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Druga połowa ubiegłego wieku przyniosła gruntowne przemiany społeczne 

i gospodarcze. Przyrost i upowszechnienie wiedzy naukowej, postęp naukowo-

-techniczny, rozwój technologii informatycznych i multimediów spowodowały 

rewolucyjne zmiany nie tylko w obszarze komunikacji, ale również w innych 

sferach życia społecznego, politycznego i ekonomicznego, otwierając nowe 

możliwości i jednocześnie stawiając przed jednostkami, instytucjami i organi-

zacjami dotąd niespotykane i nieznane wyzwania. Globalizacja ekonomii, 

umiędzynarodowienie stosunków gospodarczych, utworzenie międzynarodo-

wego rynku pracy oraz swobodny przepływ dóbr i usług wywarły wpływ nie 

tylko na organizację pracy, ale również na jej charakter.  

W obliczu zachodzących zmian zaczęto doceniać rolę wiedzy i jej znaczenie 

w utrzymywaniu rozwoju gospodarczego, stymulowaniu postępu technologicz-

nego, rozkwicie kultury, a także w rozwoju osobistym i zawodowym człowie-

ka. Właśnie wiedzę (jej przyrost i rozpowszechnienie) uznano za jeden z ele-

mentów najistotniejszych w czasie postępujących przeobrażeń społeczno-

-ekonomicznych. Powszechnie zaczęto używać sformułowań, takich jak: „go-

spodarka oparta na wiedzy”, „społeczeństwo wiedzy”, „społeczeństwo infor-

macyjne”. 

Za jeden z podstawowych filarów społeczeństwa wiedzy uznano edukację. 

Jednocześnie coraz powszechniej zaczęto kwestionować skuteczność dotych-

czasowych systemów edukacji w przygotowaniu młodych ludzi do podjęcia 

wyzwań przyszłości oraz do samodzielnego, świadomego i aktywnego uczest-

niczenia w życiu społecznym. Wyzwania, jakie niesie globalizacja, jej skutki 

w życiu społecznym i gospodarczym, różnorodność i tempo przeobrażeń we 

współczesnym świecie powodują, że jednym z najważniejszych celów systemu 

edukacji stało się wyposażenie jednostek w umiejętności pozwalające elastycz-

nie reagować na zmiany, stawiać czoło wyzwaniom i szybko przystosować się 

do stale przeobrażającej się rzeczywistości.  

W 2000 r. Rada Europejska1 uznała za konieczne opracowanie wspólnych eu-

ropejskich ram definiujących nowe umiejętności podstawowe i wyznaczających 

główny kierunek działania Europy w obliczu przemian społecznych i gospodar-

czych. Ze szczególną uwagą zaczęto więc przyglądać się umiejętnościom, które 

                                                   
1 Jest organem Unii Europejskiej, w którego spotkaniach uczestniczą głowy państw lub szefowie rządów państw 

członkowskich oraz Przewodniczący Komisji Europejskiej, a także ministrowie spraw zagranicznych i jeden 

z członków komisji. Jej podstawowym zadaniem jest wyznaczanie kierunków rozwoju Unii. 
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decydować mogą o efektywności funkcjonowania jednostki w społeczeństwie 

wiedzy oraz jej powodzeniu na rynku pracy. W 2001 r. Komisja Europejska2 

zleciła grupie roboczej złożonej z narodowych ekspertów zdefiniowanie pojęcia 

„kompetencji kluczowych” oraz ustalenie, jakie kompetencje uznawane są za 

kluczowe we wszystkich państwach członkowskich UE. Do istotnych kryteriów 

doboru należało to, czy wyposażenie poszczególnych członków społeczeństwa 

w określone kompetencje jest niezbędne z punktu widzenia społeczeństwa jako 

całości. 

