spektywę i patrzeć na problem z innego punktu widze-
nia.

6. Kadrowanie problemów – operacjonalizacja abstrakcyj-
nych obiektów/zjawisk/idei; nauczanie, jak dla abstrak-
cyjnego i mglistego pojęcia stworzyć wymierne ramy 
pojęciowe, punkty odniesienia, parametry pomiarowe 
itp.

7. Praca nad wieloma problemami w tym samym czasie – 
nauczanie jak pracować jednocześnie nad kilkoma pro-
jektami lub wstępnymi pomysłami bez przedwczesnego 
wybierania „właściwych” i eliminowania pozostałych. 
Kompetencja związana z tolerancją dla wieloznaczno-
ści.

8. Umiejętność uczenia się – kompetencja związana 
z umiejętnością uczenia się, a także analizowania, iden-
tyfikowania pozytywnych i negatywnych zdarzeń i ich 
przyczyn; zdolność do doskonalenia i usprawniania ist-
niejących rozwiązań.

II   Umiejętności behawioralne
1. Odwaga i podejmowanie ryzyka – demonstrowanie od-

wagi i niezależności myślenia, a także zdolności do oce-
niania wysiłków innych osób; zdolność do podejmowa-
nia ryzyka w życiu i akceptowania porażek.

2. Wizualizacja problemu i rozwijanie wyobraźni poprzez 
przydatne metafory; uczenie, jak wyjaśniać i nadawać 
sens światu dzięki komunikacji pośredniej, w tym meta-
forom, rysunkom, schematom.

3. Podejmowanie decyzji – branie odpowiedzialności za de-
cyzje, terminowość, branie na siebie odpowiedzialności 
i zarządzanie ryzykiem.

4. Liderowanie – przewodzenie sobie samemu i innym. 
Wskazywanie znaczenia dobrego przywództwa dla po-

Dorota  Marek-Kurpanik

Pedagog w zakresie animacji kultury, nauczycielka i lektor języka niemieckie-
go, trener biznesu, arteterapeuta, ekspert MEN ds. awansu zawodowego na-
uczycieli, trenerka w pilotażowym projekcie „Szkoła dla innowatora”, dyrektor 
Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli EduArte.
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Praktyka

Michalina Pańczak

Pielęgnowanie miłości do książki jako  
jedno z narzędzi rozwijania kompetencji kluczowych 

Świat podlega nieustannym zmianom społecznym, 
ekonomicznym, kulturalnym, technologicznym 

i innym. Zdawać się może, że stają się one coraz 
gwałtowniejsze, a ludzie muszą się do nich sprawniej 
przystosowywać. Kto stoi w miejscu, nie rozwija się 
– podlega regresowi. Społeczeństwo zmuszone jest 
więc nabywać coraz to nowe kompetencje, aby nadą-
żyć za przemianami otaczającego świata.

Według Astrid Męczkowskiej na gruncie pedago-
gicznym trudno jest jednoznacznie zdefiniować poję-
cie kompetencji. Przybiera ono znaczenie w zależno-
ści od teoretycznego lub ideologicznego kontekstu. 
„Etymologia wyznacza taką per-
spektywę pojmowania kompe-
tencji, w której jej podstawowe 
znaczenie będzie nawiązywać 
do potencjału podmiotu wyzna-
czającego jego zdolności wy-
konywania określonych typów 
działań” (Męczkowska 2003, s. 
693). Mówiąc najprościej kom-
petencje to swego rodzaju zdol-
ności do działania w wybranych 
obszarach. Można również rzec, 
że są kombinacją wiedzy, umie-
jętności, a także przyjmowanych 
postaw1. Kompetencje kluczowe 
to takie, które pomagają wspie-
rać rozwój osobisty, włączanie 
się w życie społeczne, aktyw-
ne obywatelstwo, jak również 
w przyszłości znalezienie odpo-
wiedniego zatrudnienia2. 

Wyróżnia się osiem tzw. kom-
petencji kluczowych: porozu-
miewanie się w języku ojczystym, porozumiewanie 
się w językach obcych, kompetencje matematyczne 
i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, 

1   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).
2   Ibidem

kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia 
się, kompetencje społeczne i obywatelskie, inicja-
tywność i przedsiębiorczość, świadomość i ekspre-
sja kulturalna3. Ich zadaniem jest wspieranie rozwoju 
osobistego jednostki m.in. włączanie w życie spo-
łeczne, czy zachęcanie do aktywnego życia obywatel-
skiego. Rozwijanie kompetencji kluczowych powinno 
rozpocząć się już w pierwszych latach życia dziecka, 
jednak warto pamiętać, że proces ten trwa przez 
cały czas. Rozwijanie kompetencji kluczowych sta-
nowi główne zadanie placówek oświatowych. Dzięki 
nim uczniowie mają możliwość, choć w podstawo-
wym stopniu, przygotować się do funkcjonowania we 
współczesnym, jak również przyszłym, zmieniającym 

się świecie. Konieczne jest nabywanie różnorodnych 
umiejętności, aby móc się odnaleźć w postępujących 
coraz szybciej przemianach. 

3   Dokument Rady Unii Europejskiej z 22 maja 2018 roku w spraw-
ie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie 
(tekst mający znaczenie dla EOG) – Dz. U. UE 2018/C 189/01 wraz 
z załącznikiem zawierającym europejskie ramy odniesienia.

Źr
ód

ło
: z

 a
rc

hi
w

um
 a

ut
or

ki
 



INSPIRATOR 2020/1 17

Zastanawiając się nad proponowanym przez Parla-
ment Europejski podziałem kompetencji kluczowych 
trudno jest wskazać te najbardziej istotne. Rozwi-
janie się na wielu płaszczyznach może umożliwić 
wzrost kompetentnego, świadomego swej wartości 
człowieka. Osoby charakteryzujące się umysłem ści-
słym zapewne uznają, że najważniejsze do kształ-
towania są kompetencje matematyczne, naukowo
-techniczne, czy informatyczne. Ekonomiści stawiać 
będą na rozwój umiejętność podejmowania działań 
przedsiębiorczych. Zaś dla humanistów najistotniej-
sze będą te związane ze zdolnościami językowymi, 
czy społecznymi.

Od chwili narodzin uczymy się funkcjonować w ota-
czającej rzeczywistości. Jednymi z pierwszych kom-
petencji, które może nabywać człowiek są, obok 
społecznych i obywatelskich oraz kulturalnych, te 
związane z porozumiewaniem się w języku ojczystym. 
Bez ich nabycia utrudnione staje się nie tylko komu-
nikowanie z innymi, ale również nabywanie pozosta-
łych zdolności. Pozwalają one na wyrażanie pojęć, 
myśli, faktów, a przede wszystkim uczuć, a więc na 
wyrażanie siebie. Właśnie dzięki tym podstawowym 
umiejętnościom mamy możliwość interakcji i kontak-
tów społecznych. Bez ich nabycia nie ma możliwości 
odnalezienia się w życiu domowym, szkolnym, czy 
towarzyskim.

Nic jednak nie dzieje się samoistnie. Chcąc wycho-
wać w pełni ukształtowanego, inteligentnego czło-
wieka dobrze jest podjąć działania mające na celu 
wspieranie nabywania kompetencji kluczowych. Jed-
nym z narzędzi mogących wspomóc ten proces jest 
obcowanie z literaturą, która ma wiele zalet. Może 
ona usprawniać przede wszystkim rozwijanie umie-
jętności komunikowania się w języku ojczystym. Jed-
nak, aby proces ten przebiegał prawidłowo powin-
niśmy posiadać odpowiedni zasób słownictwa, znać 
podstawy gramatyki oraz funkcje języka. Oprócz tak 
fundamentalnych umiejętności istotne jest także czy-
tanie „między wierszami”, czy odnajdywanie kontek-
stów w wypowiedzi. Istotne są również takie zdolno-
ści, jak poszukiwanie, gromadzenie i przetwarzanie 
informacji. Wraz z rozwojem nabywanych umiejęt-
ności należy nauczyć się krytycznie i konstruktywnie 
prowadzić dialog używając odpowiedniej argumen-
tacji. Celem nadrzędnym powinno stać się używanie 
języka w sposób odpowiedzialny. Dobrze jest jeżeli 
będziemy potrafili wyrażać się w sposób estetyczny 
i z dbałością o szczegóły. 

Nauka czytania jest procesem trudnym i długotrwa-
łym o złożonej strukturze (M. Dagiel 2003, s. 607). 
Z tego powodu tak ważne jest, by od najmłodszych 
lat dziecka zainteresować je literaturą. Czytelnictwo 

stanowi jedną z form uczestnictwa w kulturze – to 
fundament współczesnego życia. Rozwijając zainte-
resowania czytelnicze mamy możliwość oddziaływa-
nia na osobowość ludzi w każdym wieku. Jest ono 
również niezwykle istotne w procesie edukacji.

Zalety czytelnictwa
Wydawać się może, że w XXI wieku, w dobie roz-
woju techniki, nowych technologii i wszechobecnej 
cyfryzacji książka staje się niemodna i bezużytecz-
na. „Społeczeństwo naszych czasów znakomicie 
może obyć się bez książek. Trudno sobie wyobrazić 
świat bez komputerów i telefonów, GPS-ów, notebo-
oków i tabletów, samochodów i pociągów, lodówek 
i mebli, ale bez książek?” (G. Leszczyński 2015, s. 
7). Została ona zepchnięta na margines życia spo-
łecznego. Okazało się, że stała się gadżetem, który 
łatwo zastąpić. Wyniki badań dotyczące czytelnictwa 
są alarmujące ponieważ przez wiele lat jego poziom 
spadał lub utrzymywał się na niepokojąco niskim po-
ziomie4, a pozycja książki stawała się coraz bardziej 
marginalna. Jest to przykre zjawisko ponieważ, jak 
już wspomniano, czytanie, a więc także rozwijanie 
zainteresowań czytelniczych niesie za sobą wiele ko-
rzyści.

1. Poznawanie świata
Obcowanie z literaturą już od najmłodszych lat może 
dostarczyć informacji o otaczającym świecie. W do-
datku dzieje się to na poziomie umiejętności per-
cepcyjnych dziecka i jego możliwości przyswajania 
wiedzy dzięki doborowi odpowiednich tekstów lite-
rackich przez opiekunów. Mają oni bowiem (a przy-
najmniej powinni mieć) najlepszą wiedzę na temat 
upodobań i zainteresowań dziecka. 

Choć obecnie najmłodszym nie brakuje okazji do 
zabawy i rozrywki również czytanie może być jedną 
z nich. Dzieciom w wieku wczesnoszkolnym niestety 
często kojarzy się ono z czymś trudnym, męczącym, 
czy nudnym. Nierzadko uczniowie dość niechętnie 
sięgają po lektury szkolne ponieważ ze względu 
na przymus ich czytania, odpytywanie z zawartych 
w nich treści, kojarzą się ze swego rodzaju przymu-
sem. Warto, aby rodzice i wychowawcy postarali 
się obalić ten mit, pokazali, że czytanie może być 
równie pasjonujące, jak chociażby wciągająca gra 
komputerowa, czy ulubiony serial. Kiedy najmłodsi 
uświadomią sobie, że może być ono świetną zabawą, 
sposobem na spędzenie wolnego czasu, sami z przy-

4   https://www.bn.org.pl/raporty-bn/stan-czytelnictwa-w-polsce/
stan-czytelnictwa-w-polsce-w-2019-r.  Dostęp: 21.07.2020 r. godz. 
16:32
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jemnością zaczną sięgać po książki.

2. Rozbudzanie wyobraźni
Mówi się, że dzieci mają wprost nieograniczoną wy-
obraźnię. Zwykły patyk może stać się dla nich lu-
dzikiem idealnym do zabaw w piaskownicy, kawałek 
kory pływający w kałuży okrętem na bezkresnym 
oceanie. Niestety z biegiem lat umiejętność ta traci 
na sile (dlatego bywa, że dorosłym trudno jest włą-
czyć się w dziecięcą zabawę). Warto więc wspierać 
rozwój zdolności do tworzenia wyobrażeń, a dzięki 
temu także kreatywności, która z czasem pomoże 
w rozwiązywaniu złożonych problemów. Nie ulega 
wątpliwości, że czytanie, bardziej niż np. ogląda-
nie programów telewizyjnych, pobudza wyobraźnię. 
„Dziecko nie tylko ma możliwość wyobrażania sobie 
bajkowej rzeczywistości, ale pod jej wpływem może 
tworzyć nowe historyjki lub ich zakończenia, czyli 
zmieniać lub wzbogacać ich treść tak, aby w końcu 
wymyślić całkiem nowe utwory” (B. Szczupała 2005, 
s. 156). Podczas kontaktu z literaturą od czytelnika 
i jego wyobraźni zależy to, w jaki sposób wyglądać 
będzie „wyczytany” przez niego świat. Dotyczy to 
również najmłodszych, którzy jedynie słuchają utwo-
rów czytanych im przez innych. Zmuszeni są do ak-
tywnego udziału w tym procesie. W przeciwieństwie 
do twórców programów telewizyjnych, autorzy tek-
stów literackich nie narzucają czytelnikom gotowej 
interpretacji dzięki czemu pobudzane są procesy 
myślowe. Często spotkać możemy się z opiniami, że 
ulubione książki tracą podczas ekranizacji ponieważ 
wizja reżysera różni się od tej, którą stworzył sobie 
czytelnik. 

3. Uczenie myślenia
Wydawać by się mogło, że współcześnie dzieci są 
inteligentniejsze od poprzedników. Uczęszczają (już 
od najmłodszych lat) na liczne zajęcia dodatkowe, 
dysponują niemal nieograniczonymi możliwościami 
zdobywania wiedzy i informacji. Jednak mają także 
swobodny dostęp do multimediów, a jak pisał Piotr 
T. Nowakowski „psycholodzy dziecięcy ostrzegają 
przed ryzykiem powstawania osób zdziecinniałych 
i bezrefleksyjnych. Telewizja kształtuje bowiem ludzi 
posługujących się raczej wzrokiem a nie słuchem. 
Obraz medialny neutralizuje intelektualne władze 
człowieka, odwołując się do strefy zmysłowej. Tele-
wizja posiada bowiem bardzo szybki rytm, ukazuje 
obrazy w nieustannym ruchu, nie pozostawia wiele 
czasu na myślenie” (P.T. Nowakowski 2002, s. 73). 
Przekazy medialne nie dają możliwości na dokona-
nie dokładnej analizy przekazywanych treści. Inaczej 
jest podczas zdobywania wiedzy w tradycyjny spo-

sób – czytając. Odbiorca może w odpowiednim dla 
siebie tempie starać się zrozumieć treść. Ma możli-
wość powrotu do trudniejszych fragmentów, zasta-
nowienia się nad nimi. W przeciwieństwie do pro-
gramów telewizyjnych literatura nie narzuca gotowej 
interpretacji. Dzięki temu pobudza procesy myślowe. 
Może również stać się bodźcem do podejmowania 
innych działań związanych ze zdobytymi informa-

cjami. Regularne czytanie pomaga zapamiętywać 
fakty, rozumieć je, a także uczy myślenia przyczy-
nowo-skutkowego (tak ważnego w codziennym funk-
cjonowaniu). Oczywiście nie można generalizować. 
Żyjemy w czasach, w których wskazane jest pozna-
wanie nowych możliwości przekazu informacji. Nie 
należy zapominać jednak o tradycyjnych sposobach 
zdobywania wiedzy. Sięgając po odpowiednie teksty 
można rozwijać się w sposób wszechstronny. War-
to również pamiętać, że nie wystarczy coś zobaczyć, 
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aby to pojąć. 

4. Rozwijanie kompetencji językowych

Od pierwszych chwil życia mamy kontakt z językiem. 
Choć początkowo nie rozumiemy otaczających nas 
dźwięków stopniowo nabywamy kompetencje języ-
kowe tak istotne podczas codziennego funkcjono-
wania, zdobywania wiedzy, komunikowania się. War-
to jednak zastanowić się, czy zawsze i czy wszyscy 
otrzymują odpowiednie wzorce. Przekazy medialne 
pod względem poprawności językowej często pozo-
stawiają wiele do życzenia. W licznych kreskówkach, 
czy filmach dla dzieci język jest niezwykle ubogi, 
kolokwialny. W grupie rówieśniczej najmłodsi mają 
styczność z wieloma zapożyczeniami, czy neologi-
zmami, które mogą przecież zostać zastąpione przez 
piękne wyrażenia języka ojczystego. Leszczyński 
twierdził, że „Wiek XXI już jest i najpewniej pozosta-
nie stuleciem milczenia. Język, którym posługujemy 
się na co dzień, został zredukowany do roli przekaź-
nika informacji i poleceń” (G. Leszczyński 2018, s. 2). 
Niedbałość językową i ubogą formę przekazu w ota-
czającym świecie warto rekompensować odpowied-
nimi tekstami: „Starannie dobrane utwory literackie 
ukazują ich odbiorcom wzory pięknej polskiej mowy. 
Utrwalone w pamięci fragmenty tekstów stają się 
przykładem poprawnego języka i mogą mieć  wpływ 
na doskonalenie funkcji mowy pod względem grama-
tycznym i dźwiękowym, na wzbogacanie zasobu po-
jęć i słów, na rozwój umiejętności komunikatywnej 
wypowiedzi i doskonalenie stylu” (H. Ratyńska 1988, 
s. 223-224). Sam proces czytania niewątpliwie wyma-
ga pewnych zdolności językowych, ale jednocześnie 
pozwala je rozwijać. 

