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1.  WPROWADZENIE  

Niniejszy program rozwoju kompetencji jest powiązany z europejskim projektem Erasmus+ 

MENTORme, którego celem jest wspieranie uczelni wyższych w promowaniu zaangażowania 

obywatelskiego jako części ich oferty poprzez rozwijanie kluczowych kompetencji społecznych, 

obywatelskich i międzykulturowych wśród studentów i pracowników uczelni. W szczególności w 

ramach drugiego Dorobku Intelektualnego, opracowywany jest pakiet edukacyjny, w którym znajduje 

się moduł szkoleniowy dotyczący zaangażowania obywatelskiego. Cele realizowane w ramach tego 

pakietu to: opracowanie ram kompetencji społecznych i obywatelskich, w których gromadzone są 

wskaźniki pozwalające ocenić postępy studentów, a także udoskonalenie i pogłębienie kompetencji 

mentorów, które pomogą im m.in. w budowaniu zaangażowania społecznego, akceptacji 

różnorodności, rozwijaniu odpowiedzialności oraz zrozumieniu barier, na jakie mogą natrafić niektóre 

grupy osób podatnych na wykluczenie. 

Opracowanie ram kompetencji obywatelskich, odpowiadających IO2.A1, będzie podstawą do 

stworzenia modułu szkoleniowego, który zostanie później wykorzystany w szkoleniu przyszłych 

mentorów (studentów uczelni wyższych). 

W niniejszym dokumencie znajduje się ogólny opis uczelni wyższych, zwłaszcza w odniesieniu do 

krajów tworzących konsorcjum projektu (Polska, Grecja, Niemcy, Cypr i Hiszpania), pozwalający 

zorientować się, jakie są ich cele i zadania. Następnie dokonano przeglądu kluczowych kompetencji 

ustalonych z Komisją Europejską w 2018 r., aby skupić uwagę na tych, które są związane z 

zaangażowaniem obywatelskim (kompetencje wielojęzyczne, kompetencje osobiste, społeczne i 

umiejętność uczenia się, kompetencje obywatelskie oraz świadomość kulturowa i ekspresja 

kulturowa). Szczegółowo opisano każdą z nich, podając wskaźniki i kompetencje przekrojowe, które 

będą kluczowe dla tworzenia modułów szkoleniowych oraz oceny i akredytacji każdej z kompetencji.  
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2. UCZELNIE WYŻSZE 

W obliczu nowego scenariusza społecznego uczelnie wyższe wymagają redefinicji i rekonstrukcji, ze 

szczególnym uwzględnieniem społecznego i ludzkiego rozwoju obywatelskiego. Wraz z 

wprowadzeniem podejścia edukacyjnego skoncentrowanego na kompetencjach uczenia się, na 

uczelniach wyższych zaczęto integrować i wykorzystywać różne rodzaje uczenia się (wiedzę, 

umiejętności i postawy), aby stawić czoła sytuacjom i problemom w konkretnych kontekstach, tym 

samym sprzyjając automatycznemu, samodzielnemu i ukierunkowanemu uczeniu się oraz 

kontynuowaniu nauki przez całe życie (López i in., 2016). 

Szkolnictwo wyższe zostało dostosowane do potrzeb Unii Europejskiej w ramach procesu bolońskiego 

w 1999 roku. Jego celem było ułatwienie studentom i pracownikom poruszania się po systemie 

szkolnictwa wyższego, uczynienie go bardziej dostępnym i sprzyjającym integracji oraz zwiększenie 

atrakcyjności i konkurencyjności szkolnictwa europejskiego w stosunku do reszty świata. Dlatego też 

wszystkie kraje członkowskie podjęły jednakowe działania: 

● Wprowadzenie trójstopniowego szkolnictwa wyższego, obejmującego studia licencjackie, 

magisterskie i doktoranckie 

● Zapewnienie wzajemnego uznawania kwalifikacji i okresów nauki za granicą odbytych na 

innych uczelniach 

● Wdrożenie systemu zapewniania jakości, wzmacniającego poziom jakości i adekwatności 

uczenia się i nauczania. 

Reforma ta przyczyniła się również do intensyfikacji dialogu między różnymi krajami na temat 

szkolnictwa wyższego i kwestii akademickich, takich jak niezależność uniwersytetów i uczestnictwo 

studentów w społeczeństwie obywatelskim. W związku z ujednoliceniem szkolnictwa wyższego 

ustanowiono międzynarodowy system transferu punktów zwany Europejskim Systemem Transferu 

Punktów (ECTS), który obejmuje zajęcia teoretyczne i godziny praktyczne, podczas których liczy się 

zaangażowanie studentów w pracę (seminaria, godziny nauki i pracy), a każdy ECTS odpowiada 25 

godzinom pracy. System ten ułatwia homologację i porównywanie różnych systemów  na poziomie 

europejskim.  