Troska o efektywność kształcenia zaowocowała m.in. wdrożeniem międzyna-

rodowego programu badawczego OECD/PISA, którego celem (obok pomiaru 

stopnia i zakresu przygotowania uczniów do życia w świecie, w którym nauka, 

technika i komunikacja odgrywają coraz większą rolę) jest debata nad tym, jak 

kształtować systemy edukacji i programy szkolne, aby wyposażyć młodych 

ludzi w wiedzę i umiejętności przydatne im w dorosłym życiu oraz przygoto-

wać ich do zachowania zdolności uczenia się przez całe życie. 

Przyglądając się działaniom Komisji Europejskiej, instytutów naukowych 

pracujących pod auspicjami OECD oraz zespołu ekspertów wdrażających 

w Polsce krajowy program reform dostrzec można zbieżność celów. Wszystkie 

gremia podjęły próby zorientowania edukacji na potrzeby społeczeństwa uczą-

cego się przez całe życie, nieustannie aktualizującego wiedzę i poszerzającego 

swoje kwalifikacje zarówno zawodowe, jak i osobiste. Nadrzędnym zadaniem 

procesu kształcenia stało się przygotowanie uczniów do samodzielnego uczenia 

się oraz do zachowania i korzystania z tej umiejętności aż do wieku emerytal-

nego tak, aby przez całe życie mogli dotrzymać kroku szybkiemu rozwojowi 

cywilizacji. Faktograficzna, wąsko pojmowana wiedza przedmiotowa stała się 

łatwo dostępna dzięki nowoczesnym technologiom informacyjnym, z drugiej 

strony – znaczna jej część stosunkowo szybko ulega dezaktualizacji na skutek 

rozwoju i postępu naukowo-technicznego. Edukacja szkolna winna więc wypo-

sażyć młodych ludzi w narzędzia pozwalające na selekcjonowanie, przetwarza-

nie, efektywne wykorzystywanie i aktualizowanie szeroko dostępnej wiedzy 

oraz zapoczątkować proces ciągłego dokształcania i doskonalenia się. Prioryte-

tem stało się udzielenie odpowiedzi na pytanie: w jaki kapitał wiedzy i umie-

jętności potrzebnych w pozostaniu aktywnym członkiem społeczeństwa 

szkoła powinna wyposażyć młodych ludzi? 

W Zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady3 w sprawie kompetencji klu-

czowych, którego celem jest4 wsparcie i uzupełnienie działań państw człon-

kowskich poprzez ustanowienie wspólnego punktu odniesienia, promującego 

i ułatwiającego reformy krajowe i dalszą współpracę pomiędzy państwami 

członkowskimi, przedstawiono europejskie ramy odniesienia, w których okre-

ślono i zdefiniowano kompetencje kluczowe konieczne do osobistej samoreali-

                                                   
2 Komisja Europejska jest organem wykonawczym Unii. Nadzoruje prace wszystkich jej agencji i zarządza jej 

funduszami. 
3 Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez 

całe życie z 18 grudnia 2006 r., Bruksela. 
4 Zalecenie…, dz. cyt., s. 7. 
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zacji, bycia aktywnym obywatelem, spójności społecznej i uzyskania szans na 

zatrudnienie w społeczeństwie wiedzy.  

Kompetencje kluczowe to te5, których wszystkie osoby potrzebują do samo-

realizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji spo-

łecznej i zatrudnienia. Stanowią one połączenie wiedzy, umiejętności i postaw 

odpowiednich do sytuacji6. Warto zauważyć, że w określeniu tym wyróżniono 

trzy komponenty kompetencji, jednak tylko pierwszy z nich i częściowo drugi 

poddają się obiektywnemu sprawdzeniu i wymierzeniu.  

W ramach odniesienia ustanowiono osiem kompetencji kluczowych: 

1) porozumiewanie się w języku ojczystym; 

2) porozumiewanie się w językach obcych; 

3) kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-

-techniczne; 

4) kompetencje informatyczne; 

5) umiejętność uczenia się; 

6) kompetencje społeczne i obywatelskie; 

7) inicjatywność i przedsiębiorczość; 

8) świadomość i ekspresja kulturalna. 