Możemy spotkać się z opinią, że stajemy się poko-
leniem wtórnych analfabetów. Edytory tekstów, czy 
słowniki w smartfonach automatycznie poprawiają 
błędy ortograficzne, co sprawia, że piszący nie musi 
się zastanawiać nad poprawnością tekstu. Osoby 
spędzające czas czytając mają możliwość stykania 
się z różnego rodzaju trudnościami językowymi, co 
niewątpliwie usprawnia proces uczenia się. Czytając 
dzieci mają możliwość utrwalania poprawnej pisowni 
niejako mimo woli. W przyszłości będą miały tak-
że mniej problemów z tworzeniem własnych tekstów 
dzięki szerokiemu zasobowi słownictwa i odpowied-
nim wzorcom językowym. Nowakowski zauważył, że 
nierzadko osiągnięcia szkolne uczniów uwarunkowa-
ne są ich kompetencjami językowymi – od tego bo-

wiem zależy ile rozumieją, a także ile sami potrafią 
przekazać (2002, s.73).

5. Budowanie więzi międzyludzkich
Żyjemy w ciągłym pośpiechu, mawia się, że czas to 
pieniądz. Ludzie mieszkający pod jednym dachem 
często nie mają chwili żeby zjeść wspólny posiłek, 
porozmawiać, czy zwyczajnie pobyć razem, a nie 
tylko obok siebie. Między licznymi zajęciami dodat-
kowymi, codziennymi obowiązkami warto jest zwol-
nić, znaleźć wytchnienie. Wspaniałym rozwiązaniem 
może być sięgnięcie po literaturę i wspólne czytanie 
z dzieckiem (dziecku). Pracownicy „Fundacji ABCXXI 
Cała Polska Czyta Dzieciom” zachęcają do codzien-
nego choć dwudziestominutowego, głośnego czyta-
nia najmłodszym. Wydawać by się mogło, że nawet 
dwadzieścia minut to dużo kiedy tyle spraw czeka 
na odhaczenie z listy obowiązków. Warto się jednak 
zastanowić, czy w ciągu dnia mimo wszystko nie tra-
cimy więcej czasu na rzeczy, bez których możemy 
się obyć, np. na bezsensowne przeglądanie mediów 
społecznościowych. 

Wspólne pochylenie się nad książką ma za to wiele 
zalet. Jak pisała Papuzińska „Książka może stać się 
płaszczyzną kontaktu i zrozumienia między dziec-
kiem, a dorosłym” (1975, s. 20). Proces czytania 
z dzieckiem to coś więcej niż banalne przewraca-
nie kartek, czy oglądanie ilustracji. Może on stać się 
punktem wyjścia do ciekawych dyskusji zarówno na 
temat przeczytanego tekstu, jak również problemów 
dnia codziennego, uczuć, czy przeżyć towarzyszą-
cych dziecku. Wspólne spędzanie czasu pozwala na 
budowanie silnych więzi między pokoleniami, a na-
stępnie umożliwia wzmacnianie ich. Dzięki czytaniu 
odpowiednio dobranych tekstów dorosły może stać 
się przewodnikiem po świecie dziecięcych, często 
skomplikowanych, emocji. Wspólne, szczególnie 
wieczorne, czytanie posiada jeszcze jedną istotną 
zaletę – pozwala na wyciszenie się po dniu spędzo-
nym w towarzystwie przytłaczającej ilości bodźców. 
Kilka chwil z książką sprawia, że mamy okazję od-
począć od nadmiaru dźwięków, obrazów, czy komu-
nikatów. Warto zatem zdać sobie sprawę, że ludzie, 
którzy z przyjemnością będą wspominali czas spę-
dzony wspólnie z bliskimi podczas czytania prawdo-
podobnie w przyszłości sami będą chcieli zapewnić 
podobne doznania własnym pociechom.

6. Wszechstronny rozwój dziecka
O nieocenionych zaletach kontaktu z literaturą moż-
na pisać wiele, choć zapewne i tak nie uda się wspo-
mnieć o wszystkich. W niniejszym artykule starano się 
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opisać kilka z nich. Należy jednak pamiętać o tym, że 
czytanie bez wątpienia oddziałuje na wszechstron-
ny rozwój dziecka. Kontakt z odpowiednio dobra-
nymi tekstami literackimi może okazać się 
pomocny w osiąganiu celów dydaktyczno
-wychowawczych (zarówno w domu, przed-
szkolu, czy szkole). Wartościowe utwory 
pozwalają rozwijać inteligencję emocjonal-
ną dziecka. Dzięki nim ma ono możliwość 
lepszego poznania siebie, towarzyszących 
mu emocji, ale również innych osób i ich 
uczuć. Dorośli mają wiele sposobów na 
to, aby za pomocą odpowiedniego doboru 
tekstów pomóc dziecku w zrozumieniu ota-
czającego świata, panujących w nim zależ-
ności, złożonych procesów, czy kierujących 
ludźmi emocjami. Teksty literackie dostar-
czają wiedzy i ponadczasowych wartości. 
Za ich pośrednictwem najmłodsi mają szan-
sę poznawać role społeczne, a tym samym 
rozwijać kompetencje społeczno-obywatel-
skie. Dzięki temu literatura staje się jedną 
ze składowych kształtujących osobowość 
dorastającego człowieka. Odpowiednio do-
brana pozostawia trwałe ślady na całe jego 
życie.

W zaprezentowanej obok tabeli zestawio-
no zalety czytania na podstawie publikacji 
promującej akcję „Mała książka – wielki 
człowiek” – Książką połączeni, czyli o roli 
czytania w życiu dziecka, Kraków 2018, In-
stytut Książki.

Rozwój zainteresowania literaturą, a tym sa-
mym kształtowania kompetencji kluczowych 
jakimi jest porozumiewanie się w języku 
ojczystym, nie jest procesem samoistnym, 
a zależnym od wielu czynników. Na czytel-
nictwo dzieci oddziałują przede wszystkim 
rodzice i inni znaczący członkowie rodziny, 
nauczyciele/ wychowawcy, a także rówie-
śnicy, z którymi utrzymują kontakt w pla-
cówkach oświatowych i poza nimi. Dziecko 
nie będzie chętnie czytało jeżeli w swoim 
otoczeniu nie zetknie się z odpowiednimi 
wzorcami. Istotne jest także to, w jaki spo-
sób spędza się czas wolny w rodzinie i grupie rówie-
śniczej.

Stan czytelnictwa uwarunkowany jest również od 
działań marketingowych podejmowanych przez wy-
dawnictwa, czy ośrodki kulturalne mające na celu 
upowszechnianie kontaktów z literaturą. Niestety 
w emitowanych blokach reklamowych na próżno szu-
kać spotów promujących książki. Częściej można ze-
tknąć się z nimi przeglądając czasopisma, czy fora fa-
chowe. Nie da się ukryć, że książki bywają drogie, co 
nie zachęca do ich zakupu. Ważne więc, aby pracow-
nicy bibliotek (zarówno publicznych, jak i szkolnych) 

dbali o to, żeby pozyskać jak najwięcej czytelników. 
Na szczęście, jak donoszą autorzy raportu na temat 
stanu czytelnictwa za rok 2019, odnotowano stałe za-

trzymanie spadku czytelnictwa (obecnie 39%)5. Jest 
to niezwykle budująca wiadomość i miejmy nadzieję, 
że dobra passa książki w kolejnych latach będzie się 
utrzymywała. 

Sposoby rozwijania zainteresowań czytelniczych w rodzinie
Grzegorz Leszczyński w broszurze pt. „Książką po-
łączeni, czyli przedszkolak idzie do biblioteki” (2019) 

5   https://www.bn.org.pl/raporty-bn/stan-czytelnictwa-w-polsce/
stan-czytelnictwa-w-polsce-w-2019-r. Dostęp: 21.07.2020r., godz. 
16:32

Wiek dziecka Korzyści wynikające z czytania

0-3 lata

Budowanie więzi emocjonalnych dorosłego z dzieckiem, 
kształtowanie poczucia bliskości i bezpieczeństwa.
Usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej i stymulacja 
wzroku poprzez oglądanie ilustracji.
Uspokojenie dziecka poprzez czytanie spokojnym głosem.
Budowanie poczucia przynależności.
Nauka kojarzenia faktów, wnioskowania i łączenia przyczy-
ny ze skutkiem.
Wspomaganie rozwoju mowy.
Dostarczanie wiedzy na temat otaczającego świata.
Dostarczanie wzorców osobowych.
Nauka wyrażania własnych potrzeb i oczekiwań.

3-6 lat

Rozwijanie myślenia, pamięci i mowy.
Poznawanie wzorców osobowych oraz sposobów postępo-
wania w różnych sytuacjach.
Rozwijanie kompetencji poznawczych.
Rozbudzanie zainteresowania literami oraz przygotowanie 
do nauki samodzielnego czytania.
Poznawanie emocji i sposobu ich wyrażania oraz różnico-
wanie świata zewnętrznego i wewnętrznego.
Rozwijanie kreatywności i wyobraźni.
Nauka wyciągania wniosków i znajdowania rozwiązań.
Regulowanie emocji i okazja do relaksu.
Pomoc w oswojeniu trudnych dla dziecka tematów i poko-
nywaniu lęków

6-10 lat

Rozwijanie pasji i zainteresowań, a także zaspakajanie 
ciekawości dziecka w wielu dziedzinach.
Kształtowanie wrażliwości emocjonalnej.
Ułatwienie przyswajania wiedzy i zapamiętywania.
Rozwijanie osobowości oraz kształtowanie poczucia 
własnej wartości.
Wzbogacanie słownictwa.
Wzmocnienie relacji rodzinnych (wspólne czytanie).
Nauka oceniania własnego zachowania z moralnego 
punktu widzenia
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pisał, że: „książka jest największym z darów jakie mo-
żemy ofiarować dziecku, darem na zawsze na całe 
jego dziecięce i dojrzałe życie” (G. Leszczyński 2019, 
s. 3). Jednak w świecie zdominowanym przez po-
śpiech, media i nowinki technologiczne jest to trud-
ne zadanie. Co więc mogą zrobić rodzice/opieku-
nowie, aby spróbować zakląć rzeczywistość? Wbrew 
pozorom wachlarz możliwości jest dość rozbudowa-
ny. Nie ulega również wątpliwości, że członkowie 

rodziny mają (a przynajmniej powinni mieć) więcej 
okazji rozwijania zainteresowań czytelniczych dzie-
ci niż np. placówki oświatowe (żłobki, przedszkola 
i szkoły podstawowe).

1. Przykład idzie z góry
Ważne jest żeby książka pojawiła się w życiu dziecka 
jak najszybciej. Bożena Damek pisała, że „miłość do 
książki musi zrodzić się w dzieciństwie” (2005, s. 59). 
Niewątpliwie jeżeli dziecko nie dostanie książki – 
samo po nią nie sięgnie (G. Leszczyński 2018, s. 1). 
Dzieci początkowo czerpią radość z samego słucha-
nia – dopiero później z czytania. Zadaniem doro-
słych jest przedstawienie tego procesu jako czegoś 
ciekawego. Wzmacniając pozytywne doznania wyni-
kające z obcowania z książką, pokazując, że może 
to być wspaniała rozrywka. Perspektywa miłego spę-
dzenia czasu, można doprowadzić do tego, że zaczną 
się one interesować pojawiającymi się na poszcze-
gólnych stronach znaczkami – literami. Następnie 
mogą sami próbować czytać, bądź prosić o naukę 
czytania.

Dzieci niemal od pierwszych dni życia uczą się przez 
naśladownictwo (A. Gopnik i In. 2004). Ważne jest 

więc, aby zainteresowanie literaturą wzmacniać do-
starczając im przykładu „idącego z góry”. Powinno 
ono widzieć, że czytanie jest atrakcyjne i wartościo-
we dla bliskich. Nie ma wątpliwości, że młody czło-
wiek widzący rodziców, którzy powinni być dla niego 
autorytetem, czytających w czasie wolnym sam ze-
chce sięgnąć po książkę. Nie stanie się tak zapewne, 
jeżeli dorośli wybiorą inny sposób na odprężenie się, 
np. oglądanie programów telewizyjnych, korzystanie 

z komputera, zabawa tele-
fonem komórkowym, itp.

2. Rutyna i rytuały
Najmłodsi lubią rutynę, 
powtarzalność. Wzrasta 
wówczas ich poczucie bez-
pieczeństwa. Być może 
warto jest wyrobić domo-
we rytuały związane z roz-
wijaniem zainteresowań 
czytelniczych. Sięganie 
po książkę każdego dnia 
może pomóc w tym proce-
sie. Zapewne wielu dosko-
nale znana jest akcja Cała 
Polska Czyta Dzieciom or-
ganizowana przez „Funda-
cję ABCXXI Cała Polska 
Czyta Dzieciom”. Jej zało-
żeniem jest zachęcanie do 
codziennego, przynajmniej 
dwudziestominutowego 

czytania najmłodszym. Może stać się to okazją do 
wypracowania codziennego rytuału, a także wzmoc-
nienia więzi rodzinnych. Warto pamiętać, że w pro-
cesie tym mogą uczestniczyć nie tylko rodzice, ale 
również dziadkowie, czy starsze rodzeństwo. 

3. Kącik czytelniczy
Jak już wspomniano, dziecko nie będzie miało moż-
liwości poznać zalet czytelnictwa jeżeli dorośli nie 
zadbają o to, aby miało dostęp do książki. Już Cyce-
ron twierdził, że „Pokój bez książki jest jak ciało bez 
duszy”. Warto więc pomyśleć o zagospodarowaniu 
miejsca na domową biblioteczkę. Idealnie jest jeże-
li najmłodsi mają nieograniczony dostęp do książek 
dla nich przeznaczonych. Mogą wówczas sięgać po 
nie w dowolnej chwili. Nie musi być to osobne po-
mieszczenie, wystarczy półka. Jeżeli od wczesnych 
lat będziemy otaczali dzieci książkami później rów-
nież będą zabiegały o to, by towarzyszyły im w ży-
ciu. Proces tworzenia domowego zakątka z literaturą 
może stać się okazją do innych, równie ciekawych, 
aktywności około czytelniczych. Warto dać dzieciom 
możliwość współdecydowania co do tego, które 
książki zostaną w nim umieszczone – w końcu to im 
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mają sprawiać przyjemność. Jest to również okazja 
do rozmowy na temat utworów, ich treści, sposobu 
w jaki należy się z nimi obchodzić (ważne jest, aby 
od początku uczyć dzieci szacunku dla książek), skąd 
można pozyskiwać te, które ma się ochotę przeczy-
tać. Układanie książek (z pozoru zajęcie banalne) 
może stać się okazją do zabawy w segregowanie, 
tworzenie zbiorów według wybranego kryterium, czy 
porównywanie. Dodatkowo dzieci poczują się ważne 
jeżeli będą mogły decydować np. jakie książki, czy 
w jakiej konfiguracji znajdą się w ich czytelniczym 
zakątku. Warto pamiętać, że zainteresowania dzieci 
ewoluują wraz z wiekiem – także te czytelnicze. Do-
brze jest co pewien czas przeglądać zgromadzone 
książki i uzupełniać zbiory o tytuły atrakcyjne dla 
dorastających czytelników, takie, które będą związa-
ne z ich pasjami.

4. Książek nie trzeba kupować
Zapewne znajdą się tacy, którzy stwierdzą, że nie 
stać ich na gromadzenie książek ponieważ są zbyt 
drogie, a codzienne życie przysparza nam i tak nie-
mało wydatków. Jednak nie zapominajmy, że aby za-
pewnić dzieciom kontakt z literaturą wcale nie mu-
simy wydawać kroci na zakup najnowszych pozycji 
wydawniczych. W wielu miejscowościach znajdują 
się wspaniale zaopatrzone biblioteki publiczne. Mają 
one także tą przewagę, że najczęściej pracują w nich 
wspaniali ludzie, którzy kochają literaturę, są na bie-
żąco jeżeli chodzi o nowinki wydawnicze, potrafią do-
radzić podczas wyboru odpowiedniej lektury. Często 
wyszukują książki, na które nie zwrócono by uwagi, 

a które mogą stać się ulubionymi na długie lata. Do-
datkowo dzisiejsze biblioteki to nierzadko central-
ne punkty życia kulturalnego (szczególnie w małych 
miejscowościach). Odbywają się w nich liczne akcje 
czytelnicze, spotkania z ciekawymi ludźmi, warszta-
ty tematyczne, czy konkursy. Warto więc zapoznać 
się z ich ofertą i zaglądać do nich  jak najczęściej. 
Wiele z bibliotek przystąpiło do kampanii społecz-
nej „Mała książka – wielki człowiek”, która ma przy-
pominać o korzyściach wynikających z codziennego 
czytania dzieciom6. Udział w niej niesie pozytywy 
zarówno dla rodziców, którzy stają się świadomymi 
przewodnikami po świecie literatury, jak i dla wkra-
czających w ten obszar młodych czytelników. Dodat-
kowo wspólne wyjście do biblioteki staje się oka-
zją do spędzenia czasu z dzieckiem, inspirujących 
rozmów, poznania dziecięcych upodobań i zaintere-

sowań. Może również stać 
się przyjemnym rytuałem 
np. w drodze powrotnej ze 
szkoły, czy przedszkola. 