W 2008 r. Rada Europejska i Parlament Europejski zatwierdziły europejskie ramy kwalifikacji dla 

uczenia się przez całe życie (EQF). Ramy kwalifikacji promują uczenie się przez całe życie. Mają one na 

celu połączenie systemów kwalifikacji na ośmiu wspólnych poziomach w całej Europie, obejmujących 

wszystkie poziomy kształcenia i szkolenia. Na każdym z tych poziomów określono efekty uczenia się, 

czyli to, co dana osoba będzie potrafiła zrobić po zakończeniu procesu kształcenia.  

Poprawa sytuacji w szkolnictwie wyższym, zmiany w społeczeństwie i promowanie uczenia się przez 

całe życie doprowadziły do wzrostu liczby uczestników w różnych krajach biorących udział w 

projekcie. Na przykład na Cyprze ponad 70% uczniów szkół średnich i pomaturalnych kontynuuje 

naukę w szkołach wyższych. 

Cel uczelni wyższych 

Uniwersytety odgrywają ważną rolę w realizacji Agendy 2030 (CRUE, 2020), która przyczynia się do 

osiągnięcia Milenijnych Celów Rozwoju poprzez nauczanie i uczenie się, badania, zarządzanie 

instytucjami i przywództwo społeczne. Jednym z nich jest zasada integralności agendy, która sprawia, 
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że uczelnie na nowo definiują siebie w celu uwzględnienia zrównoważonego rozwoju w swoich 

decyzjach i działaniach. Dzięki niej uczelnie mogą być odpowiedzialne za budowanie świata 

zaangażowanego w zrównoważony i sprzyjający integracji społecznej rozwój, sprawiedliwość, 

godność i równość ludzi.   

Szczegóły dotyczące poszczególnych krajów 

● Cypr 

System szkolnictwa wyższego na Cyprze jest ukształtowany przez Europejski Obszar Szkolnictwa 

Wyższego i w znacznej mierze wykorzystuje Europejski System Transferu Punktów. Rada Organu 

Zapewniania Jakości i Certyfikacji Szkolnictwa Wyższego oraz Rada Cypryjska zapewniają jakość 

programów uniwersyteckich i nagród w zakresie uznawania kwalifikacji szkolnictwa wyższego. 

Wszelkie programy kształcenia na odległość są osobno zatwierdzane przez Radę Organu 

Zapewniania Jakości i Certyfikacji Szkolnictwa Wyższego. Cele kształcenia, metody nauczania, 

strategie edukacyjne, sposoby realizacji i oceny to niektóre z elementów podlegających 

weryfikacji zarówno w przypadku kształcenia bezpośredniego, jak i na odległość.  

Głównym celem uczelni wyższych na Cyprze jest kształcenie specjalistów w swoich dziedzinach, 

koncentrując się przede wszystkim na potrzebach lokalnego przemysłu, oraz ustanowienie Cypru 

regionalnym centrum edukacji i badań. Uczelnie są nadzorowane głównie przez Ministerstwo 

Edukacji i Kultury. Cele uczelni są zgodne ze strategią na rzecz inteligentnych specjalizacji i 

obejmują takie dziedziny, jak: technologie informacyjne i komunikacyjne, turystyka, badania i 

innowacje, środowisko, transport morski i inne.  

● Hiszpania 

Z Konferencji Rektorów Uniwersytetów Hiszpańskich (CRUE) wynika, że uniwersytety w całym 

kraju powinny ujednolicić swoje strategie na przyszłość. Ministerstwo Uniwersytetów 

przygotowuje obecnie projekt nowej ustawy o uniwersytetach - Ustawę o Organicznym Systemie 

Uniwersyteckim (LOSU). Uniwersytet jest przestrzenią, która musi przyczynić się do transformacji 

społeczeństwa, aby sprostać największym wyzwaniom teraźniejszości i przyszłości. W tym celu 

uniwersytety muszą stawić czoła następującym wyzwaniom: 

o Przeprowadzenie krytycznej analizy obecnej sytuacji w celu zracjonalizowania, 

skorygowania i ulepszenia oferty edukacyjnej, tak aby adekwatnie odpowiadała ona 

potrzebom społeczeństwa. 

o Uczynić ofertę edukacyjną bardziej elastyczną, kształcąc studentów nie tylko w zakresie 

wiedzy, ale także umiejętności, które pozwolą im budować przyszłość związaną ze 

zmianami technologicznymi i społecznymi. 

o Możliwość kształcenia dualnego jest proponowana jako sposób nauczania łączący 

praktykę zawodową z kształceniem akademickim. 