Komisja Europejska zakłada, iż wydane zalecenie „przyczyni się do rozwoju 

zorientowanej na przyszłość, wysokiej jakości edukacji i szkolenia dostosowa-

nych do potrzeb europejskiego społeczeństwa poprzez wspieranie i uzupełnia-

nie działań państw członkowskich w tworzeniu systemów kształcenia i szkole-

nia zapewniających wszystkim młodym ludziom środki do rozwinięcia kompe-

tencji kluczowych na poziomie przygotowującym ich do dorosłego życia oraz 

stanowiącym podstawę dla dalszej nauki i życia zawodowego, a także zapew-

niających dorosłym możliwość rozwijania i aktualizowania zdobytych kompe-

tencji kluczowych poprzez korzystanie ze spójnej i kompleksowej oferty ucze-

nia się przez całe życie”7. Rozwijanie tych kompetencji uczyniono jednym 

z priorytetów programu operacyjnego Kapitał Ludzki8, którego projekt został 

przyjęty przez krajową Radę Ministrów w roku 2006 i który przewidziano do 

realizacji w latach 2007–2013.  

W tym kontekście rodzi się pytanie: czy polski system edukacji został zo-

rientowany na przygotowanie młodych ludzi do bycia aktywnym obywate-

lem, integracji społecznej i zatrudnienia? 

 W polskiej debacie dotyczącej uniwersalnych umiejętności związanych 

z uczestnictwem w życiu społecznym przyjął się przede wszystkim termin 

umiejętności ponadprzedmiotowe (czasami określane zamiennie kluczowymi), 

który upowszechnił się w związku z pracami nad Nową Maturą i funkcjonował 

od połowy lat 90. ubiegłego wieku.  

                                                   
5 Załącznik do Zalecenia…, dz. cyt., s. 3. 
6 Tamże. 
7 Zalecenie…, dz. cyt., s. 6. 
8 Szczegółowe informacje o projekcie zamieszczono m.in. na stronie: http://www.kapitalludzki.gov.pl. Szczegó-

łowy opis priorytetów Programu znajduje się na stronie: http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/NSS/programy/ 

krajowe/pokl/priorytety/. 
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We wprowadzonej w trakcie reformy systemu oświaty Podstawie programo-

wej9 zobowiązano nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów (a w roku 

2002 również nauczycieli szkół ponadpodstawowych) do stworzenia uczniom 

warunków do nabywania następujących umiejętności: 

1) planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za 

nią odpowiedzialności; 

2) skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji wła-

snego punktu widzenia i uwzględniania poglądów innych ludzi, poprawnego 

posługiwania się językiem ojczystym, językami obcymi oraz przygotowywania 

do publicznych wystąpień; 

3) efektywnego współdziałania w zespole, budowania więzi międzyludzkich, 

podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na 

gruncie zachowania obowiązujących norm; 

4) rozwiązywania problemów w twórczy sposób; 

5) poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych 

źródeł, efektywnego posługiwania się technologiami informacyjnymi i komu-

nikacyjnymi; 

6) odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych do-

świadczeń i nawyków; 

7) rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań; 

8) przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania kon-

fliktów i problemów społecznych. 

Przez dekadę rozwijanie wymienionych umiejętności stanowiło ogólny, po-

nadprzedmiotowy cel edukacji w polskiej szkole na różnych etapach kształce-

nia. 

Mimo braku jawnych odniesień do kompetencji kluczowych w Podstawie 

programowej nie można nie zauważyć podobieństwa priorytetów uznawanych 

przez autorów obu zestawień. Nie można też nie zauważyć istotnych różnic. 