5. Przewodnik
Rynek wydawniczy wprost 
zasypywany jest nowościa-
mi książkowymi. Jedne 
z nich to pozycje niezwy-
kle wartościowe, wnoszą-
ce wiele do dziecięcego 
świata, pomagające tłuma-
czyć emocje tak trudne dla 
najmłodszych, rozwiązywać 
problemy i pokonywać lęki, 
czy rozwijać zaintereso-
wania. Obok innych lepiej 
przejść obojętnie ponieważ 
jedyne co mają do zaofe-
rowania to kusząca szata 
graficzna. Zapewne nie tyl-
ko dzieciom trudno jest wy-
brać te godne uwagi. Do-
brze jest więc jeżeli dorośli 

starają się śledzić nowości wydawnicze, poszukują 
recenzji. W XXI wieku jest to proste zadanie choć-
by z tego powodu, że w mediach społecznościowych 
natknąć się można na wiele profili osób zajmujących 
się na co dzień literaturą dla dzieci (np. facebooko-
wy fanpage „Zabawkator”). Warto również sięgnąć 
do klasyków od lat znanych i lubianych. Podpowie-
dzi w wyborze książek szukać można np. na stronie 
internetowej „Fundacji ABCXXI Cała Polska Czyta 
Dzieciom”, gdzie została opublikowana Złota lista 
książek7 z podziałem na kategorie wiekowe. Zawsze 

6   http://wielki-czlowiek.pl/ Dostęp: 20.07.2020 r., godz. 17:25.
7   https://calapolskaczytadzieciom.pl/zlota-lista/lista-ksiazek-pole-
canych-przez-fundacje-abcxxi-cala-polska-czyta-dzieciom/ Dostęp: 
21.07.2020r., godz. 21:15.
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warto też zwrócić się o poradę do nauczyciela bądź 
bibliotekarza. Dobrze, jeżeli dorośli zapoznają się 
z treścią lektury (nawet tej najbardziej polecanej) 
zanim przeczytają ją dziecku. Oni bowiem najlepiej 
znają swoich podopiecznych, ich gust i wrażliwość 
emocjonalną. Pamiętajmy, że to po którą książkę się-
gnie dziecko w dużym stopniu zależy (przynajmniej 
na początku) od dorosłych, którzy wprowadzają je 
w świat pisma.

6. Razem najlepiej
Czasami wydaje nam się, że czas umyka przez pal-
ce, że ciągle go brakuje. Warto więc łączyć przy-
jemne z pożytecznym. Wieczorny rytuał obcowania 
z książką może stać się okazją do wspólnego czyta-
nia np. na zmianę. Można umówić się z dzieckiem, 
że czytamy np. po jednej stronie, czy po pięć zdań. 
Taki podział urozmaica proces czytania, a dodatko-
wo dziecko mimowolnie ma okazję do szlifowania 
umiejętności technicznych. Pozwala to również na 
zaangażowanie obu stron. Można włączyć w to także 
element zabawy np. czytanie z podziałem na role, 
zmienianie głosu wg ustalonego schematu/ wyloso-
wanego hasła itp. Ważne, aby pokazać dzieciom, że 
może być to wspaniałą rozrywką, zabawą która nie-
sie radość obu stronom. Kontakt z książką jest ele-
mentem więzi między dorosłym, a dzieckiem. Staje 
się również okazją do prowadzenia wielu ciekawych 
rozmów np. na temat przeczytanych tekstów, wrażeń 
z nimi związanych, przemyśleń, czy wyjaśnienia zbyt 
trudnych aspektów. Dorośli mogą również opowia-
dać o swoich ulubionych tekstach z dzieciństwa – 
być może staną się inspiracją do sięgnięcia po nie. 
Warto bowiem korzystać nie tylko z nowości wydaw-
niczych, ale także z tekstów znanych i lubianych od 
lat, które kryją w sobie ogromną wartość. 

7. Tylko nie kara
Na rynku wydawniczym można odnaleźć wiele po-
radników na temat sposobów wychowywania dzieci. 
Można w nich natknąć się na informacje dotyczące 
systemu kar i nagród, który ma być swoistym wspar-
ciem dla procesu wychowawczego. Niestety często 
jest on dobierany na oślep, a stosowane kary i nagro-
dy nie są przemyślane w odpowiedni sposób. I tak 
np. w nagrodę dziecko może dłużej pograć w gry 
komputerowe, oglądać programy telewizyjne, czy 
zjeść słodycze. Za to za karę ma iść do swojego po-
koju uczyć się lub czytać. W ten sposób buduje się 
w najmłodszych poczucie, że kontakt z książką jest 
czymś nacechowanym negatywnie – jak sama kara 
zresztą. Częste stosowanie tego rodzaju upomnień 
może doprowadzić do tego, że dzieci przestaną się-
gać po książki z przyjemnością, za to na długo koja-
rzyć je będą jedynie z czymś na co nie mają ochoty. 
Może warto zastanowić się nad stosowaniem takie-

go systemu stosowania karania i nagradzania, a przy-
najmniej nad jego przewartościowaniem.

8. Najlepszy prezent
W ciągu roku jest wiele okazji aby wręczyć prezent 
najbliższym. Obecnie znaczna część dzieci ma nie-
mal wszystko czego zapragnie (często dostając to 
zanim uświadomią sobie, że tego naprawdę chcą). 
Może warto postarać się żeby choć jednym poda-
runkiem w roku była książka. Wówczas zyskuje ona 
dodatkowy ładunek emocjonalny, który może zachę-
cić najmłodszych do sięgania po nią. Takie prezen-
ty mogą stać się sentymentalną pamiątką na lata. 
Decydując się na podarowanie książki dobrze jest 
pomyśleć o seriach wydawniczych – istnieje praw-
dopodobieństwo, że po przeczytaniu jednej części 
dziecko będzie chciało poznać kolejne. Odpowied-
nio dobrana książka może stać się wspaniałym pre-
zentem na każdą okazję – warto więc wykorzystać 
jej potencjał. 

9. Medialny umiar
XXI wiek to czas gwałtownego rozwoju mediów 
i mass mediów. Niewiele jest osób, które nie mają 
odstępu do programów telewizyjnych, czy Internetu. 
Bronisław Siemieniecki pisał, że „Media mają coraz 
większy wpływ na proces kształcenia i wychowania 
w szkole na funkcjonowanie rodziny, czy kształtowa-
nie postaw obywatelskich, utrwalają swoją obecność 
w życiu człowieka” (2007, s. 9). Na rynku pojawiają się 
coraz nowsze modele sprzętu komputerowego, ele-
menty kina domowego, nowoczesne telefony komór-
kowe, czy tablety. Niestety wraz z gwałtownym roz-
wojem technologii zaobserwować można stopniowy 
zanik zainteresowania kulturą w tradycyjnej formie 
– przede wszystkim jeżeli chodzi o najmłodszych. 
Dodatkowo miniony rok szkolny również został zdo-
minowany przez technologię. Warto więc pomyśleć 
o tym, aby postarać się zachować równowagę między 
wykorzystaniem mediów i mass mediów, nowinek 
technicznych, a tradycyjnymi sposobami zdobywania 
wiedzy, czy spędzania czasu wolnego. Oczywiście 
nie jesteśmy w stanie odciąć się od nowoczesnych 
sprzętów i rozwiązań, które mają ułatwiać codzienne 
życie. Jednak należy pamiętać o zagrożeniach, ja-
kie ze sobą niosą (uzależnienia, pogorszenie stanu 
zdrowia, regres rozwojowy, treści niedostosowane 
do wieku odbiorców i wiele innych). O zaletach spę-
dzania czasu z tekstami literackimi pisano w pierw-
szej części niniejszego artykułu – warto raz jeszcze 
podkreślić, że są one nieocenione. 

10. Wyzwania
Innym ze sposobów zachęcania do sięgania po lite-
raturę mogą być różnorodne wyzwania czytelnicze. 
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Często są one organizowane np. przez biblioteki pu-
bliczne, czy szkolne. Również w Internecie można 
znaleźć gotowe karty wyzwań, które można wykorzy-
stać lub zainspirować się nimi i samemu stworzyć 
challenge na miarę możliwości dziecka. Podczas 
tworzenia karty wyzwania, na której najmłodsi będą 
odznaczali wykonane zadania warto zamieścić np. 
takie: poczytaj gdy dopadnie Cię nuda, poczytaj gdy 
pada deszcz, poczytaj młodszemu rodzeństwu, prze-
czytaj wiersz Juliana Tuwima, czytaj w ogrodzie, wy-
pożycz książkę z biblioteki. Tak naprawdę wachlarz 
zadań jest nieograniczony. Chcąc urozmaicić wyzwa-
nie można określić nagrodę za wykonanie wszystkich 
elementów. Dobrze jeżeli będzie ona związana z roz-
wijaniem zainteresowań czytelniczych, np. zakup no-
wej książki, czy wspólne wyjście do biblioteki. 

Podane sposoby rozwijania i pielęgnowania miłości 
do książek są oczywiście jedynie przykładami. Oso-
biście jednak z powodzeniem wcielam je w życie 
w odniesieniu do moich dzieci (8 lat oraz 3,5 roku). 
Nie ulega wątpliwości, że opiekunowie najlepiej zna-
ją dzieci i domyślają się, które z nich sprawdzą się 
w konkretnym przypadku. Warto również pamiętać, 
że czasami zainteresowania, również te czytelnicze, 
kiełkują powoli. Powinniśmy wystrzegać się wszel-
kich form nacisku, narzucania, czy wymuszania po-
nieważ efekt może być zgoła odmienny od założone-
go. Podkreślano już, że dom rodzinny powinien być 
pierwszym miejscem zetknięcia się dziecka z litera-
turą. Po przekroczeniu przez nie progu przedszkola, 
czy szkoły dobrze jest jeżeli środowiska te podejmą 
współpracę dla osiągnięcia najlepszych efektów8. 

Miłość do słowa pisanego rozbudzona i pielęgnowa-
na od najmłodszych lat niesie za sobą wiele korzy-
ści, które starano się pokrótce opisać w niniejszym 
artykule. Jednak przede wszystkim składają się one 
na rozwój kompetencji kluczowych, tak istotnych we 
współczesnym świecie. Nie da się bowiem funkcjo-
nować bez podstawowych umiejętności jakimi są np. 
czytanie ze zrozumieniem, wyciąganie wniosków, czy 
porozumiewanie się z innymi. 

Podsumowanie
Rozwijanie kompetencji kluczowych jest niezwy-
kle ważnym aspektem współczesnej edukacji. War-
to jednak pracować nad nimi jeszcze zanim dziec-
ko przekroczy próg szkolny. Jedną z kompetencji, 
którą dorośli mają możliwość kształtować niemal od 
pierwszych dni życia dziecka jest porozumiewanie 
się w języku ojczystym. Doskonałym narzędziem do 

8   O sposobach rozwijania zainteresowań czytelniczych w placówk-
ach oświatowych pisałam m.in. w: M. Pańczak, Rozwijanie zaintereso-
wań czytelniczych dzieci z klas początkowych, Inspirator 2019, nr 2 (9), 
ss. 14-18. 

tego celu może być literatura. Odpowiednio dobrana 
posiada liczne zalety. W artykule starano się opi-
sać najważniejsze z nich. Wskazano również wybra-
ne sposoby rozwijania zainteresowań czytelniczych 
w domu rodzinnym, tak aby najmłodsi z przyjemno-
ścią sięgali po książki. Mając na uwadze jej moc-
ne strony, takie jak np. wzbogacanie słownictwa, 
czy kształtowanie umiejętności językowych warto 
zadbać o to, aby dziecko jak najwcześniej poznało 
i pokochało książki. 
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Praktyka

Agnieszka Gajowy

Kompetencje społeczne –  
kluczowe w edukacji specjalnej 

Społeczeństwo, w którym żyjemy jest dynamicznie 
zmieniającą się strukturą. Nie można tego nie za-
uważyć czy zignorować, ani tym bardziej procesu 
tego zatrzymać. Współczesny człowiek każdego dnia 
staje wobec nowych wyzwań. Nie ma czasu na pa-
trzenie wstecz, a sukces osiągają najsilniejsi: ci któ-
rzy łatwo dostosowują się do szybko zmieniającej się 
rzeczywistości, warunków życia, nauki i pracy. Nale-
ży podkreślić, że mamy tu do czynienia z niesłabną-
cym w swej sile procesem indywidualizacji, zarów-
no na polu własnego rozwoju, jak i funkcjonowania 
w społeczeństwie. Z jednej strony jednostka bierze 
odpowiedzialność za to, czy owy sukces osiągnęła 
i w jakim zakresie, z drugiej, zaś, potęguje poczucie 
osamotnienia, braku wsparcia, bezradności, a nawet 
poczucia winy. Chcąc być pewną siebie, samodzielną 
jednostką, która osiąga sukcesy, a jednocześnie stać 
się częścią silnego, rozwijającego się społeczeństwa, 
należy posiadać specjalistyczne ku temu kompeten-
cje, w edukacji nazywane kompetencjami kluczowy-
mi, które rozwijać i doskonalić należy w procesie 
uczenia się.

Korzystanie z edukacji, zazwyczaj zinstytucjonalizo-
wanej, jest jednym z etapów uczenia się przez całe 
życie, a wspieranie rozwoju kompetencji jest celem 
ujętym w wizji tworzenia europejskiego obszaru edu-
kacji zawartym z Zaleceniu Rady Unii Europejskiej 
w sprawie kompetencji społecznych w procesie ucze-
nia się przez całe życie1. Agnieszka Olczak podkre-
śla, natomiast, że „im lepiej wykształceni obywatele, 
tym sprawniej funkcjonuje społeczeństwo” (2010, s. 
136), a „rozwój społeczeństwa zależny jest wprost od 
kondycji edukacji,[i – A. G.] poziomu kształcenia 
kolejnych pokoleń” (A. Olczak 2020, s. 20). Zatem 
źródeł i początków owego rozwoju upatrywać na-
leży w edukacji elementarnej – zarówno w przed-
szkolu, jak i w szkole podstawowej, w której stosu-
jąc indywidualizację kształcenia wspiera się rozwój 
kompetentnego człowieka, stającego się integralną 

1   Zalecenie Rady z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji 
kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie, 2018/C 189/01, 
s. 1.

częścią całego społeczeństwa. Nie można jednak za-
pominać o wartości wychowania w domu, zwłaszcza 
przed rozpoczęciem przygody dziecka z edukacją, 
bowiem rodzina, jako pierwsza i podstawowa grupa 
społeczna ma największy wpływ na rodzaj i jakość 
doświadczeń społecznych dziecka. Warto pochylić 
się również nad znaczeniem i celami edukacji osób 
z niepełnosprawnością w kontekście rozwijania kom-
petencji kluczowych, których posiadanie umożliwia 
osiąganie przez nie sukcesu i pełnego uczestnictwa 
w życiu społecznym.

Celem nadrzędnym, towarzyszącym autorce w ni-
niejszym artykule, jest ukazanie znaczenia rozwija-
nia kompetencji kluczowych w edukacji specjalnej, 
zwłaszcza zaś kompetencji osobistych i społecznych. 
Porządkując omawiane zagadnienia wyznaczono trzy 
główne obszary rozważań: a) Kompetencje kluczowe 
w polskiej edukacji; b) Znaczenie kompetencji oso-
bistych i społecznych dla osób z niepełnosprawno-
ścią; c) Kompetencje społeczne w obliczu COVID-19. 
Czwarte – ostatnie – zagadnienie dotyczy prak-
tycznych rozwiązań edukacyjnych, wychowawczych 
i terapeutycznych, dzięki którym możemy rozwijać 
i wspierać kompetencje społeczne dzieci z niepeł-
nosprawnością, bez względu na jej rodzaj i stopień. 

Kompetencje kluczowe w polskiej edukacji 
Podejmując rozważania dotyczące kompetencji, war-
to rozpocząć, od wyjaśnienia, czym tak naprawdę 
one są, czym różnią się od umiejętności oraz jaki 
jest cel ich kształtowania i rozwijania u dzieci już od 
najmłodszych lat.

W literaturze pedagogicznej terminy kompetencje 
i umiejętności stosowane są często zamiennie. War-
to jednak wskazać różnice między tymi pojęciami. 
Umiejętności są nabywane w toku nauki, działania, 
powtarzalności pewnych zachowań, kompetencje, na-
tomiast, kształtowane są pod wpływem emocji, moty-
wacji, myślenia, przekonań i zdolności (C. Grzywniak 
i In., 2019, s. 7), kompetencje definiowane są jako po-
łączenie wiedzy, umiejętności i postaw. Kompeten-
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cje kluczowe, natomiast, jest to „dynamiczna kom-
binacja wiedzy, umiejętności i postaw, które osoba 
ucząca się musi rozwijać przez całe życie, począwszy 
od najmłodszych lat”2. Potrzebujemy ich do „samore-
alizacji i rozwoju osobistego, zatrudnienia, włączenia 
społecznego, zrównoważonego stylu życia, udanego 
życia w pokojowych społeczeństwach, kierowania ży-
ciem w sposób prozdrowotny i aktywnego obywatel-
stwa”3. Na kompetencje kluczowe składa się osiem 
poszczególnych kompetencji:

a) w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; 

b) w zakresie wielojęzyczności; 

c) matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk 
przyrodniczych, technologii i inżynierii; d) cyfrowe, 

e) osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności 
uczenia się; 

f) obywatelskie, 

g) w zakresie przedsiębiorczości; 

h) w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej4. 

Należy podkreślić, że wszystkie są jednakowo waż-
ne i każda z nich przyczynia się do udanego życia 
w społeczeństwie5. Istotny jest zatem balans między 
rozwojem poszczególnych kompetencji. Przedmio-
tem niniejszych rozważań są kompetencje osobiste 
i społeczne, dlatego warto ten aspekt uszczegółowić, 
co się na nie składa. W zaleceniu Rady Europy czyta-
my, że kompetencje osobiste i społeczne obejmują 
„zdolność radzenia sobie z niepewnością i złożono-
ścią, 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 zarzą-
dzania konfliktami we włączającym i wspierającym 
kontekście”6.

