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Nasi uczniowie: 

Umiejętności:  

• biegłość, umiejętność wykonania zadania  
na wysokim poziomie. 

 

Kompetencje:  

• wiedza,  

• umiejętności,  

• postawy,  

• wartości. 



 Kompetencje kluczowe*  

• porozumiewanie się w języku ojczystym, 

• porozumiewanie się w językach obcych, 

• kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-

techniczne,  

• kompetencje informatyczne, 

• umiejętność uczenia się, 

• kompetencje społeczne i obywatelskie, 

• inicjatywność i przedsiębiorczość, 

• świadomość i ekspresja kulturalna. 

 
*przyjęte w maju 2018 przez KE 

https://ec.europa.eu/education/policies/school/key-competences-and-basic-skills_pl
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Kreatywność 

• Tworzenie nowych i wartościowych pomysłów indywidualnie i/lub 

wspólnie.  

• Innowacyjność, wychodzenie z inicjatywą, przedsiębiorczość, 

podejmowanie ryzyka. 

• Ocena pomysłów w celu ulepszenia i rozwinięcia ich w użyteczne 

produkty. 

• Użycie odpowiednich narzędzi TIK. 



Komunikacja 

• Wyrażanie siebie pewnie i jasno w różnych formach wypowiedzi i 

różnych sytuacjach (a także w różnych językach). 

• Rozwinięta komunikacja? Poza tradycyjnymi umiejętnościami 

pisania, mówienie, słuchania czy czytania ze zrozumieniem – także 

rozumienie innych perspektyw i używanie różnych sposobów 

formułowania argumentów. 

• Mądry wybór narzędzi do komunikacji: notatki, mapy i inne 

narzędzia cyfrowe. 

 



Kolaboracja/ współpraca 

• Praca w różnorodnych zespołach wykorzystujących różnice do 

tworzenia nowych pomysłów, wspólne planowanie i organizowanie.  

• Włączenie, bezinteresowność, uczciwość i zdolność do kierowania i 

podążania za innymi. 

• Wybór odpowiednich narzędzi cyfrowych przydatnych w procesie 

współpracy/ ułatwiających współpracę.   



Kompetencje cyfrowe 

Umiejętności operacyjne: 

selekcjonowanie, zarządzanie, korzystanie z zasobów cyfrowych  

i mediów społecznościowych w celu uczenia się, komunikowania się, 

współpracy, rozwiązywania problemów. 

 

Kompetencje informacyjne (alfabetyzm informacyjny): 

umiejętność wyszukiwania, krytycznego oceniania, selekcjonowania i 

wykorzystywania informacji. Rozumienie kwestii etycznych i 

prawnych. Umiejętność zachowywania się w sposób bezpieczny i 

odpowiedzialny online.  



Myślenie krytyczne 

• rozwiązywanie rzeczywistych problemów, 

• rozumowanie i dogłębna analiza (argumentów, sytuacji) 

uwzględniająca różne punkty widzenia i prowadząca do 

wyciągnięcia wniosków, 

• wyciąganie wniosków i dochodzenie do prawdy na podstawie 

solidnych, kompleksowych przesłanek. 



Odpowiedzialność  

osobista i społeczna 

Nauka uczenia się i metapoznanie:  

• efektywne zarządzanie uczeniem się: zarządzanie czasem, 

autonomia, dyscyplina, wytrwałość, koncentracja,  

• samoregulacja uczenia się: planowanie, monitorowanie i ocena 

osobistego postępu, krytyczna refleksja. 

Samorealizacja:  

• planowanie osobistych celów, 

• przystosowanie się do zmian, 

• radzenie sobie z niepowodzeniami. 

Obywatelstwo: 

• aktywne angażowanie się w działalność społeczną i polityczną  

oraz kształtowanie jej. 
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Ocenianie 

 

• To, co ma być ocenione określa czego należy uczyć. 

• Sprawdzanie wiedzy – sprawdzanie stopnia opanowania 

umiejętności, kompetencji. 

• Jak zatem ocenić wkład pracy ucznia w „produkt”, który 

powstał w wyniku współpracy? Jak ocenić inicjatywność i 

przedsiębiorczość czy umiejętności krytycznego myślenia?  

• Technologia umożliwia nową formatywną i sumatywną ocenę 

umiejętności. 



Publikacje dostępne są na stronie wydarzenia: 

http://konferencje.frse.org.pl/Akademia2019/ 

Dziękuję za uwagę 