Trzy spośród ośmiu ustalonych w dokumentach unijnych kompetencji kluczo-

wych nie mają odpowiedników na powyższej liście umiejętności. Są to: inicja-

tywność i przedsiębiorczość, świadomość i ekspresja kulturalna oraz (co szcze-

gólnie istotne) kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje nauko-

wo-techniczne – wszystkie one zaliczane są do umiejętności przedmiotowych. 

Być może właśnie w postrzeganiu matematyki jako jednego z wielu przedmio-

tów szkolnych należy upatrywać jednej (z pewnością nie jedynej) z przyczyn 

nieosiągania przez polskich uczniów zadowalającego poziomu kompetencji 

matematycznych. Międzynarodowe badanie PISA10 ujawniło brak przygotowa-

nia piętnastolatków do wyjścia poza znany im ze szkoły schemat postępowania, 

do modelowania, do stawiania i weryfikowania hipotez, do planowania strategii 

postępowania, do formułowania własnych wniosków i (w konsekwencji) do 

przeprowadzenia pełnego, złożonego rozumowania oraz do dostrzegania alter-

natywnych rozwiązań problemu. W raporcie PISA 2006 stwierdzono, iż rozwi-

                                                   
9 Dz. U. z r. 1999 Nr 14 poz. 129. 
10 Strona internetowa badania PISA w Polsce: www.ifispan.waw.pl/pisa. 

Nauczyciel i Szkoła 1–2 2010 
 

80 

We wprowadzonej w trakcie reformy systemu oświaty Podstawie programo-

wej9 zobowiązano nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów (a w roku 

2002 również nauczycieli szkół ponadpodstawowych) do stworzenia uczniom 

warunków do nabywania następujących umiejętności: 

1) planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za 

nią odpowiedzialności; 

2) skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji wła-

snego punktu widzenia i uwzględniania poglądów innych ludzi, poprawnego 

posługiwania się językiem ojczystym, językami obcymi oraz przygotowywania 

do publicznych wystąpień; 

3) efektywnego współdziałania w zespole, budowania więzi międzyludzkich, 

podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na 

gruncie zachowania obowiązujących norm; 

4) rozwiązywania problemów w twórczy sposób; 

5) poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych 

źródeł, efektywnego posługiwania się technologiami informacyjnymi i komu-

nikacyjnymi; 

6) odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych do-

świadczeń i nawyków; 

7) rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań; 

8) przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania kon-

fliktów i problemów społecznych. 

Przez dekadę rozwijanie wymienionych umiejętności stanowiło ogólny, po-

nadprzedmiotowy cel edukacji w polskiej szkole na różnych etapach kształce-

nia. 

Mimo braku jawnych odniesień do kompetencji kluczowych w Podstawie 

programowej nie można nie zauważyć podobieństwa priorytetów uznawanych 

przez autorów obu zestawień. Nie można też nie zauważyć istotnych różnic. 

Trzy spośród ośmiu ustalonych w dokumentach unijnych kompetencji kluczo-

wych nie mają odpowiedników na powyższej liście umiejętności. Są to: inicja-

tywność i przedsiębiorczość, świadomość i ekspresja kulturalna oraz (co szcze-

gólnie istotne) kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje nauko-

wo-techniczne – wszystkie one zaliczane są do umiejętności przedmiotowych. 

Być może właśnie w postrzeganiu matematyki jako jednego z wielu przedmio-

tów szkolnych należy upatrywać jednej (z pewnością nie jedynej) z przyczyn 

nieosiągania przez polskich uczniów zadowalającego poziomu kompetencji 

matematycznych. Międzynarodowe badanie PISA10 ujawniło brak przygotowa-

nia piętnastolatków do wyjścia poza znany im ze szkoły schemat postępowania, 

do modelowania, do stawiania i weryfikowania hipotez, do planowania strategii 

postępowania, do formułowania własnych wniosków i (w konsekwencji) do 

przeprowadzenia pełnego, złożonego rozumowania oraz do dostrzegania alter-

natywnych rozwiązań problemu. W raporcie PISA 2006 stwierdzono, iż rozwi-

                                                   
9 Dz. U. z r. 1999 Nr 14 poz. 129. 
10 Strona internetowa badania PISA w Polsce: www.ifispan.waw.pl/pisa. 



Pojęcie kompetencji kluczowych w Podstawie programowej 
 

81 

janie umiejętności samodzielnego myślenia stanowi piętę achillesową polskiej 

oświaty. 