Analizując kierunki realizacji polityki oświatowej 
państwa polskiego, zauważyć można, że aspekt 
rozwijania umiejętności i kompetencji pojawia 
się się od roku szkolnego 2014/2015, przy czym 
w 2014/2015 mowa była o umiejętnościach (w zakre-
sie matematyki)7, a od 2015/2016 mamy do czynienia 

2   Zalecenie Rady z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji 
kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie, 2018/C 189/01, 
s. 12.
3   Ibidem, s. 7.
4   Ibidem.
5   Ibidem.
6   Ibidem, s. 10.
7   https://www.portaloswiatowy.pl/komunikaty-men-i-cke/kierun-
ki-polityki-oswiatowej-20142015-4801.html, 04.07.2020, godz. 12:05.

z terminem kompetencje, np. czytelnicze (2015/20168 
i 2016/20179), które można by uogólnić do kompeten-
cji w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; oraz 
informatyczne10 w 2016/2017. Od czasu wprowadzenia 
nowej podstawy programowej, tj. od roku 2017/2018 
mówiono już nie o umiejętnościach, a o podnoszeniu 
jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i in-
formatycznej11. Dopiero od roku szkolnego 2018/2019, 
a więc od wydania Zalecenia Rady Europy w spra-
wie kompetencji kluczowych, jako priorytety Mini-
sterstwa Edukacji Narodowej wskazywano rozwija-
nie kompetencji: cyfrowych12 oraz matematycznych13. 
Warto zauważyć, że w dokumencie z dnia 3 lipca 
2020 roku, określającym główne kierunki realizacji 
polityki oświatowej w roku szkolnym 2020/2021, nie 
wyszczególniono żadnych kompetencji. Zawarto, na-
tomiast, punkt dotyczący „wykorzystywania w pro-
cesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych 
oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne 
i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych”14, 
który może wskazywać na zalecenie rozwijania kom-
petencji cyfrowych. 

Istotnym wydaje się być fakt, że na przestrzeni 
ostatnich 10 lat15, w polityce oświatowej państwa nie 
uwzględniano rozwoju kompetencji w zakresie wie-
lojęzyczności ani kompetencji osobistych i społecz-
nych. Nie wybrzmiała także konieczność rozwijania 
kompetencji obywatelskich i w zakresie świadomo-
ści i ekspresji kulturalnej. Warto jednak zauważyć, 
że pojawiały się wzmianki o kształtowaniu postaw, 
zwłaszcza patriotycznych, rozwijaniu kreatywności 
i samodzielności, a także dostosowywaniu kształce-
nia do rynku pracy i rozwijania przedsiębiorczości. 

8  https://www.portaloswiatowy.pl/komunikaty-men-i-cke/kierun-
ki-realizacji-polityki-oswiatowej-20152016-10815.html, 04.07.2020r, 
godz. 12:07.
9  https://www.portaloswiatowy.pl/komunikaty-men-i-cke/poli-
tyka-oswiatowa-panstwa-na-rok-szkolny-20162017-13051.html, 
04.07.2020r., godz. 12:08.
10  https://www.portaloswiatowy.pl/komunikaty-men-i-cke/pol-
ityka-oswiatowa-panstwa-na-rok-szkolny-20162017-13051.html, 
04.07.2020r., godz. 12:08.
11   h t tps : / /wpo l i t yce .p l /po l i t yka /348132-men-wskazu-
je-pr iorytety-na-20172018-wdrazanie-nowej-podstawy-pro-
gramowej-i-wzmacnianie-roli-wychowawczej-szkoly, 04.07.2020, godz. 
12:15.
12   https://kometa.edu.pl/artykuly/20,priorytety-edukacy-
jne-men-na-rok-szkolny-2018-2019, 04.07.2020r, godz. 12:16; http://
uniterra.pl/2019/09/11/priorytety-men-2019-2020/, 04.07.2020r., godz. 
12:20.
13   http://uniterra.pl/2019/09/11/priorytety-men-2019-2020/, 
04.07.2020r., godz. 12:20.
14  https://www.gov.pl/web/edukacja/podstawowe-kierunki-re-
alizacji-polityki-oswiatowej-panstwa-w-roku-szkolnym-20202021, 
04.07.2020r., godz. 12:23.
15   analizie poddano kierunki polityki oświatowej od 2010 roku ze 
względu na dostępność źródeł internetowych.
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Z punktu widzenia niniejszych rozważań ważne jest, 
że w latach 2013/2014 oraz 2014/2015 jednymi z prio-
rytetów MEN była edukacja włączająca uczniów 
niepełnosprawnych16, zwłaszcza, że już w pierwszym 
punkcie Zalecenia widnieje zapis mówiący o tym, że 
„każda osoba ma prawo do dobrej jakości i włączają-
cego kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe 
życie w celu utrzymania i nabywania umiejętności, 
które pozwolą je w pełni uczestniczyć w życiu spo-
łeczeństwa i skutecznie radzić sobie ze zmianami 
na rynku pracy”17. Warto w tym miejscu zastanowić 
się nad szansami, miejscem i celami edukacji osób 
z niepełnosprawnością, które nieustannie doświad-
czają licznych ograniczeń, zarówno zewnętrznych, 
mających wyraz w utrudnieniach architektonicznych 
czy przestrzennych, ale również wewnętrznych, men-
talnych, tkwiących gdzieś głęboko wewnątrz nas (D. 
Baczała 2012, s. 32). Czy rzeczywiście możemy mówić 
o pełnej integracji osób niepełnosprawnych? Czy 
idea integracji, rozumiana jako „włączanie i zaakcep-
towanie [osób z niepełnosprawnością – A.G.] jako 
równych i pełnosprawnych członków społeczeństwa, 
tak, aby mogli korzystać ze wszystkich dóbr kultury 
i cywilizacji danego społeczeństwa oraz przyczyniać 
się do ich tworzenia i pomnażania” (J. Sowa 1998, 
s.235), umożliwia im osiągnięcie sukcesu na równi 
z innymi? I wreszcie, czy rzeczywiście dobrze rozu-
miemy tę ideę, a nasze działania nie są jednostronne 
i kategoryzujące osoby z niepełnosprawnością na te 
„włączone” i „niewłączone” w ramy społeczne? (A. 
Krause 2010, s. 159-160; Z. Janiszewska-Nieścioruk 
2007, s. 197-198), uprawiając jednocześnie integra-
cję pozorną, wręcz opresyjną, która może, zdaniem 
Amadeusza Krause, doprowadzić do efektu prze-
ciwnego od zamierzonego, a więc przymusu podpo-
rządkowywania się (A. Krause 2010, s. 163). Według 
Teresy Żółkowskiej prawdziwa integracja społeczna 
wyraża się więzią psychospołeczną z innymi ludźmi, 
podmiotowym uczestnictwem w życiu społecznym 
oraz pozycją, jaką osoby z niepełnosprawnością zaj-
mują w danej zbiorowości (T. Żółkowska 2004 s. 287; 
A. Twardowski 2007, s. 25-27). Można zatem uznać, 
że rozwijanie kompetencji osobistych i społecznych 
dziecka sprzyja jego integracji, czy też włączeniu do 
środowiska, a rozwijanie ich stanowi nieodłączny 
aspekt edukacji specjalnej, integracyjnej czy włącza-
jącej.

16  https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/priorytety-polity-
ki-oswiatowej-na-rok-szkolny-2013-2014,49983.html, 04.07.2020r., 
godz. 13:15. https://www.portaloswiatowy.pl/komunikaty-men-i-cke/
kierunki-polityki-oswiatowej-20142015-4801.html, 04.07.2020, godz. 
13:17.
17   Zalecenie Rady z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji 
kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie, 2018/C 189/01, 
s. 1

Znaczenie kompetencji społecznych osób z niepełno-
sprawnością
Równoważność kompetencji kluczowych w edukacji 
ogólnodostępnej jest bezdyskusyjna, bowiem, tylko 
zrównoważona i kompleksowa działalność edukacyj-
na w tym zakresie daje najlepsze efekty. W eduka-
cji specjalnej, natomiast, według mojej subiektyw-
nej oceny, najważniejsze są kompetencje osobiste 
i społeczne. Na wysnucie takiego, dość ryzykowne-
go wniosku, pozwala mi kilka aspektów. Po pierwsze 
głównym celem i zadaniem pedagogiki specjalnej 
jest integracja społeczna osób z niepełnosprawno-
ścią (G. Szumski 2006, s. 69), a przedmiotem jej za-
interesowań jest „opieka, terapia, kształcenie i wy-
chowanie osób z odchyleniami od normy, najczęściej 
jednak mniej sprawnych lub niepełnosprawnych, bez 
względu na rodzaj, stopień i złożoność objawów oraz 
przyczyn i skutków zaistniałych anomalii, zaburzeń, 
trudności lub ograniczeń” (W. Dykcik 2007, s. 13; J. 
Wyczesany 2007, s. 13). Warto zauważyć, że z tej 
definicji, autorstwa Władysława Dykcika, wynika, iż 
praktyka pedagogiczna wywodzi się z teorii i po-
zostaje z nią spójna. Anna Firkowska-Mankiewicz 
i Grzegorz Szumski przyjęli, natomiast, że przedmio-
tem pedagogiki specjalnej jest zespół oddziaływań 
na osobę dotkniętą niepełnosprawnością, a podmio-
tem osoby z kręgu zainteresowań tejże dyscypliny 
naukowej (2009, s. 323), a więc osoby z różnego 
rodzaju i stopnia niepełnosprawnościami, których 
stan fizyczny i/lub psychiczny „trwale lub okresowo 
utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia wypełnianie za-
dań życiowych i ról społecznych zgodnie z normami 
prawnymi i społecznymi” (W. Dykcik 2007, s. 15; na 
podst. Ustawy z dnia 26 sierpnia 1997 – Dz. U. nr 123 
poz. 776). Można zatem przyjąć, że „nadrzędnym ce-
lem pedagogiki specjalnej jest przywrócenie równo-
wagi między jednostką a jej otoczeniem na możliwie 
najwyższym poziomie” (G. Szumski 2006, s. 118-119). 
Podejście to jednoznacznie wskazuje na społeczny 
aspekt oddziaływań wobec osób z niepełnosprawno-
ścią.

Po drugie edukacja specjalna, poza celami ogól-
nopedagogicznymi, a więc opieką wychowaniem 
i kształceniem realizuje cele rewalidacyjne i reha-
bilitacyjne. Zdaniem Jacka Błeszyńskiego głównym 
zadaniem rewalidacji jest „usprawnianie jednostki 
upośledzonej pod względem fizycznym, psychicz-
nym, umysłowym lub społecznym oraz zapewnienie 
jej, odpowiednio do wieku i możliwości, wykształ-
cenia ogólnego lub zawodowego” (2006, s. 335; por. 
także A. Hulek 1988, s. 11). Współczesną rewalida-
cję cechują następujące obszary działalności, któ-
re dotyczą wszystkich rodzajów i stopni niepełno-
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sprawności: „1) neutralizacja dysfunkcji rozwojowych; 
2) nauka kompensacji dysfunkcji pozostałych; 3) 
usprawnienie funkcjonowania całego organizmu; 4) 
przygotowanie osób niepełnosprawnych do procesu 
nauki i wychowania; 5) przygotowanie do pełnienia 
ról społecznych i funkcjonowania w społeczeństwie; 
6) podjęcie pracy zawodowej” (A. Krauze 2010, s. 47). 
Rehabilitacja natomiast, w myśl ustawy O rehabilita-
cji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 
niepełnosprawnych z 1997 roku, to „zespół działań, 
w szczególności organizacyjnych, leczniczych, psy-
chologicznych, technicznych, szkoleniowych, eduka-
cyjnych i społecznych, zmierzających do osiągnięcia, 
przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie 
najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości 
życia i integracji społecznej18”. Rehabilitacja spo-
łeczna ma umożliwić osobom z niepełnosprawnością 
jak najpełniejsze uczestnictwo w życiu społecznym. 
Realizowana jest przez: „1) wyrabianie zaradności 
osobistej i pobudzanie aktywności społecznej osoby 
niepełnosprawnej; 2) wyrabianie umiejętności samo-
dzielnego wypełniania ról społecznych; 3) likwidację 
barier, w szczególności architektonicznych, urbani-
stycznych, transportowych, technicznych, w komuni-
kowaniu się i dostępie do informacji; 4) kształtowa-
nie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań 
sprzyjających integracji z osobami niepełnosprawny-
mi”19, a więc kształtować w nich kompetencje osobi-
ste i społeczne, które są przedmiotem niniejszego 
opracowania. Analizując przytoczone wyżej definicje 
(niepełnosprawność, pedagogika specjalna, rewa-
lidacja i rehabilitacja) zauważyć należy społeczny 
obszar oddziaływań edukacyjnych, terapeutycznych, 
rewalidacyjnych i rehabilitacyjnych wobec osób 
z niepełnosprawnością, jako jeden z ich głównych 
celów i zadań.

Po trzecie zaś, społeczny aspekt edukacji osób z nie-
pełnosprawnością zauważyć można odnosząc się do 
nowej podstawy programowej. W podstawie progra-
mowej kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełno-
sprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym 
lub znacznym widnieje zapis mówiący o tym, że „ce-
lem edukacji ucznia z niepełnosprawnością intelek-
tualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym jest 
budowanie jego tożsamości, rozwijanie autonomii 
i poczucia godności, wdrażanie go do funkcjonowa-
nia społecznego oraz do rozumienia i przestrzega-
nia norm społecznych, a w szczególności wyposa-
żenie go w takie umiejętności i wiadomości, które 
pozwolą mu na korzystanie – na miarę indywidu-
alnych możliwości z jego wolności i praw człowie-

18   Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, s. 12.
19  Ibidem, s. 13.

ka, a także pozwolą mu na postrzeganie siebie jako 
niezależnej osoby”20. W podstawie programowej dla 
uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy celem 
edukacji jest m.in.: „utrwalanie i poszerzanie zakre-
su już zdobytej wiedzy i umiejętności, doskonalenie 
już posiadanych kompetencji społecznych, zdolności 
adaptacyjnych i kształcenie nowych umiejętności 
umożliwiających samodzielne, niezależne funkcjo-
nowanie uczniów w przyszłości”21. Warto też wspo-
mnieć o podstawie programowej wychowania przed-
szkolnego właściwa dla wszystkich przedszkolaków, 
bez względu na posiadanie i nieposiadanie niepełno-
sprawności oraz podstawę programową kształcenia 
ogólnego dla szkoły podstawowej, która obowiązu-
je również uczniów z niepełnosprawnością rucho-
wą oraz niepełnosprawnością intelektualną w stop-
niu lekkim. Celem wychowania przedszkolnego jest 
wsparcie całościowego rozwoju dziecka, które odby-
wa się na czterech płaszczyznach: fizycznej, poznaw-
czej, emocjonalnej i społecznej22. Nadrzędnym celem 
kształcenia w szkole podstawowej, natomiast, jest 
dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, 
emocjonalny, społeczny i moralny ucznia23. Nie ma 

20   Załącznik nr 3 - Podstawa programowa kształcenia ogólnego 
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkow-
anym lub znacznym w szkołach podstawowych, [w:] Rozporządzenie 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie pod-
stawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy pro-
gramowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla 
uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym 
lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, 
kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy 
oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej, s. 222
21   Załącznik nr 4 – Podstawa programowa kształcenia ogólne-
go dla szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów 
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, [w:] 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. 
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 
podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, 
w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umi-
arkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły 
I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej 
do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej, s. 293.
22   Por. Załącznik nr 1 - Podstawa programowa wychowania 
przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego,[w:] 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 
r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 
podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, 
w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umi-
arkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły 
I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej 
do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej s. 2.
23   Załącznik nr 2 - Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla 
szkoły podstawowej, [w:] Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla 
szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelek-
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zatem wątpliwości co do faktu, że na każdym eta-
pie edukacji dziecka z niepełnosprawnością mamy 
obowiązek, jako nauczyciele, kształtować i rozwijać 
kompetencje osobiste i społeczne. 

Jedną z najważniejszych kompetencji społecznych 
jest komunikacja, zarówno werbalna, jak i niewer-
balna (B. Górecka-Mostowicz 2003, s. 9). Pojęcie 
kompetencji komunikacyjnej wprowadził Dell Hymes 
na oznaczenie zdolności używania przez człowieka 
wszystkich dostępnych mu jako członkowi wspólno-
ty społeczno-kulturowej, systemów semiotycznych, 
a więc zdolności spostrzegania, kategoryzowania sy-
tuacji społecznej oraz dostosowania do niej sposobu 
mówienia (M. Mnich 1996, s. 91). Warto zauważyć, że 
nabywanie kompetencji komunikacyjnych oraz doj-
rzałości emocjonalnej warunkuje prawidłowy rozwój 
społeczny (T. Gordon 2000, s. 93-101). Kompetencje 
komunikacyjne, zdaniem Jacka Błeszyńskiego można 
ujmować zarówno w perspektywie podstaw rozwoju 
społecznego, jak i jego skutek (J. Błeszyński 2015, 
s. 33). Należy zatem poświęcić wiele czasu i uwagi 
na wypracowanie z dziećmi skutecznych form ko-
munikacji z otoczeniem, czy to przy użyciu mowy 
werbalnej, czy też dzięki stosowaniu alternatywnych 
i wspomagających metod komunikacji24, które bardzo 
często stanowią jedyną formę komunikacji z osoba-
mi z niepełnosprawnościami.

Inną ważną umiejętnością dziecka, do której dąży 
się w procesie edukacji i wychowania dziecka z nie-
pełnosprawnością, jest samodzielność25. Na gruncie 
nauk społecznych termin ten używany jest zamiennie 
z pojęciami samostanowienie, autonomia, niezależ-
ność. Samodzielność umożliwia autonomiczne prze-
bywanie w środowisku społecznym i aktywne w nim 
uczestniczenie. 

