Projekt „Szkoła kompetencji – województwo śląskie” realizowany jest w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu
oświaty i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie w partnerstwie z OŚWIATA i BIZNES sp. z o.o. pod nadzorem
Ministerstwa Edukacji Narodowej. Okres realizacji projektu: 01.12.2017r. - 30.09.2019r.
Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji przedstawicieli kadry kierowniczej szkół i
przedszkoli, w szczególności w zakresie realizacji wspomagania w placówkach oświatowych,
ukierunkowanego na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do
poruszania się na rynku pracy. Uczestnicy projektu po zakończeniu udziału w szkoleniach i
podczas procesu doradztwa są zobowiązani do przeprowadzenia w swoich szkołach diagnozy
potrzeb w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów
tzw. transversal skills: niezbędnych do poruszania się na rynku pracy obejmujących
matematyczno-przyrodnicze, umiejętności posługiwania się językami obcymi, ICT, umiejętność
rozumienia (ang. literacy), właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, krytycznego
myślenia, rozwiązywania problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej w
kontekście środowiska pracy) oraz umiejętność nauczania eksperymentalnego oraz wdrożenia
metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.
W Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), w ramach którego realizowany
jest projekt „Szkoła kompetencji – województwo śląskie” wspieranych jest sześć następujących
kompetencji kluczowych: porozumiewanie się w językach obcych, co obejmuje – zdolność
wyrażania i interpretowania pojęć, myśli, uczuć, faktów i opinii w mowie i piśmie (rozumienie ze
słuchu, mówienie, czytanie i pisanie) oraz językowej interakcji w odpowiedniej i kreatywnej
formie w pełnym zakresie kontekstów społecznych i kulturowych oraz mediację i rozumienie
różnic kulturowych. Stopień biegłości zależy od kilku czynników oraz możliwości rozumienia ze
słuchu, mówienia, czytania i pisania, kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje
naukowo-techniczne - kompetencje matematyczne obejmują umiejętność rozwijania i
wykorzystywania myślenia matematycznego w celu rozwiązywania problemów wynikających z
codziennych sytuacji, z naciskiem na proces, działanie i wiedzę. Podstawowe kompetencje
naukowo-techniczne dotyczą opanowania, wykorzystywania i stosowania wiedzy oraz metod
objaśniających świat przyrody. Obejmują one rozumienie zmian powodowanych przez
działalność ludzką oraz odpowiedzialność poszczególnych obywateli, kompetencje
informatyczne obejmują umiejętne i krytyczne wykorzystywanie technologii społeczeństwa
informacyjnego (TSI), a tym samym podstawowych umiejętności w zakresie technologii
informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) w zakresie m.in. nauki, pracy zawodowej, rozrywki,
umiejętność uczenia się jest związana ze zdolnością konsekwentnego uczenia się, organizowania
własnego procesu uczenia się, indywidualnie oraz w grupach, odpowiednio do własnych potrzeb,
a także świadomością metod i możliwości, kompetencje społeczne i obywatelskie. Kompetencje
społeczne to kompetencje osobowe, interpersonalne i międzykulturowe oraz wszelkie formy
zachowań przygotowujących osoby do skutecznego i konstruktywnego uczestnictwa w życiu
społecznym i zawodowym. Jest to związane z dobrem osobistym i społecznym. Ważne jest

zrozumienie zasad postępowania i zwyczajów w różnych społeczeństwach i środowiskach, w
których funkcjonują dane osoby. Kompetencje obywatelskie, a zwłaszcza znajomość pojęć i
struktur społecznych i politycznych (demokracji, sprawiedliwości, równości, obywatelstwa i praw
obywatelskich), przygotowują do angażowania się w aktywne i demokratyczne działania,
poczucie inicjatywy i przedsiębiorczość to zdolność do wcielania pomysłów w czyn. Jest to
kreatywność, innowacyjność i podejmowanie ryzyka, a także zdolność do planowania
przedsięwzięć i prowadzenia ich dla osiągnięcia zamierzonych celów. Dana osoba ma
świadomość kontekstu swojej pracy i jest zdolna do wykorzystywania pojawiających się szans.
Jest to podstawa do nabywania bardziej konkretnych umiejętności i wiedzy potrzebnych tym,
którzy podejmują przedsięwzięcia o charakterze społecznym lub handlowym lub w nich
uczestniczą. Powinno to obejmować świadomość wartości etycznych i promować dobre
zarządzanie.
Potrzeby kompetencyjne człowieka nie są stałe, zmieniają się w okresie całego życia, ale
również silny wpływ na nie wywiera zmieniająca się dynamicznie otaczająca rzeczywistość.
Kompetencje nabywane w szkole muszą być rozwijane, aby odpowiadać potrzebom przez całe
życie; utrzymanie aktualności kompetencji i nabywanie nowych w odpowiedzi na zmieniające się
potrzeby jest procesem trwającym całe życie. Z tego też powodu opracowana w 2006 roku
koncepcja kompetencji kluczowych została poddana redefinicji i 17.02.2018 w Brukseli został
przygotowany ANNEX w formie ZAŁĄCZNIKA do Zalecenia Rady w sprawie kompetencji
kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie, w którym to poddano redefinicji
kompetencje kluczowe w procesie uczenia się przez całe życie. W ramach odniesienia
ustanowiono osiem kompetencji kluczowych:
kompetencje w zakresie czytania i pisania;
kompetencje językowe;
kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i
inżynierii;
kompetencje cyfrowe;
kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się;
kompetencje obywatelskie;
kompetencje w zakresie przedsiębiorczości;
kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.
W roku szkolnym 2018/19 w Zespole Szkół Technicznych w wyniku pogłębionej diagnozy potrzeb
postawiono na doskonalenie umiejętności uczenia się.