o Zapewnienie jakości kształcenia na odległość 

o Promowanie uczenia się przez całe życie   

o Umiędzynarodowienie kształcenia 

o Jakość i innowacyjność w nauczaniu, gdzie dużą wagę przywiązuje się do procesów 

akredytacyjnych. 
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Wraz z wybuchem pandemii COVID-19 uniwersytet musiał dostosować swoją organizację 

nauczania. Jeśli sale wykładowe były w stanie pomieścić liczbę studentów zapisanych na zajęcia 

zgodnie z wymogami dotyczącymi pojemności i dystansu społecznego, zajęcia mogły być 

prowadzone w systemie stacjonarnym. Jeśli pojemność sali wykładowej nie gwarantowała 

zachowania dystansu, zajęcia musiały być prowadzone online. W tej drugiej sytuacji, jeśli sale 

wykładowe były wyposażone w odpowiedni sprzęt retransmisyjny, zajęcia w sali mogły być 

prowadzone równolegle z zajęciami online, przy czym członkowie grupy musieli się okresowo 

zmieniać, by realizować mieszany tryb nauczania.  

Biorąc za punkt odniesienia ranking zaangażowania uniwersytetów w realizację Celów 

Zrównoważonego Rozwoju, hiszpańskie uniwersytety (27 publicznych i 5 prywatnych) zajmują 

czwarte miejsce na świecie i drugie w Europie (Carolina Fundation, 2020). 

● Polska 

Uczelnie wyższe w Polsce stoją obecnie przed kilkoma kluczowymi wyzwaniami. Jednym z nich 

jest wprowadzenie w 2018 r. Ustawy 2.0 - tzw. Konstytucji dla Nauki. Ustawa ta zakłada 

wprowadzenie szeroko zakrojonych zmian w szkolnictwie wyższym w Polsce, w tym: nowy model 

efektywnego zarządzania uczelniami, poszerzenie autonomii uczelni, zrównoważony rozwój 

szkolnictwa wyższego w całej Polsce, nowe ścieżki kariery akademickiej, nowy model kształcenia 

doktorantów, gwarancje praw dla pracowników i studentów, efektywny system finansowania 

uczelni i większą elastyczność w tym zakresie, łączenie potencjału dyscyplin naukowych, 

gwarancje dodatkowych środków na naukę i szkolnictwo wyższe, wsparcie dla Strategii na rzecz 

Odpowiedzialnego Rozwoju (MEN, Konstytucja dla Nauki). Zdaniem panelistów VI Konferencji 

LUMEN 2020, Ustawa 2.0. jest jednym ze źródeł fundamentalnych wyzwań stojących dziś przed 

uczelniami w Polsce. Konstytucja dla Nauki znacząco poszerzyła zakres autonomii uczelni, co 

oznacza, że zwiększyła również zakres odpowiedzialności za jej misję i strategię rozwoju (PCG 

Academia, 2020). 

Drugim światowym wyzwaniem, przed którym stoją dziś uczelnie w Polsce, są konsekwencje 

pandemii wirusa Covid-19. Zdaniem panelistów VI Konferencji LUMEN 2020, skutkiem pandemii 

jest przyspieszenie transformacji procesów zachodzących w uczelniach, prowadzące do zmiany 

w kierunku uniwersytetu cyfrowego. Związane z tym wyzwania dla uczelni obejmują proces 

kształcenia zdalnego, wirtualizację prowadzenia badań naukowych oraz zapewnienie studentom 

poczucia wspólnoty podczas kształcenia zdalnego (PCG Academia, 2020). Kluczowe wnioski z 

raportu "Polskie uczelnie w czasach pandemii" wskazują m.in. na to, że prowadzenie zajęć w 

trybie zdalnym wymaga ich odpowiedniego zaprojektowania. Ważne jest nie tylko przemyślenie 

zakresu materiału, jaki studenci mają opanować w trakcie semestru, ale także dostosowanie 

formy zajęć do specyfiki środowiska internetowego. Pomocne może być nastawienie na metody 

interaktywne, warsztatowe i pracę projektową, a także ograniczenie formy wykładów. Ponadto 

nauczyciele akademiccy potrzebują odpowiednich narzędzi, zarówno na poziomie 

oprogramowania, jak i sprzętu. Zdaniem autora raportu konieczne wydaje się przemyślenie i 

wprowadzenie nowych rozwiązań, które umożliwiłyby stworzenie społeczności akademickiej 

online - zarówno wśród nauczycieli akademickich, jak i wśród studentów (Klimowicz, 2020). 

Równie ważna pozostaje trzecia misja uczelni, czyli współpraca z otoczeniem społeczno-

gospodarczym (PCG Academia, 2020). Ponadto podkreśla się również przesunięcie nacisku 

z kształcenia dla czystej wiedzy na kształcenie dla wiedzy stosowanej, wyposażenie studenta 
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w umiejętności, a także zwiększenie roli otoczenia biznesowego dla uczelni. Wyzwania 

międzynarodowe to także włączanie polskiego szkolnictwa wyższego w globalne projekty 

rozwojowe oraz podnoszenie stopnia międzynarodowości uczelni (Kościelniak, 2017). 