Rozwój społeczny osób z niepełnosprawnością był 
i nadal jest tematem wielu badań pedagogicznych 
(por. A. Giryński 1989; M. Kościelska 1984; S. Kowalik 
1981; H. Larkowa 1977; T. Witkowski 1985). Dotyczą 
one głównie funkcjonowania społecznego w zakre-

tualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego 
dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły spec-
jalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły 
policealnej, s. 11.
24   O komunikacji alternatywnej i wspomagającej pisałam w artyku-
le W poszukiwaniu właściwej drogi – aaC w przedszkolu, „Inspirator”, 
2019, nr 2, ss. 7-13.
25   O samodzielności pisali m.in.: a. jakoniuk-Diallo, Warunki 
rozwoju samodzielności i autonomii małego dziecka z niepełnosprawn-
ością intelektualną, [w:] Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną. 
Wybrane problemy osobowości, rodzin i edukacji osób z niepełno-
sprawnością intelektualną, red.: Z. janiszewska – Nieścioruk, Kraków 
2003, Impuls, tom 1, ss. 33-38; Społeczeństwo wobec autonomii osób 
niepełnosprawnych, red.: W. Dykcik, Poznań 1996, UaM.

sie przygotowania ich do życia w środowisku spo-
łecznym (J. Wyczesany 2007, s. 32). Wyniki badań 
wskazują, że nieprawidłowe relacje między jednost-
ką a otoczeniem mogą spowodować trwałe, nega-
tywne zmiany w osobowości dziecka (J. Wyczesany 
2007, s. 32). Hanna Larkowa zwróciła uwagę, że nie-
chęć społeczeństwa do osób z niepełnosprawnością, 
zwłaszcza intelektualną, wzmaga się wówczas, gdy 
przejawiają one zachowania społecznie nieakcep-
towane (H. Larkowa 1997). Można zatem stwierdzić, 
że prawdopodobieństwo adaptacji społecznej osób 
z niepełnosprawnością będzie wzrastać, wraz z czę-
stotliwością przejawiania przez nie zachowań spo-
łecznie aprobowanych. Andrzej Giryński zauważył, że 
sposobem na ich egzekwowanie jest demonstracja, 
ponieważ osoby z niepełnosprawnością mają wów-
czas okazję uczyć się poprzez obserwację i naśla-
downictwo (A. Giryński 1989). Ważne jest również 
obdarzenie dziecka troską i uwagą, gdyż stwarza mu 
to możliwość rozwoju w różnych aspektach, a tak-
że nie ogranicza kontaktów społecznych w innymi 
dziećmi i zaspokaja się jego potrzeby (akceptacji, 
bezpieczeństwa, samodzielności), na co zwróciła 
uwagę Krystyna Mrugalska (1992). Dzięki takim za-
biegom możliwie jest opanowanie przez osoby z nie-
pełnosprawnością umiejętności życia społecznego 
oraz przestrzegania przyjętych w nim norm, w spo-
sób jak najbardziej pełny, podlegając tym samym 
procesowi uspołecznienia, inaczej zachowanie przy-
stosowawcze czy też przystosowanie społeczne (T. 
Witkowski 1985, s. 9), który stanowi istotną część 
składową kompetencji społecznej. 

Kompetencje społeczne dzieci w obliczu COVID-19
Ogromnym wyzwaniem, jakie postawiono aktualnie 
przed nauczycielami pracującymi na każdym etapie 
kształcenia i w każdym typie szkoły, jest prowadze-
nie nauki zdalnej. Czasowe zamknięcie przedszko-
li, szkół i placówek ze względu na zagrożenie epi-
demiczne, znacząco obniżyło jakość oddziaływań 
edukacyjnych, wychowawczych i terapeutycznych 
w szkolnictwie specjalnym. Można wskazać w tym 
miejscu kilka powodów takiego stanu rzeczy. Po 
pierwsze bardzo często nie ma bezpośredniego kon-
taktu z uczniami/wychowankami, czy to ze względu 
na ograniczenia intelektualne i ruchowe dzieci, czy 
też brak dostępu do sprzętu komputerowego i Inter-
netu. Kolejną kwestią są możliwości oraz dostępność 
czasowa rodziców, bowiem zdarza się, że oni także 
mają najróżniejsze ograniczenia sprawności fizycz-
nej, psychicznej, emocjonalnej czy intelektualnej, 
a dodatkowo, niejednokrotnie są to osoby pracujące 
oraz wychowujące jeszcze inne dzieci, które również 
podlegają obowiązkowi nauki zdalnej. Ponadto wy-
magać zaczęliśmy od rodziców przejęcia przez nich 
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obowiązków nauczycieli i terapeutów, wykonywania 
z dziećmi zadań, projektów, opracowań, prezentacji 
jak również działań terapeutycznych, rewalidacyj-
nych i rehabilitacyjnych. Mimo, iż rodzice nie mu-
sieli działać po omacku w czasach zdalnej edukacji, 
gdyż otrzymywali od nauczycieliterapeutów pakiety 
zadań i wskazówek do pracy w domu, to zmuszeni 
byli oni do wykonywania pracy profesjonalistów, nie 
będąc nimi w danej dziedzinie, wypełniając przy tym 
zwykłe, codzienne obowiązki domowe jak i związane 
z pracą zawodową. W obliczu takich wyzwań, rodzi-
ce dzieci w wieku przedszkolnym niejednokrotnie 
rezygnowali z realizacji edukacji zdalnej, powołując 
się na nieobowiązkowy charakter wychowania przed-
szkolnego.

Ciekawą kwestią są, w mojej ocenie, możliwości 
wspierania u dzieci kompetencji kluczowych, zwłasz-
cza kompetencji osobistych i społecznych w warun-
kach edukacji zdalnej, w domach rodzinnych, gdzie 
dzieci nie pozostają w kontaktach ze swoimi rówie-
śnikami/kolegami z klas i grup wychowawczych lub 
kontakt ten jest mocno ograniczony i zminimalizowa-
ny do niezbędnego. Należy, bowiem, bardzo wyraźnie 
zaznaczyć, że nie można mówić o rozwoju społecz-
nym bez kontaktów społecznych. O ile kompetencje 
matematyczne, cyfrowe czy informatyczne, będące 
priorytetami MEN niemalże każdego roku, poczyna-
jąc od roku szkolnego 2016/2017, można kształtować 
zdalnie, o tyle kompetencje społeczne rozwijać moż-
na wyłącznie dzięki kontaktom społecznym, co w do-
bie zagrożenia pandemicznego, zostało drastycznie 
ograniczone, wręcz zablokowane, a jak wskazują 
Wiesław Poleszak i Jacek Pyżalski: „dobrze funkcjo-
nujące relacji rówieśnicze są kluczowe dla prawidło-
wego rozwoju, bez względu na wiek młodego czło-
wieka” (2020, s. 31). Jak zatem rozwijać kompetencje 
społeczne u dzieci bez podejmowania i utrzymywa-
nia przez nie kontaktów społecznych z rówieśnikami 
i pracownikami przedszkoli, szkół i placówek? Nale-
ży pamiętać, że współczesne dzieci i młodzież, przed 
wybuchem pandemii korzystała z różnych sposobów 
komunikacji zapośredniczonej, z tą jednak różnicą, 
że wówczas mogli dokonywać wyboru i decydować 
o rodzaju, jakości, długości i częstotliwości takich 
kontaktów, a obecnie są skazani na wyłącznie jeden 
ich typ (W. Poleszak, J. Pyżalski 2020, s. 32). Do-
tyczy to jednak głównie młodzieży oraz starszych 
dzieci, które funkcjonują intelektualnie i wykonaw-
czo na tyle wysoko, by móc samodzielnie korzystać 
z urządzeń mobilnych oraz Internetu. Należy również 
pamiętać, że funkcjonowanie w świecie wirtualnym 
może przysłaniać pewien kontekst społeczny wobec 
uczestników komunikacji zapośredniczonej (CMC 
– computer mediated communication). Stanisław 
Juszczyk zwrócił uwagę, że komunikacja za pośred-
nictwem mediów elektronicznych często powoduje 
zubożenia interakcji uczestników komunikacji, co 
może prowadzić do alienacji w wymiarze społecznym 

(S. Juszczyk 2009, s. 85), gdyż, jak wskazuje Iwona 
Chrzanowska „ogranicza możliwość wyrażania uczuć 
i emocji, redukuje zakres komunikacji werbalnej, 
a zwłaszcza niewerbalnej” (2018, s. 638). Kluczowa 
zatem, w procesie komunikowania się w cyberprze-
strzeni staje się świadomość społeczna (N. Walter 
2017, s. 25). Natalia Walter mówi wprost, że koniecz-
ne jest rozwijanie wrażliwości i otwartości internau-
tów na potrzeby i oczekiwania innych, by Sieć mogła 
stanowić źródło wsparcia społecznego (Ibidem, s. 27). 

Pomimo, iż zarządzenie dotyczące czasowego za-
mknięcia szkół  i placówek w okresie od 12 marca 
2020 roku, nie dotyczyło Specjalnych Ośrodków 
Szkolno-Wychowawczych, to organy prowadzące 
tego typu placówki decydowały się również na ich 
zamknięcie, z kilku powodów. Przede wszystkim ze 
względu na bezpieczeństwo uczniów i pracowników 
szkół, zminimalizowanie kontaktów międzyludzkich, 
czy zapewnienie odpowiedniego reżimu sanitarnego, 
zarówno w pomieszczeniach szkolnych, jak i w środ-
kach transportu dzieci.

25 maja 2020 roku częściowo wznowiono pracę 
przedszkoli, szkół i placówek. Mimo stosowania nad-
zwyczajnych środków ostrożności, towarzyszyły temu 
obawy, zarówno ze strony rodziców dzieci, jak i pra-
cowników. Internetowe memy przedstawiające na-
uczycieli przedszkola w kombinezonach ochronnych 
z zamaskowanymi twarzami oraz te ukazujące wydzie-
lone taśmą, przydzielone każdemu dziecku sektory na 
podłodze do zabawy i pracy w odosobnieniu, stały się 
rzeczywistością – rzeczywistością, która nie sprzyjała 
ani wzrostowi poczucia bezpieczeństwa dzieci, ani tym 
bardziej ich rozwojowi społecznemu, gdyż w dalszym 
ciągu bezpośrednie kontakty były zakazane. Niejedno-
krotnie obserwowałam rosnący poziom frustracji dzie-
ci wywołany „izolacją wśród przyjaciół”. Trudno zatem 
mówić o rozwoju osobistym i emocjonalno-społecznym 
dziecka, w warunkach mocno ograniczonych, wręcz 
kontrolowanych kontaktów społecznych, zwłaszcza ró-
wieśniczych, które są szczególnie ważne w procesie 
rozwoju (E.M. Kulesza 2017, s. 129). Nie mniej jednak 
każda osoba pracująca z dziećmi, zwłaszcza z osobami 
z różnego rodzaju i stopnia niepełnosprawnościami ma 
obowiązek takie kompetencje kształtować i wspierać 
całościowy rozwój dziecka, by przyczynić się do jak 
najlepszego – na miarę jego możliwości – funkcjono-
wania w dorosłym życiu i w społeczeństwie.

Strategie rozwijania kompetencji społecznych dzieci 
z niepełnosprawnością
Nauczyciele stoją przed ogromnym wyzwaniem roz-
wijania kompetencji kluczowych u swoich podopiecz-
nych. Poniżej prezentuję kilka propozycji umożli-
wiających właściwe ich rozwijanie wśród uczniów 
z niepełnosprawnością, odnosząc się jednocześnie 
do wyników badań na ten temat.
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1. Stosujmy metody aktywizujące!
Metody aktywizujące to według Jadwigi Krzyżew-
skiej (1998) „grupa metod nauczania charakteryzują-
ca się tym, że w procesie kształcenia aktywność pod-
miotu uczącego się przewyższa aktywność podmiotu 
nauczającego”. Zdaniem Renaty Michalak pozwalają 
one uczniom na wykonywanie takich zadań, które 
wywołują u nich osobiste zaangażowanie, koniecz-
ność stawiania pytań, poszukiwania odpowiedzi, eks-
perymentowania, a także odwoływania się do swoich 
osobistych doświadczeń i przeżyć (2004, s. 46). Pau-
lina Osyda, za Edytą Brudnik podaje, że metody ak-
tywizujące dają dziecku przede wszystkim możliwo-
ści nabywania umiejętności współpracy, zadawania 
pytań, dyskutowania, negocjowania i komunikowania 
się z innymi (2017, s. 139, cyt. za E. Brudnik i In. 2000). 
Ten aspekt jest, w mojej ocenie, najważniejszą zaletą 
stosowania metod aktywizujących. Tematyką metod 
aktywizujących zajmowałam się w trakcie przygoto-
wywania pracy licencjackiej (A. Weyer 2010). Doko-
nałam wówczas podziału metod aktywizujących ze 
względu na rodzaj aktywności, którą wyzwalają. Wy-
różniłam pięć grup metod: a) wyzwalające aktywność 
fizyczną; b) wyzwalające aktywność zmysłową; c) wy-
zwalające aktywność intelektualną; d) metody zaba-
wowe oraz d) metody gier edukacyjnych. Obszary te 
uznałam wówczas za najważniejsze w procesie edu-
kacji i wspomagania całościowego rozwoju dziecka 
we wszystkich jego aspektach.

Warto wymienić kilka metod wyzwalających aktyw-
ność intelektualną, które –stosowane na zajęciach 
lekcyjnych – stanowić mogą okazję do pracy w gru-
pach, rozwijając tym samym kompetencje osobiste 
i społeczne uczniów, na co bezsprzecznie wskazują 
wyniki badań Pauliny Osydy prowadzonych w 2016 
roku wśród dzieci w wieku przedszkolnym (P. Osyda 
2017, s. 147).

a) Metoda projektów
Metoda projektów, autorstwa Williama H. Kilpatri-
ca, uznawana jest za jedną z ciekawszych propozy-
cji pracy z dziećmi i coraz częściej stosowana jest 
w praktyce pedagogicznej (H. Błażejewska 2001, s. 
12; B. Klasińska 2003-2004, s. 67). Jest to metoda 
praktyczna, w której zespół uczących się osób samo-
dzielnie inicjuje, planuje i wykonuje pewne zamie-
rzone przedsięwzięcia oraz ocenia ich wykonanie. 
Istotą jest odpowiedni dobór tematu projektu (M. 
Szymański 2000, s. 61). Powinien to być problem z ży-
cia codziennego dzieci, by wywoływał on u nich oso-
biste zaangażowanie. Karolina Wyszyńska wskazała 
główne cechy metody projektów wskazując na samo-
dzielność uczniów w działaniu, dochodzeniu do wie-
dzy i rozwiązywaniu problemów (2001, s. 549-550). 
Mariola Jąder wymieniła funkcje, a zarazem zalety 
stosowania metody projektów:

• „uczy planować własne działania, przewidywać skutki, 
ponosić konsekwencje własnych decyzji;

• kształtuje aktywną postawę wobec rzeczywistości;

• rozwija samodzielne myślenie i działanie w obliczu napo-
tkanych problemów;

• rozwija motywacje wewnętrzną do pracy, ‘ja za to odpo-
wiadam’, ‘ja się tym interesuję’;

• dostarcza zadowolenia wynikającego ze współpracy 
w zespole (brak rywalizacji);

• kształtuje postawy społeczno-moralne, odpowiedzial-
ność wobec innych osób z grupy za wykonanie zadania;

• uczy korzystać z wiadomości z różnych dziedzin wiedzy, 
a tym samym myśleć, poznawać i rozumieć świat w spo-
sób holistyczny;

• jest podstawą trwałej wiedzy;

• uczy zdobywania z różnych źródeł informacji potrzeb-
nych do rozwiązania problemu;

• rozwija umiejętność współdziałania w zespole: aktywne-
go słuchania innych, grupowego podejmowania decyzji, 
dyskutowania, rozwiązywania problemów;

• stymuluje rozwój poznawczy, emocjonalny i motoryczny;

• uwzględnia indywidualne potrzeby, zainteresowania 
i uzdolnienia;

• rozwija myślenie i działanie twórcze;

• integruje wiedzę nabywaną w przedszkolu z wiedzą na-
bywaną w innych okolicznościach i miejscach;

• przygotowuje dzieci do wystąpień publicznych” (M. Ją-
der 2009, s. 27).

Analizując cytowane zalety metody projektów, nie 
można mieć wątpliwości co do jej przydatności 
w procesie kształtowania kompetencji osobistych 
i społecznych uczniów, również z niepełnospraw-
nością.

b) Burza mózgów
Autorem metody burzy mózgów jest Alex Faickney 
Osbourn (1888-1966). Jest to heurystyczna metoda 
stanowiąca „niekonwencjonalny sposób zespołowe-
go poszukiwania nowych pomysłów dotyczących roz-
wiązywania problemów” (M. Cywińska 2014, s. 182). 
Wykorzystuje się w niej intuicję oraz pracę zespoło-
wą jako podstawowe narzędzia rozwiązywania posta-
wionych problemów (H. Hammer 1994, s. 213). Two-
rząc grupę do pracy metodą burzy mózgów należy 
jak najbardziej zróżnicować zespół, ponieważ praca 
osób o różnych doświadczeniach, umiejętnościach 
i zainteresowaniach jest bardziej efektywna i twór-
cza oraz stanowi przestrzeń do rozwijania kompeten-
cji osobistych i społecznych. Małgorzata Taraszkie-
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wicz wymieniła kilka zalet pracy zespołowej metodą 
burzy mózgów: a) w grupie łatwiej wychwycić błędy; 
b) wyniki pracy zespołowej są bardziej obiektywne; 
c) większa twórczość uczestników zajęć; d) wyższy 
poziom pracy w grupie; e) nauka współpracy i współ-
działania w grupie (M. Taraszkiewicz 1999, s. 105). 
Warto również zauważyć, że metoda burzy mózgów 
może być wykorzystywana jako jeden ze sposobów 
radzenia sobie w sytuacji konfliktu w grupie, na co 
wskazała Małgorzata Cywińska (2014, s. 182). Podkre-
ślić należy, że burza mózgów jest jedną z tych me-
tod, w której każdy pomysł i każda myśl są dobre. 
Nie stosuje się tu ocen poszczególnych pomysłów, 
ani tym bardziej osób je podających, dzięki czemu 
osoby nieśmiałe, o niskiej samoocenie czy pewności 
siebie, maja szansę wypowiedzieć się na dany te-
mat bez obaw o negatywne reakcje i ocenę. Jest to 
szczególnie ważne w przypadku dzieci i młodzieży 
z różnego rodzaju i stopnia niepełnosprawnościami, 
które niezwykle często cechują się zaniżona samo-
oceną, brakiem wiary w siebie oraz posiadanej wie-
dzy i umiejętności.

c) Metoda story-line
Metoda story-line powstała w latach 70-tych XX wie-
ku w Szkocji na podstawie filozofii aktywnego ucze-
nia się i partnerskiego nauczania. W koncepcji tej 
szkoła ma wspierać ucznia w zdobywaniu pożądanych 
społecznie cech osobistych, głównie niezależności, 
kompetencji czy umiejętności tworzenia związków 
opartych na szacunku (G. Gajewska i In. 2004, s. 40). 
Metoda ta polega na przekazywaniu uczniom praw-
dziwej lub wymyślonej historyjki, w której zawarty 
jest jakiś problem, z którym dzieci mają do czynienia 
na co dzień. Historyjka składa się z pięciu epizo-
dów. Nauczyciel zadaje pytania kluczowe/problemo-
we oraz proponuje różne formy aktywności grupowej 
oraz indywidualnej (M. Czornik 2003-2004, s. 84). Co 
ważne, praca metodą story-line ma wzmacniać auto-
nomię, kompetencje i wolność uczniów, a także dać 
możliwość samodzielnego dochodzenia do wiedzy 
i możliwości rozwiązywania problemów (M. Jąder 
2009, s. 45).