Podstawa programowa ogłoszona w rozporządzeniu Ministra Edukacji Naro-

dowej11 z grudnia 2008 r. zawiera istotne (z punktu widzenia kształcenia mate-

matycznego) zmiany na liście kluczowych umiejętności.  

Do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie 

kształcenia ogólnego na III i IV etapie edukacyjnym należą (zgodnie z treścią 

dokumentu): 

1) czytanie – umiejętność rozumienia, wykorzystywania i refleksyjnego prze-

twarzania tekstów, w tym tekstów kultury, prowadząca do osiągnięcia wła-

snych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społe-

czeństwa; 

2) myślenie matematyczne – umiejętność wykorzystania narzędzi matematy-

ki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu 

matematycznym; 

3) myślenie naukowe – umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze 

naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formuło-

wania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyro-

dy i społeczeństwa; 

4) umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych, 

zarówno w mowie, jak i w piśmie; 

5) umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami 

informacyjno-komunikacyjnymi; 

6) umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informa-

cji; 

7) umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia 

się; 

8) umiejętność pracy zespołowej. 

Obowiązująca od bieżącego roku szkolnego Podstawa programowa uwypukla 

fundamentalne znaczenie przygotowania matematycznego, umieszczając my-

ślenie matematyczne, a także myślenie naukowe wśród najważniejszych umie-

jętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego na III i IV 

etapie edukacyjnym. W tym samym dokumencie wymienia się jako cel kształ-

cenia ogólnego przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości, 

zdobycie przez nich umiejętności wykorzystania wiadomości oraz kształtowa-

nie u uczniów określonych postaw. Wśród kategorii przedmiotowych celów 

kształcenia (w zakresie matematyki) wymieniane są m.in. modelowanie mate-

matyczne, użycie i tworzenie strategii oraz rozumowanie i argumentację. 

W najnowszej koncepcji kształcenia widoczne jest więc nie tylko odniesienie 

(choć nie bezpośrednie) do europejskiej idei rozwijania kompetencji kluczo-

wych, dostrzec można również wyraźne nawiązanie do rezultatów międzynaro-

dowych badań dotyczących wykorzystania umiejętności matematycznych jako 

narzędzia niezbędnego w rozwiązywaniu problemów w sytuacjach pozornie 

niezwiązanych z matematyką.  

                                                   
11 Dz. U. z r. 2009 Nr 4 poz. 17. 
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Twórcy Podstawy programowej uznali fakt, iż matematyka stanowi jeden 

z fundamentów wykształcenia współczesnego człowieka i uwypuklili go 

w kluczowym dla oświaty dokumencie. Konsekwencje tego kroku poznamy 

zapewne nieprędko. Najpierw bowiem dostrzec ten fakt muszą nauczyciele 

(przede wszystkim, ale nie tylko matematyki), a dalej uczniowie i ich rodzice. 

Potrzebne są nie tylko daleko idące zmiany w świadomości społecznej (te 

prawdopodobnie nie dokonają się prędko), ale głównie zmiany w sposobie my-

ślenia nauczycieli i uczniów o matematyce jako dyscyplinie naukowej i przed-

miocie szkolnym oraz zmiany w sposobach uprawiania matematyki na lekcji. 

Niniejszy artykuł stanowi wprowadzenie do rozważań na temat tego, czy 

szkolne lekcje matematyki mogą przyczyniać się do wyposażania uczniów 

w kompetencje kluczowe oraz w jaki sposób prowadzić mogą do rozwijania 

myślenia matematycznego. 
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