2. Ruch jako warunek i stymulator rozwoju społecznego
Aktywność ruchowa, współcześnie postrzegana jest 
jako wartość, i choć nie decyduje jednoznacznie 
o jakości życia człowieka, to w niektórych aspek-
tach życia może okazać się niezbędna. Ryszard Prze-
węda zwrócił uwagę, że „aktywność fizyczna służy 
zdrowiu, przeciwdziałając groźnym schorzeniom. [...] 
wzbogaca wypoczynek” (2001, s. 125), traktując tym 
samym aktywność ruchową jako wartość. Światowa 
Organizacja Zdrowia wydała zalecenia dotyczące 
podejmowania aktywności fizycznej w ciągu życia, 
ze względu na wiek i rodzaj podejmowanej aktywno-
ści. WHO zaleca, aby dzieci i młodzież w wieku 5-17 
lat, jeżeli nie ma przeciwskazań lekarskich, powin-

ny być zachęcane do podejmowania różnych form 
aktywności fizycznej, w celu utrzymywania prawidło-
wego rozwoju oraz czerpania przyjemności (Global 
recommendations…, s. 18). Dzienna norma aktywności 
fizycznej (umiarkowanej, energicznej i intensywnej) 
włączając gry, zabawy, sport, rekreację, lekcje wy-
chowania fizycznego, ćwiczenia planowane, dla tej 
grupy wiekowej wynosi 60 minut dziennie (Ibidem, s. 
20; por. także Sytuacja zdrowotna…2012, s. 301, 304). 
Aktywność ta powinna być podejmowana zarówno 
w szkole, w domu rodzinnym, jak i podczas kontak-
tów międzyludzkich czy w czasie wolnym (Global 
recommendations…, s. 18). Jest to szczególnie waż-
ne z punktu widzenia podjętych rozważań, bowiem 
aktywność fizyczna nie tylko pozytywnie oddziałuje 
na zdrowie i ogólne samopoczucie, ale również daje 
okazję do podejmowania i utrzymywania trwałych 
kontaktów międzyludzkich, a co za tym idzie, sprzy-
ja lepszemu funkcjonowaniu społecznemu dziecka, 
zwłaszcza z niepełnosprawnością, które doświadcza 
licznych ograniczeń komunikacyjnych.

Ciekawe i wartościowe propozycje stanowić mogą 
metody twórczego rozwoju ruchu, zwłaszcza Metoda 
Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne oraz Gim-
nastyka twórcza Rudolfa von Labana. Wymienione 
metody szerzej opisuję w artykule „Wybrane meto-
dy aktywizujące stosowane w edukacji przedszkolnej 
dzieci z niepełnosprawnością intelektualną” (Gajo-
wy 2019, s. 19-31). Na podstawie metody gimnastyki 
twórczej Rudolfa Labana opracowałam również pro-
gram autorski, który ukazał się w periodyku „Szkoła 
Specjalna” (A. Weyer 2018, s. 292-303). Szczególnie 
ważne są ćwiczenia i zabawy relacyjne, które speł-
niają kilka funkcji. Umożliwiają: a) wytworzenie się 
u dziecka zaufania do samego siebie; b) poznanie 
własnego ciała; c) budowanie poczucia bezpieczeń-
stwa fizycznego i emocjonalnego d) rozwijanie róż-
norodnych sposobów komunikowania się (W. Sher-
borne 1997, s. 14-15; por. też M. Mikołajczyk 2017, s. 
86-88). 

3. Bądźmy uważni i bawmy się z dziećmi!
Dla prawidłowego rozwoju i poczucia satysfakcji 
i szczęścia, z angielskiego nazywane well being26, 
dziecko potrzebuje zaspokoić trzy podstawowe po-
trzeby psychologiczne: relacji, kompetencji i auto-
nomii. To my-dorośli-jesteśmy odpowiedzialni za za-
spokajanie tych potrzeb. Jednym ze sposobów jest 
po prostu bycie z dzieckiem i przy dziecku (J. Ko-
mender 2009, s. 99-100). Stwarzajmy sytuacje, w któ-
rych dzieci będą miały możliwość decydowania – in-
dywidualnie lub grupowo w sposób demokratyczny; 
sytuacje i zadania, w których dziecko będzie mogło 
wykazać się swoją wiedzą i kompetencją; i wresz-
cie sytuacje, w których będzie czuło, że interesuje 

26   Pojęcie stosowane w metodzie wychowawczej all about par-
renting autorstwa Patricka Neya.
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nas to, co robi, mówi, myśli, przeżywa. Ważna jest 
zatem postawa wobec dziecka z niepełnosprawno-
ścią. Marta Pawelec prowadziła badania pedago-
giczne dotyczące znaczenia postaw rodzicielskich 
wobec dzieci z niepełnosprawnością intelektualną 
w stopniu lekkim dla rozwoju ich kompetencji spo-
łecznych i przygotowania do aktywności zawodowej 
(M. Pawelec 2009, s. 145-156). Za Marią Ziemską 
autorka wymieniła po cztery postawy prawidłowe 
i nieprawidłowe. Prawidłowe to: akceptacja dziec-
ka; współdziałanie z dzieckiem; dawanie dziecku ro-
zumnej swobody i uznanie praw dziecka w rodzinie, 
nieprawidłowe, natomiast, to: postawa odtrącająca; 
unikanie; nadmierna ochrona; nadmierne wymaganie 
(M. Ziemska 1973, s. 58-63). Okazało się, że istnieje 
wyraźna zależność między postawą wobec dziecka 
z niepełnosprawnością a kształtowaniem się u niego 
określonych cech, kompetencji i zachowań (M. Pawe-
lec 2009, s.150). Autorka wykazała, że tylko rodzice 
o prawidłowych postawach rodzicielskich „potrafią 
uczyć, dawać przykład, wspomagać, a nie wyręczać” 
(Ibidem, s. 149), co stanowi najskuteczniejszą drogę 
do samodzielności, odpowiedzialności i kompetent-
ności dzieci w aspekcie osobistym i społecznym. 

Przykładem działań wspierających może być zabawa 
na warunkach dziecka – nauczycielu, rodzicu – daj 
się ponieść zabawie, pozwól dziecku kierować twoją 
aktywnością i podążaj za dzieckiem. Zadbasz o re-
lacje, kompetencje i autonomię dziecka. Zaspoko-
isz jego trzy podstawowe potrzeby psychologiczne 
i umocnisz jego wiarę w siebie i poczucie sprawstwa.

4. Uczmy dzieci współdziałania!
Dlaczego współdziałanie jest tak ważne? Jest ono 
kluczowe z punktu widzenia rozwoju społecznego 
dziecka oraz zaspokajania jego potrzeb jako istoty 
społecznej. Nie ma rozgraniczenia między dziećmi 
z przedszkoli, szkół i placówek ogólnodostępnych, 
włączających, integracyjnych czy specjalnych. Każde 
dziecko, jako istota społeczna, przejawia potrzeby 
pozostawania w kontakcie w innymi ludźmi, czy to 
dziećmi czy też osobami dorosłymi. 

Bogusława Cholewa-Gałuszka wymieniła kilka powo-
dów, dla których warto uczyć dzieci współdziałania. 
Autorka zauważyła, że taka forma pracy niesie za 
sobą szereg korzyści o charakterze psychologiczno
-wychowawczym, m.in.: „dostrzeżenie i zaspokajanie 
przez dziecko potrzeb ludzi żyjących w jego otocze-
niu; [...] wzrost zaufania do ludzi; [...] usprawnianie 
komunikacji dziecka z otoczeniem; [...] uświadomie-
nie, że konflikty i nieporozumienia są wspólnym pro-
blemem dla wielu osób” (2001, s. 79).  Współdziałanie 
oparte na konstruktywnej i prawidłowej komunikacji 
prowadzi również do rozwiązywaniu wielu konflik-
tów (M. Cywińska 2014, s. 182), gdzie nie pozostaje 
poszkodowana żadna ze stron – obie coś zyskują 
(Ibidem, s. 181, cyt.za H. Ryborz 1991, s. 207-208). 

Najprościej rzecz ujmując współdziałanie ułatwia za-
cieśnianie więzi społecznych oraz przyczynia się do 
kształtowania kompetencji osobistych i społecznych.

Współdziałania możemy uczyć dzieci wykorzystując 
opisane wyżej metody aktywizujące, które wymaga-
ją od ich uczestników zaangażowania i współdziała-
nia z grupą, np. metodę projektów, burzę mózgów 
czy gimnastykę twórczą Rudolfa Labana. Praca taka 
może odbywać się zarówno w grupach i małych ze-
społach, ale również w parach. Współdziałanie po-
winno odbywać się również podczas zabawy, czy to 
samych dzieci czy dorosłych z dziećmi.

5. Pozwólmy dzieciom na samodzielność!
To hasło może wydawać się oczywiste, wręcz proza-
iczne. Jednakże niezwykle często mamy do czynienia 
z wyręczaniem dzieci w najróżniejszych, nawet naj-
prostszych czynnościach. Wynikać to może z różnych 
przyczyn, np. troski, nieustającej potrzeby pomocy 
dziecku, przekonania, że sami zrobimy pewne rze-
czy szybciej, sprawniej, dokładniej, czy też z innych 
powodów, np. niewłaściwych postaw wobec dziec-
ka z niepełnosprawnością, o czym wspominałam 
w punkcie Bądźmy uważni... Jest to ważna kwestia, 
gdyż pozwalając dziecku na samodzielne działanie, 
dajemy mu przestrzeń do budowania autonomii oraz 
poczucia kompetencji, która jest tak ważna w proce-
sie kształtowania kompetencji społecznej.. Ale czy 
rzeczywiście jest to wartościowa pomoc? Czy nie 
jest tak, że nader często wyręczając dzieci, uczymy 
ich tzw. wyuczonej bezradności, niesamodzielno-
ści (D. Baczała 2012, s. 108), a w konsekwencji sami 
upośledzamy ich możliwości wykonawcze i kompe-
tencje osobiste i społeczne? Warto w tym miejscu 
zacytować Konfucjusza, który mawiał: „Powiedz mi, 
a zapomnę, pokaż mi a zapamiętam, pozwól zrobić, 
a zrozumiem”. Teza ta powinna mottem nauczycieli 
w pracy z dziećmi, nie tylko z niepełnosprawnością, 
ale w każdym typie szkoły.

6. Nauczycielu – Twoja kompetencja sprzyja rozwojowi 
kompetencji u Twoich podopiecznych!
Nie może kształtować kompetencji społecznych 
u dzieci osoba, która takich kompetencji nie posia-
da, albo posiada je na bardzo niskim poziomie. To 
nauczyciel ponosi największą odpowiedzialność za 
rozwój kompetencji dziecka, głównie odnosząc się 
do odpowiedzialności i samodzielności (H. Retter 
2013, s. 28), składających się na kompetencje osobi-
ste i społeczne.

Kompetencje zawodowe nauczycieli, to według Mar-
ty Olczak „udowodnione zdolności do stosowania 
w praktyce posiadanych kwalifikacji oraz właściwe-
go i zgodnego z etyką zawodową wykorzystywania 
cech osobowych i umiejętności nabytych w trakcie 
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praktyki zawodowej” (2004, s. 25), kwalifikacje zaś, 
to „zdobyte wykształcenie i wyszkolenie” (Ibidem). 
H. Hammer dokonała podziału kompetencji nauczy-
cielskich na specjalistyczne, dydaktyczne i psycho-
logiczne (1994, s. 27-28). Najważniejsze, z punktu 
widzenia podjętego tematu to kompetencje psycho-
logiczne, którymi są przede wszystkim umiejętności 
inspirowania, motywowania uczniów do aktywności 
i nauki, integrowanie grupy, a także umiejętności 
menadżerskie. Zdaniem H. Hammer, głównymi ce-
chami nauczyciela o odpowiednich kompetencjach 
psychologicznych są:

• pozytywne nastawienie do ludzi,

• umiejętność unikania najczęstszych przyczyn zakłóceń 
w komunikowaniu się ludzi,

• umiejętność porozumiewania się w ogóle, a z uczniami 
w szczególności,

• umiejętność motywowania uczniów do nauki,

• umiejętność budowania zgranego zespołu z przypadko-
wej grupy uczniów,

• elastyczność w dostosowywaniu własnego stylu kiero-
wania do stopnia dojrzałości uczniów,

• umiejętność kontrolowania stresu (Ibidem, s. 37). 
Cechy te umożliwiają nauczycielowi organizowanie 
odpowiedniej atmosfery podczas zajęć, stosowania 
właściwej komunikacji i budowania poczucia bezpie-
czeństwa i pewności siebie dzieci podczas pracy (M. 
Kujawska 2010, s. 80-81).

Wojciech Walat wskazał pożądane w zawodzie na-
uczycielskim kompetencje społeczne, które w znacz-
nym stopniu przyczyniają się do efektywności pracy 
nauczyciela, która „powinna stale stać na bardzo wy-
sokim poziomie” (2017, s. 74). Są nimi: a) umiejętność 
budowania autorytetu, b) asertywność, c) radzenie 
sobie ze stresem; d) komunikacja; e) wyrozumiałość; 
f) współpraca; g) empatia (Ibidem, s. 74-77). Nie 
ulega wątpliwości, że nauczyciel posiadający wyżej 
wymienione umiejętności, składające się na kompe-
tencje społeczne, będzie potrafił organizować pro-
ces edukacyjno-terapeutyczno-wychowawczy w taki 
sposób, by jego podopieczni mogli kształtować swo-
je kompetencje osobiste i społeczne na możliwie 
najwyższym, dostępnym im z racji posiadanej nie-
pełnosprawności, poziomie, gdyż jak mawiała Maria 
Grzegorzewska, należy dążyć do takiej pełni rozwoju 
dziecka z niepełnosprawnością, jaką on sam może 
osiągnąć.

Zakończenie
Tematyka rozwijania kompetencji osobistych i spo-
łecznych jest wciąż aktualna i niezwykle ważna, szcze-
gólnie w obecnej sytuacji zagrożenia pandemicznego 
i wynikającymi z tego powodu, licznymi ograniczenia-

mi, zwłaszcza w obszarze bezpośrednich kontaktów 
społecznych. Rodzice i nauczyciele mają za zadanie 
wspierać rozwój kompetencji kluczowych u swoich 
dzieci i podopiecznych, stosując liczne rozwiązania 
wychowawcze i metodyczne, kształtując i rozwijając 
tym samym swoje własne kompetencje, gdyż tylko to 
warunkuje właściwe i wspierające oddziaływania na 
dzieci i ich całościowy rozwój, również w zakresie 
kompetencji społecznych – kluczowych w edukacji 
specjalnej.
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Rozmowy dzieci przedszkolnych przy posiłkach 
 a rozwój kompetencji społecznych

Edukacja społeczna dzieci w wieku przedszkolnym 
jest jednym z podstawowych działań wychowaw-

czych. Często jednak nauczyciele nie wiedzą jak po-
ruszać pewne tematy społeczne i kiedy można roz-
wijać kompetencje z nimi związane. W niniejszym 
artykule chciałbym poruszyć dość kontrowersyjny 
temat – w jaki sposób możemy wspierać rozwój 
społeczny poprzez pozwalanie na rozmowy dzie-
ci przedszkolnych przy posiłkach. Nauczyciel poza 
edukowaniem ma za zadanie budować społeczność. 

Przez cztery lata byłem nauczycielem w przedszkolu. 
Przyznaję się, że sam pozwalałem dzieciom, by roz-
mawiały podczas posiłków. Wielokrotnie walczyłem 
z krytyką dyrekcji związaną z moją postawą. Najczę-
ściej słyszane zarzuty, które były kierowane w moją 
stronę i w stronę wychowanków to: 

• Zbyt głośno na stołówce – powinna być cisza na jadalni,

• Nie rozmawia się przy posiłkach,

• Za długo jedzą, bo rozmawiają,

• Nie potrafisz utrzymać dyscypliny,

• Jesteś zbyt liberalny,

• Inne grupy potrafią być cicho,

• Nie wiem, jak stosując takie metody możesz pracować.
Wyżej wymienione zarzuty dotyczyły głównie tego, 
że starałem się, jak tylko to możliwe, stosować do 
zasad demokracji w wychowaniu. Co więcej, my jako 
nauczyciele mogliśmy w tym czasie rozmawiać z dy-
rekcją, bo ona akurat mogła nam przekazać infor-
macje. Następnie sami jako nauczyciele, musieliśmy 
pewne rzeczy wspólnie przedyskutować. Z mojej per-
spektywy zakazywanie dzieciom komunikowania się 
w trakcie posiłków, podczas gdy nauczyciele i dy-
rekcja w trakcie tych samych posiłków rozmawiają, 
jest błędnym kołem i negatywnym przykładem. Albo 
wszyscy stosują się do tych samych zasad, albo nikt. 
Dlatego tak ważne jest wspólne ustalenie panują-
cych zasad, w myśl edukacji demokratycznej. Nale-
ży zatem wprowadzić edukację opartą na umowach. 

Dzięki niej uczy się dzieci już od najmłodszych lat 
zawierania kompromisów, tolerancji i szacunku do 
drugiego człowieka oraz opartego na dialogu roz-
wiązywania konfliktów w myśl demokracji (por. A. 
Olczak 2005, s. 233).

Demokratyczna edukacja polega na współpracy na-
uczyciela z grupą. Wspólnie podejmują oni dyskusje 
i rozwiązują spory. Dzięki podmiotowemu traktowa-
niu uczniowie mogą swobodnie wypowiadać swoje 
zdanie na różnorakie tematy. Również decyzje są po-
dejmowane razem, brane jest pod uwagę zdanie pod-
opiecznych. Współdziałanie w takim systemie rozwi-
ja zainteresowanie edukacją i motywuje do dalszych 
działań edukacyjnych (E. Piecuch 2015, s. 15). Ponad-
to takie podejście świetnie wpisuje się w styl wy-
chowania emancypacyjnego i konstruktywizmu, a co 
za tym idzie - w wychowanie społeczne – by być 
jak najlepszym obywatelem. Emancypacja w edukacji 
niesie za sobą takie działania, które mają na celu wy-
rażanie własnych potrzeb, równouprawnienie, współ-
decydowanie czy też wychowanie wolne od przemo-
cy (B. Śliwerski 2015, s. 301-302) (nie tylko cielesnej, 
ale werbalnej i symbolicznej). Między innymi takie 
działania, a zarazem postawy nauczycielskie, wpisują 
się w podejście konstruktywistyczne w wychowaniu 
uczniów. 

Podejście to określone jest jako aktywny proces 
umysłowy, polegający na myśleniu krytyczno-twór-
czym. Dzięki takiemu myśleniu uczeń samodzielnie 
lub współpracując z innymi konstruuje wiedzę. Jest 
to proces tworzenia nowych wzorców rzeczywistości, 
których podstawą są znane uczniom narzędzia kultu-
rowe i symbole. Nauczyciel ma być osobą wspierają-
cą. Ma zatem za zadanie prowadzić zajęcia w sposób 
zachęcający jednostki do eksplorowania, wymiany 
poglądów, rozwiązywania problemów. Ogranicza on 
swoją kontrolę na rzecz wspierania samodzielności 
i odpowiedzialności uczniów (A. Nowak-Łojewska 
2011, s. 53-54).

Spośród ośmiu kompetencji kluczowych, bardzo 
ważną rolę odgrywają kompetencje społeczne. Ich 
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realizacja jest też wpisana w podstawę programową 
wychowania przedszkolnego. Jest to tak ważny ob-
szar, że został osobno opisany w podstawie progra-
mowej jako jeden z czterech najważniejszych. W nim 
wyszczególnia się dziewięć aspektów, które dziecko 
powinno opanować kończąc edukację przedszkolną. 
Część z nich może być realizowana poprzez swobod-
ne rozmowy podczas posiłków. Między innymi: 

• wyrażanie szacunku wobec innych osób i przestrzegania 
tej wartości, 

• nawiązywanie relacji rówieśniczych, 

• odczuwanie i wyjaśnianie przynależności do grupy 
przedszkolnej i innych, 

• używanie zwrotów grzecznościowych, 

• ocenianie własnego zachowania podczas podejmowa-
nych przez siebie działań, 

• respektowanie norm i zasad, 

• obdarzanie uwagą i komunikowanie się z innymi. 

Ponadto realizować można kilka innych aspektów 
z podstawy programowej z pozostałych obszarów. Są 
to: samodzielne spożywanie posiłków i posługiwanie 
się sztućcami (w tym sprzątanie po sobie), rozpo-
znawanie emocji i umiejętność ich komunikacji oraz 

szanowanie emocji innych, wczuwanie się w emo-
cje innych oraz chętne opowiadanie i udzielanie się 
w rozmowach, dyskusjach1.

Rozmowa, dyskusja, debata – wszystko to formy ko-
munikacji werbalnej, tak istotne we współczesnym 
świecie, który jest coraz bardziej cyfrowy. Dzieci 
w wieku przedszkolnym, poza ogromną potrzebą za-
bawy, wykazują się ciekawością świata i poznają go 
również przez rozmowę i zadawanie pytań. Dlatego 
w krajach skandynawskich zauważono jak wiele ko-
rzyści może wnieść pozwolenie na swobodne rozmo-
wy uczniów w trakcie posiłków. Opisane to zostanie 
na przykładnie norweskich przedszkoli. 

W norweskich przedszkolach nauczyciele wykorzy-
stywali posiłki do celów edukacyjnych. Dzięki tym 
działaniom uczniowie mieli uczyć się dobrych zasad 
i rozmów przy posiłkach. Najważniejszym zadaniem 
nauczycieli było przypominanie zasad i reguł nim 
uczniowie siadali za stołem (E. Os 2009, s. 310). Jed-
nak część nauczycieli nie potrafiła zauważyć korzy-
ści płynących z rozmów uczniów i nadal mocno dys-

1   https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2017/05/wychowan-
ie-przedszkolne-i-edukacja-wczesnoszkolna.-pp-z-komentarzem.pdf 
[online, dostęp: 25.03.2020].
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cyplinowała rozmawiających, ich zdaniem za głośno, 
uczniów. „Dla nich [uczniów] czas ten był momen-
tem, gdy mogły rozwijać więzi jako grupa i dlatego 
często łamały zasady dotyczące poziomu głośności 
rozmowy. Zwłaszcza gdy temat rozmowy był dla nich 
interesujący, dzieci często przekraczały dopuszczal-
ny poziom głośności” (E. Os 2009, s. 310). Najważ-
niejsze, czego w tym wszystkim zabrakło, to otwar-
tości umysłu nauczycieli, na korzyści jakie mogą 
płynąć z tych rozmów. Jednak jest to tylko przykład 
nielicznych przedszkoli w krajach skandynawskich, 
gdzie nauczyciele okazali się być mało otwarci na 
tego typu działanie.

Poza krajami skandynawskimi dyskusję podczas 
posiłków można odnaleźć w metodzie edukacyjnej 
Reggio Emillia pochodzącej z Włoch, jednak bardzo 
chętne wykorzystywanej w wielu krajach na świecie. 
Nauczyciel w Reggio musi być gotowym do podą-
żania za dzieckiem, obdarzać je ogromnym zaufa-
niem, wierzyć, że ma ono kompetencje i potencjał 
(J. Bonar, A. Maj 2015, s. 44). W Reggio „umiejętność 
słuchania interpretowana jest nie tylko jako akt bio-
logiczny, ale przede wszystkim jako proces polega-
jący na byciu otwartym i wrażliwym na innych, ich 
potrzeby; akceptowaniu różnic; interpretowaniu; jak 
również uznawaniu wartości jego nadawcy” (J. Bonar, 
A. Maj 2015, s. 47). Odnosi się to nie tylko do komu-
nikacji między uczniem a nauczycielem, ale również 
między samymi uczniami. Rozmowy te mają wymiar 
sprawczy i są istotne dla nauczyciela. Dzieci pro-
wadzą wiele rozmów między sobą właśnie podczas 
posiłków. Nauczyciel zatem może przysłuchiwać się 
tym dialogom i dzięki tej wiedzy konstruować zada-
nia i projekty. Ponadto dziecko wchodzi w relacje 
z dziećmi i nauczycielem, między innymi podczas 
przygotowywania posiłków, pomocy przy nakrywaniu 
stołu oraz bycia kelnerem dla kolegów i koleżanek 
(J. Bonar, A. Maj 2015, s. 48). Jest to kolejny aspekt 
do prowadzenia rozmów przy posiłkach. Sama po-
moc przy roznoszeniu posiłków wymusza niejako ko-
munikację między uczniami. 

Rodzi się zatem pytanie, dlaczego w polskim syste-
mie edukacji przedszkolnej uciekamy od tych roz-
wiązań, stosowanych tak chętnie w innych krajach? 
A jeśli już znajdzie się jakiś nauczyciel, który po-
zwala na takie działania, to czemu staje się obiek-
tem krytyki, często nie tylko dyrekcji, ale również 
koleżanek i kolegów z pracy? Jak już zaznaczyłem 
– osobiście starałem się przeciwstawiać temu co 

jest narzucane. Podjąłem się tego, by moi uczniowie 
mieli możliwość rozmów podczas posiłków. Poniżej 
opiszę, dlaczego podjąłem taką decyzję i zachęcam 
innych, by również pozwalali na takie rozmowy oraz 
opiszę, jakie zmiany zaobserwowałem w uczniach 
w sferze społecznej. 

Pierwszym i najistotniejszym aspektem rozmów przy 
posiłkach jest rozwój społeczny. Jesteśmy istotami 
społecznymi i potrzebujemy kontaktu. Każdy z nas co 
prawda ma inny poziom minimalnego kontaktu oraz 
maksymalnego kontaktu. Jednak mimo to, rozmowa 
staje się nieodzownym elementem społecznym. 

Podczas takich rozmów dzieci uczą się umiejętności 
komunikacyjnych, takich jak: mówienie kolejno, a nie 
wszyscy na raz, słuchanie tego co mówi inny, dosto-
sowywanie się do rozmówcy, nauka negocjowania (E. 
Os 2009, s. 310). Istotne staje się to, że dzieci dzięki 
wzajemnym rozmowom uczą się pomagać sobie na-
wzajem. Szybciej zanika antagonizm płciowy. Zaob-
serwowałem to w swojej grupie przedszkolnej. Kiedy 
uczniowie zauważyli, że dzięki komunikacji podczas 
posiłków mogą zamieniać się jedzeniem (dzięki cze-
mu minimalizujemy ilość wyrzucanego jedzenia), 
zaczęli to wykorzystywać. Podczas wydawania posił-
ków ustalali między sobą, kto komu oddaje część je-
dzenia której nie lubi, np. porcja mięsa lub surówki. 
Informowali mnie o tym przed podaniem im talerza 
i dany produkt został przełożony przez kucharki na 
inny talerz i przekazany uczniowi, z którym ten się 
umówił. Dotyczyło to głównie dziewcząt, które z re-
guły jadły mniejsze porcje mięsa i chciały tylko po-
łowę porcji, a pozostałą część oddawały chłopcom. 

Analizując tę sytuację widzimy, że dzieci komuniku-
jąc się dbają o siebie nawzajem oraz mniej lub bar-
dziej świadomie, o środowisko, i szanują jedzenie, 
a przez to wysiłek, jaki został włożony przez osoby 
przygotowujące ten posiłek. Spójrzmy, ile aspektów 
rozwoju społecznego zostało tu zrealizowane. 

Wypoczynek współczesnej rodziny dostosowany jest 
do rozwoju techniki i mediów. Dobiera się gotowe 
aktywności, które dezintegrują rodzinę. Dobieranie 
tych mediów jest bez przemyślenia i tłumaczenia. 
Poprzez tego typu działania unika się wytwarzania 
własnych pomysłów spędzania czasu wolnego – za-
nikają tradycje i zwyczaje takie jak: święta rodzinne, 
wspólne przygotowywanie i spożywanie posiłków (J. 
Izdebska 2000, s. 113). Wspólne posiłki budują po-
czucie wspólnoty oraz integrują. Ma to bardzo istot-
ny aspekt społeczny. Wiedząc, że coraz więcej ro-
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dzin unika wspólnych posiłków, skąd uczniowie mają 
czerpać wiedzę o zachowaniu przy stole i kulturze 
rozmowy? Kiedy zasiadamy do posiłku przy stole 
przedszkolnym możemy to robić razem – uczniowie 
wraz z nauczycielami i pomocami nauczycieli. Jest 
to na tyle ważne, że nauczyciel dla dziecka na tym 
etapie rozwoju jest osobą szczególnie ważną. To od 
niego czerpie część wzorców zachowań. Nauczyciel 
zatem, poza rozmową w klasie na temat przestrzega-
nia zasad dobrego zachowania przy stole, powinien 
być przykładem podczas spożywania posiłków wraz 
ze swoimi podopiecznymi. Ważne, żeby w trakcie je-
dzenia wskazywał co, i jak, można robić podczas po-
siłku i korygował negatywne zachowania. Z czasem 
zauważy, że uczniowie sami zaczną się korygować 
nie tylko wzajemnie, ale dochodzić będzie do samo-
korygowania. 

Kilkakrotnie w mojej grupie byłem świadkiem, jak 
uczniowie wzajemnie się karcili za niewłaściwe za-
chowanie przy stole. Między innymi podczas uro-
czystego śniadania wielkanocnego w przedszkolu. 
W trakcie, gdy jedna z uczennic zaczęła już jeść po-
siłek, jej kolega siedzący obok, szturchnął ją łokciem 
i powiedział Czekaj na resztę, oni nie mają jeszcze 
zupy. Innym razem, podczas zwykłego obiadu, by-
łem świadkiem jak uczennica zwróciła uwagę kole-
dze, że niewolno bawić się jedzeniem, i że jak chce 
coś powiedzieć, to powinien nie mieć kotleta w buzi. 
Ostatnim z przykładów, jaki chcę przytoczyć, to bar-
dziej samokontrola i samoświadomość. Uroczysta 
wigilia przedszkolna. Dzieci elegancko ubrane, białe 
koszule, kolorowe sukienki. Jeden z uczniów siedząc 
przy stole, po otrzymaniu talerza z barszczem czer-
wonym mówi: muszę jeść tak, by się nie wybrudzić. 
Zafascynowała mnie jego wypowiedź, dlatego zapy-
tałem, dlaczego? Odpowiedź brzmiała: bo jest Wigi-
lia i trzeba ładnie wyglądać. Może brzmi to trochę 
infantylnie, jednak dziecko zauważa, że Wigilia nie 
jest normalnym dniem, ubrane jest odświętnie, bo 
to uroczystość – wydarzenie, które tego wymaga. 
Gdyby panowała absolutna cisza na stołówce, uczeń 
nie mógłby się odezwać, ta nasza krótka rozmowa 
nie doszłaby do skutku, inni uczniowie by tego nie 
usłyszeli. Część dzięki temu miała okazję nauczyć 
się czegoś od kolegi z przedszkolnej ławki. 

Kiedy przysłuchujemy się rozmowom dzieci, to ob-
serwujemy, że poruszają one podczas posiłków róż-
ne tematy. To nie są tylko treści związane z jedze-
niem. „Treści rozmów często wiązały się z obszarami 

nauczania” (E. Os 2009, s. 310). Dotyczą one głównie 
tego, co było realizowane bieżącego dnia na zaję-
ciach. Jednak często tego typu rozmowy i pytania 
jakie się pojawiały podczas posiłków, motywowały 
mnie do podejmowania dyskusji zaraz po zakończe-
niu posiłku, a czasem nawet w jego trakcie. Wszyst-
ko to zależało od tematu, jaki został poruszony.  

Mam nadzieję, że udało mi się wykazać korzyści pły-
nące z rozmów uczniów przy posiłkach. Sam często 
siadałem z uczniami przy stole i jadłem z nimi po-
siłek włączając się w ich dyskusje. Liczę na to, że 
niebawem większość nauczycieli zauważy te wszyst-
kie pozytywne aspekty i również pozwoli swoim pod-
opiecznym na swobodne rozmowy. Przypomnę zatem 
najważniejsze, nauczyciel ma wspierać budowanie 
społeczności. Takie rozmowy są jednym z najważ-
niejszych przejawów tworzenia się pierwszych więzi 
społecznych pozarodzinnych u uczniów.
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Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół dydaktyki, 
pedeutologii, zajęć pozalekcyjnych i wspierania rozwoju dzieci 
wczesnoszkolnych i przedszkolnych
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Magdalena Mandryk, Magdalena Tośko

Mali odkrywcy liter – zajęcia z pomysłem

Człowiek jest istotą społeczną, która od swoich 
narodzin komunikuje się ze swoim najbliższym 

otoczeniem. Dziecko od kołyski poprzez płacz, 
uśmiech, krzyk mobilizuje otoczenie do realizacji 
swoich potrzeb.

W miarę rozwoju cywilizacji chęć wymiany infor-
macji między ludźmi przybrała wiele różnych  form. 
Najważniejszą z nich jest porozumiewanie się. „Pro-
ces przyswajania języka nie przebiega samoczynnie 
bez udziału osób otaczających dziecko. (…) Doro-
śli dostarczają wzorów, jak funkcjonować językowo 
w określonej społeczności” (M. Machoś, 2012, s.15)

18 grudnia 2006 roku Parlament Europejski określił 
osiem kluczowych kompetencji. Stanowią one połą-
czenie wiedzy, umiejętności i postaw niezbędnych 
do osiągnięcia postawionego celu, rozwijania zain-
teresowań i swoich zdolności. Porozumiewanie się 
w języku ojczystym jest jedną z kompetencji kluczo-
wych, które są obecnie realizowane w przedszkolach 
i do której chcemy nawiązać w niniejszym artykule.

Od kreatywności i zaangażowania nauczyciela zale-
ży pobudzenie motywacji dziecka do podejmowania 
wyzwań, jakie stawia mu dzisiejsza edukacja. Formy 
i metody pracy muszą być na tyle atrakcyjne, żeby 
mogły dotrzeć do przebodźcowanych mediami dzie-
ci i pobudzić ich umysł do integrowania się między 
poszczególnymi zmysłami. 

Celem naszego artykułu jest zaprezentowanie przy-
kładowego konspektu pracy z dziećmi. Składa się on 
z trzech części. Pierwsza to zabawy „na rozgrzewkę”. 
Skupiamy się w niej na koncentracji dzieci, wprowa-
dzamy je w świat fantastyki, a tym samym stwarzamy 
przyjazną atmosferę połączoną z zadaniem anga-
żującym słuch, wzrok i ruch. Drugą część stanowią 
zajęcia właściwe, podczas których wychowankowie 
w pierwszej kolejności osłuchują się z głoskami i in-
tegrują je z ruchem. W miarę wchodzenia w dalszy 
etap zajęć dokładane są kolejne elementy angażu-
jące dzieci w poznawanie, utrwalanie i działania na 
samogłoskach. Część trzecia, to zajęcia wyciszające, 
czyli masażyki i kreatywna praca plastyczna podsu-
mowująca zdobyte umiejętności.

Konspekt zajęć pt. „Mali odkrywcy liter. Zajęcia kreatyw-
ne”
Cele ogólne:

• rozwijanie mowy czynnej - umiejętność rozpoznawania 
i odczytywania samogłosek,

• wspieranie umiejętności komunikacyjnych-budowanie 
intencji komunikacyjnych,

• usprawnianie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej.
Cele szczegółowe:

• wzbogacanie słownictwa, 

• usprawnianie słuchu fonematycznego,

• rozwijanie pamięci słuchowej,

• rozwijanie kreatywności,

• usprawnianie motoryki małej i dużej,

• ćwiczenie koncentracja.

Przebieg zajęć

 I Część wstępna:
1 . 1  M i e s z k a ń c y  ł ą k i  -  l a b i r y n t  (koncentra-
cja, koordynacja wzrokowo-ruchowa)

Materiały dydaktyczne: historyjka o wymyślonej kra-
inie, labirynt, sylwety zwierząt występujące w opo-
wiadaniu
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Nauczyciel opowiada historię o wymyślonej krainie. 

Wyobraźcie sobie, że za pomocą czarodziejskiego zaklę-
cia zmniejszyliście się do rozmiarów myszki i znaleźliście 
się na łące. Leży na lewo od wielkiego brzozowego lasu. 
Łąka tętni życiem. Mieszka tam żabka Olinka z rodziną. Co 
rano przegląda się w kroplach rosy i podziwia swoją uro-
dę. Nieopodal dzielny świerszcz Ignaś z zapałem podnosi 
ciężary. Łatwo go rozpoznacie po sportowej sylwetce….

Ooo popatrzcie, tam w wysokiej trawie, ktoś podskakuje. 
Aaaa to skowronek Emil, znowu najadł się tłuściutkich 
robaczków i nie może wzlecieć w górę. Trzepotaniem 
skrzydeł obudził jaszczurkę Uleńkę, która wygrzewała się 
w promieniach wiosennego słońca. Całe zajście zacieka-
wiło Alberta. Albert to bardzo wnikliwa myszka, która nie 
rozstaje się ze swoją lupą…

Dzieci losują sylwetę zwierząt, które występowa-
ły w opowiadaniu i dzielą się na grupy. Na każdym 
z pięciu stołów znajduje się labirynt. Dzieci odnajdu-
ją swój symbol i ustawiają się w swoich grupach: żab-
ka, świerszcz, skowronek, mysz, jaszczurka. Zadanie 
polega na przemieszczaniu się zgodnie z instrukcją. 

Grupa żabki: Olinka musi dojść do kropli rosy, może 
poruszać się tylko po tych polach, na których jej bu-
zia jest uśmiechnięta.

Grupa świerszcze: Ignaś zasłużył na odpoczynek po 
porannych ćwiczeniach, pomóż mu dojść na leżak, 
poruszając się po polach, na których Ignaś ćwiczy. 

Grupa skowronki: Emil szykuje obiad, zbiera robaczki 
i musi umieścić je w misce. Pomóż mu w tym, po-
ruszając się tylko po polach skowronka z robakiem 
w dziobie.

Grupa jaszczurki: Ula marzy o spokojnym wylegiwa-
niu się na rozgrzanym kamieniu. Poszukuje spokoj-
nego miejsca. Zaprowadź ją na kamień poruszając 
się po polach Uli w okularach.

Grupa myszki: Albert nudzi się. Zauważył coś cie-
kawego wystającego z trawy. Pomóż mu rozwiązać 
zagadkę i dojdź do celu poruszając się po polach 

Alberta z lupą. Co znalazł Albert? (Albert dochodzi 
do samogłoski Y).

1 . 2 .  P o k a ż  j a k …  (pamięć symultaniczno-se-
kwencyjna,czucie głębokie)

Materiały dydaktyczna: karty z zadaniami ruchowymi 

(karty do pobrania z Internetu: dzieckiembadz.blo-
gspot.com)

Dzieci losują karty, na których wskazane są zadania 
ruchowe. Siadają tworząc koło. Każde po kolei poka-
zuje swój ruch. Następnie wyznaczone dziecko poka-
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zuje ponownie swój ruch, osoba siedząca po jego lewej stronie prezentuje ruch poprzednika i swój. Trzecia 
osoba powtarza ruch osoby pierwszej, drugiej i swój. Każde dziecko powtarza ruch poprzedników i dorzuca 
swój. Gra toczy się do momentu, aż ostatnie dziecko powtórzy wszystkie ruchy i doda swój. Ze względu na 
to, że grupy są duże  dzieci wspomagają się kartami.

 II Część właściwa
Zabawa w oparciu o szkolenie Marzeny Machoś „Nie patrzy, nie słucha, nie mówi! Od czego zacząć? – dia-
gnoza i trening bazowy umiejętności komunikacyjnych”.

2 . 1  Z a b a w a  z  s a m o g ł o s k a m i  i  k o c e m

Materiały dydaktyczne: kocyk, kartonik z obrazem graficznym samogłosek, zielona piłeczka dla każdej pary.

Nauczyciel zaprasza dzieci do wspólnej zabawy. Przedszkolaki pracują w parach. Każda para ma kocyk, kar-
toniki z obrazem graficznym samogłosek oraz zieloną piłkę).

Nauczyciel łączy samogłoskę z ruchem. Po demonstracji dzieci w parach powtarzają ruch, odszukują właści-
wą samogłoskę.

O l i n k a  b a w i  s i ę  w  c h o w a n e g o  – pod 
kocem ukrywamy zieloną piłeczkę – żabka Olinka. 
Podnosząc koc mówimy ze zdziwieniem długo oooo. 
Nauczyciel pokazuje kartonik z głoską O

P r z e c i ą g a n i e  l i n y  z  I g n a c y m  – dzieci 
chwytają po przeciwległych stronach koc i na zmia-
nę przeciągają go mówiąc iiii.

B o l ą c y  b r z u s z e k  E m i l a  – dzieci masują się 
po brzuszku i naśladują płacz artykułując samogło-
skę eeee.
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Z m ę c z o n y  A l b e r t  – dzieci składają koc w kwa-
drat (poduszkę) przykładają głowę i szeroko ziewają 
wypowiadając długie i szerokie aaaa.

U r s z u l a  p o d  p a r a s o l k ą  – dzieci trzymają 
koc nad głową, chroniąc się przed deszczem i długo 
wymawiają uuuuuuu

Na koniec nauczyciel zadaje pytanie co znalazł Albert w trawie i wspólnie wymyślają ruch do samogłoski y. 

2 . 2  R z u ć  d o  c e l u  (rozpoznawanie kształtu liter)

Materiały dydaktyczne: duże kartoniki z obrazem graficznym samogłosek, piłka 

Na tablicy umieszczone są w odległości kartoniki z obrazem graficznym samogłosek, dzieci ustawiamy jedno 
za drugim. Kolejno podchodzą w wyznaczone miejsce i próbują trafić piłką w wywołaną przez nauczyciela 
samogłoskę (zabawa dynamiczna).

2 . 3  W i o s e n n y  p o c i ą g  (czytanie sekwencyjne tych samych głosek, pamięć ruchowa)

Materiały dydaktyczne: duże kartoniki z samogłoskami, małe kartoniki z samogłoskami

Nauczyciel instruuje dzieci, że zabawa odbywać się będzie w ciszy. Nikt nie może nic powiedzieć.

Sześcioro chętnych dzieci, ustawia się w wyznaczonym miejscu tyłem do całej grupy. Są to lokomotywy. 
Nauczyciel na plecach każdej z osób umieszcza losowo wybraną samogłoskę. Pozostałe dzieci „wagoniki” 
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losują kartoniki z samogłoską, odnajdują swoją lokomotywę i ustawiają się za nią tworząc pociąg. Dzieci ko-
lejno, rozpoczynając od ostatniego, „rysują” palcem na plecach kolegi głoskę z kartonika. Pierwszy „wagonik” 
przekazuje ruch dziecku – lokomotywie, a ono odgaduje, jaką głoskę ma na plecach. Następnie cały pociąg 
odczytuje w różny sposób głoski.

2 . 4  S e n s o r y c z n e  ś c i e ż k i  (czytanie sekwencyjne tych samych i różnych głosek, koordynacja wzro-
kowo-ruchowa)

Materiały dydaktyczne: kartoniki z dużymi samogłoskami, kartoniki z małymi samogłoskami, lina, szarfy, dys-
ki, ringa, woreczki do ćwiczeń, dywaniki

Nauczyciel tworzy 6 ścieżek z różnych materiałów (lina, woreczki do ćwiczeń, szarfy, dyski, ringa, dywani-
ki). Na końcu każdej z nich znajduje się jedna głoska. Nauczyciel wręcza każdemu kartonik z jedną głoską. 
Dziecko wędruje ścieżką, na końcu dostawia swoją głoskę i odczytuje ciąg głosek. Pilnujemy porządku od-
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czytywania od lewej do prawej.

 III Część wyciszająca
3 . 1  P a j ą c z e k

Materiały dydaktyczne: tekst M. Bogdanowicz „Przytulanki. Czyli wierszyki na dziecięce masażyki”, Gdańsk 

2011.

PAJĄCZEK

(Dziecko siedzi zwrócone do nas plecami. Kroczymy pal-
cami po plecach dziecka, od ich dolnej części ku górze)

Wspinał się pajączek po rynnie 

(przykładamy do placów obie dłonie i szybko przesuwamy 
w dół)

Spadł deszcz i zmył pajączka.

(masujemy ruchem okrężnym, aż poczujemy ciepło)

Zaświeciło słoneczko, wysuszyło pajączka i rynnę i…

(zaczynamy od początku)

Wspinał się pajączek po rynnie…

3 . 2  Ł ą k a  p e ł n a  s a m o g ł o s e k

Materiały dydaktyczne: samogłoski, woreczki strunowe, żel do włosów, czarny marker, czarna kartka papieru, 
karton szary, karton żółty

Do dużego woreczka strunowego (najlepiej formatu A4) dzieci wkładają białą kartkę. Markerem na woreczku 
rysują obrazek przedstawiający łąkę i w różnych miejscach kreślą poznane samogłoski. Kolorowymi mar-
kerami mogą pokolorować dodatkowo swoją pracę. Po skończonym rysowaniu zamieniają kartkę białą na 
czarną – łąka nocą. Następnie z białego kartonu lub bloku technicznego wycinają wcześniej narysowaną 
i pokolorowaną latarkę z białym snopem światła. Umieszczają papierową latarkę między folią a czarną kartką 
i odnajdują mieszkańców łąki oraz poznane samogłoski.
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Wszystkie zdjęcia użyte w artykule pochodzą ze źródeł własnych autorek.
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Recenzje

Edukacja może wyglądać inaczej!

Wybór: Agnieszka Olczak
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Bieżący numer naszego czasopisma skon-
centrowaliśmy wokół tematyki kompeten-

cji kluczowych w edukacji. W artykułach, 
które zamieściliśmy w tym numerze przybli-
żyliśmy zagadnienie samych kompetencji, ich 
różnorodność, ukazaliśmy wybrane możliwo-
ści ich rozwijania z wykorzystaniem różnych 
działań edukacyjnych. Prowadząc jednak licz-
ne rozmowy z nauczycielami wiem, że choć 
zwykle nie są zadowoleni z tego, jak funk-
cjonuje nasza edukacja, to często pełni są 
wątpliwości czy współczesna szkoła ma szan-
sę się zmienić, czy możliwe jest, że eduka-

cja zacznie bardziej skutecznie odpowiadać 
na potrzeby XXI wieku? Znając te obawy, 
wątpliwości, sceptycyzm chcę wszystkim 
refleksyjnym i poszukującym nauczycielom 
i dyrektorom zaproponować dwie, bardzo 
bogate w inspiracje, książki. Napisane zo-
stały przez praktyków, nauczycielki – wi-
zjonerki, które uznały, że chcą i potrzebują 
zmiany i po prostu przystąpiły do działania. 
Pokazały, że jak się chce, jak się w coś wie-
rzy to można zmienić bardzo dużo i wcale 
nie stać w opozycji do systemu. Nie jest 
łatwo – o tym też piszą, ale warto!

Pierwsza z proponowanych książek to 
„Nowa szkoła. Zmianę edukacji warto za-
cząć przy tablicy” autorstwa Anny Szulc 
(Łódź 2019, Wyd. Natuli). Jak słusznie za-
uważa Autorka: „To nie system, ale nauczy-
ciel decyduje o doborze metod pracy, two-
rzeniu warunków sprzyjających efektywnej 
nauce, sposobie budowania relacji nie tylko 
z uczniami, ale także z ich rodzicami. Na-
uczyciel jest tym, który postawie przyjaznej 
uczniowi może zdobyć jego zaufanie i spra-
wić, że młody człowiek będzie chętny do 
współpracy, bo zobaczy w tym szansę dla 
siebie. Szansę na lepsze warunki do ucze-
nia się i rozwoju” (s. 166). Z rozważań Au-
torki wyłania się obraz nauczyciela świado-
mego, który z uwagą, wrażliwością buduje 

relacje z uczniami tak, by wspierać rozwój 
ich kompetencji, wykorzystywać ich poten-
cjał, a przede wszystkim wzmacniać ich wia-
rę i wewnętrzną motywację do działania. I co 
bardzo ważne to nie stoi na przeszkodzie to, 
że naucza matematyki, że jest ona trudna dla 
niektórych uczniów, że nie wszyscy muszą 
matematykę lubić. Autorka inspirująco pi-
sze o przemianie, jaką sama musiała przejść, 
jak bardzo trzeba przemodelować myślenie 
o własnej roli, jaką ona jako nauczycielka ma 
do odegrania.
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Drugą z lektur obowiązkowych dla poszu-
kujących nauczycieli jest książka Ewy 

Radanowicz pt.: „W szkole wcale nie chodzi 
o szkołę” (Wyd. Sensor, 2020). Autorka jest 
od wielu lat dyrektorką Szkoły Podstawowej 
w Radowie Małym, w której swoje pomysły 
wciela w życie. Jak czytamy w notce o Au-
torce jest Ona Edukacyjnym Zmieniaczem, 
który „NieDaSię zamienia w DaSię”. Książka, 
którą napisała Ewa Radanowicz, zaraża wiarą 
w możliwości, jakie mają nauczyciele i dyrek-
torzy, jeśli chcą dokonywać zmian, choć Au-
torka nie omija opowiadania o problemach, 
z którymi musiała (wraz z nauczycielami) 
mierzyć się w swojej szkole chcąc prowadzić 
ją według własnego pomysłu. Pokazuje przy 
tym, że wierząc w to co się robi można te 
problemy skutecznie rozwiązywać. W książce 
znajduje się niezwykle ciekawy opis działań 
podejmowanych w szkole, budowania modelu 
szkoły wymyślonej inaczej. Sam model, któ-

dr  Agnieszka O lczak

Pedagog, coach, trener, nauczyciel, dyrektor przedszkola, wielo-
letni nauczyciel akademicki oraz Prezes Fundacji Edukacja De-
mokracja Rozwój. Redaktor naczelna czasopisma „Inspirator”. 
Zainteresowania naukowe i badawcze koncentruje na demokra-
tyzacji edukacji, relacjach w procesie kształcenia, komunikacji 
i umowie jako metodzie wychowawczej. Numer ORCID: 0000-
0002-4081-8216

ry w Radowie Małym wypracowano, 
w pełni wpisuje się w zestaw kom-
petencji kluczowych, wokół których 
mamy budować edukację, pokazując 
przy tym ich praktyczne realizacje. 
Ewa Radanowicz wskazuje, że rozwi-
jając model szkoły ustalono, że w ich 
szkole liczą się przede wszystkim:

• „szczęście wszystkich i relacje 
międzyludzkie;

• przestrzeń umożliwiająca reali-
zację zadań projektowych,

• kultura organizacji sprzyjająca 
rozwojowi wszystkich,

• dostosowane do potrzeb narzę-
dzia pracy i współpracy” (s. 27).
Te drogowskazy niosą nową jakość 
myślenia o szkole. Instytucja nie jawi 
się wówczas jako miejsce nastawione 
głównie na testy, czy lokaty w rankin-
gach, ale jest przestrzenią inspirują-
cą rozwój, nastawioną na budowanie 
relacji. To miejsce, gdzie rozwijają 
się uczniowie, nauczyciele i dyrektor. 
Gdzie ważne jest odkrywanie pasji, 
zainteresowań (wszystkich uczestni-
ków procesu) i wykorzystywanie ich 
w toku przeprowadzanej zmiany.

Drodzy Nauczyciele i Dyrektorzy 
zmiana w edukacji jest możliwa i za-
leży od nas, naszych chęci i otwarto-

ści na nowe oraz odpowiedzi na pytanie o to 
co współcześnie jest naprawdę ważne i po-
trzebne. Ufam, że te dwie lektury „zasieją” 
myśl, że nasza praca może wyglądać inaczej, 
że inaczej możemy rozkładać akcenty i ina-
czej możemy rozdzielać role w tym procesie. 
Miłej lektury Wam życzę z nadzieją na to, 
że odnajdziecie w tych pracach zachętę do 
refleksji i podejmowania bodaj najdrobniej-
szych zmian z myślą o rozwoju dzieci i wła-
snym.
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