W dziedzinie polityki edukacyjnej na poziomie studiów licencjackich i magisterskich główne cele 

obejmują (Komisja Europejska): 

o ograniczenie zjawiska umasowienia studiów, poprzez promowanie odpowiedniej 

wysokości wskaźnika dostępności dydaktycznej (liczba studentów przypadająca na 

jednego nauczyciela akademickiego) 

o zwiększenie umiędzynarodowienia poprzez odpowiednie działania finansowe ( program 

dotacji) oraz rozwiązania instytucjonalne (powołanie Narodowej Agencji Wymiany 

Akademickiej) 

o intensyfikację działań projakościowych (źródła finansowania) 

o lepsze dopasowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy. 

 

● Grecja 

Zgodnie z art. 16 Konstytucji Grecji szkolnictwo wyższe jest publiczne i prowadzone wyłącznie przez 

uczelnie wyższe (HEI), które są osobami prawnymi podlegającymi prawu publicznemu, korzystającymi 

z pełnej samorządności i wolności akademickiej, a jednocześnie podlegają nadzorowi państwa 

sprawowanemu przez Ministra Edukacji i Spraw Religijnych oraz finansowanemu przez rząd. 

Uczelnie wyższe w Grecji dążą do osiągnięcia następujących celów: 

o Promowanie wiedzy poprzez badania i nauczanie, przygotowanie studentów do 

wykorzystania zdobytej wiedzy w życiu zawodowym oraz stymulowanie rozwoju sztuki i 

kultury. 

o Oferowanie kształcenia na poziomie wyższym i wspieranie uczenia się przez całe życie 

z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania (w tym kształcenia na odległość) w 

oparciu o wysokiej jakości badania naukowe i technologiczne, zgodne z międzynarodowymi 

kryteriami. 

o Rozwijanie krytycznego myślenia i umiejętności studentów, dbanie o ich integrację na rynku 

pracy oraz stwarzanie odpowiednich warunków do kształcenia i dalszego rozwoju 

naukowców. 

o Wychodzenie naprzeciw potrzebom rynku pracy oraz potrzebom rozwojowym kraju, a także 

promowanie upowszechniania wiedzy, optymalizacji wyników badań i innowacji z naciskiem 

na etykę naukową, zrównoważony rozwój i spójność społeczną.  

o Promowanie współpracy z innymi greckimi lub zagranicznymi instytucjami i organizacjami 

badawczymi. Promowanie wymiany studentów i pracowników, przyczyniając się w ten 

sposób do budowy Europejskiej Przestrzeni Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych. 

o Kształtowanie odpowiedzialnych obywateli, zdolnych do sprostania wszelkim wymaganiom 

ludzkiej działalności w sposób wystarczający pod względem naukowym, zawodowym 

i kulturowym, a także do poszanowania takich wartości, jak sprawiedliwość, wolność, 

demokracja i solidarność społeczna.  
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Oczekiwane cele uczelni wyższych 

Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego (EHEA) ma na celu ustanowienie kryteriów i mechanizmów 

ułatwiających przyjęcie porównywalnego systemu dyplomów uniwersyteckich poprzez opracowanie 

wspólnych celów oraz zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności uniwersytetów na arenie 

międzynarodowej. EHEA dąży do promowania (Educaweb, 2021): 

o Szacunku dla edukacyjnej i kulturowej różnorodności Europy 

o Konkurencyjności europejskiego systemu uniwersyteckiego na poziomie 

międzynarodowym 

o Przyjęcia porównywalnego systemu stopni naukowych w Europie, ułatwiającego 

przemieszczanie się pracowników i studentów 

o Jakości i doskonałości jako wartości europejskiego szkolnictwa wyższego. 

Szczegóły dotyczące poszczególnych krajów 

● Cypr 

Strategia edukacyjna oraz kluczowe cele całego systemu edukacji zostały opisane w Programie 

Rządowym. Cele te koncentrują się na praktycznych i konkretnych sposobach osiągnięcia jakości 

w realizacji głównego celu, jakim jest zaspokojenie potrzeb lokalnego przemysłu przy 

jednoczesnym ustanowieniu Cypru jako regionalnego centrum edukacji i badań. 

● Hiszpania 

Ministerstwo Uniwersytetów reguluje działalność uniwersytetów w Hiszpanii. Jego departament 

Generalnej Administracji Państwowej nadzoruje proponowanie i realizowanie polityki rządu 

w zakresie uniwersytetów i ich działalności. Zgodnie z ustawą organiczną 6/2001 z 21 grudnia 

2001 roku o uniwersytetach (Dziennik Urzędowy 2001), uniwersytety są uważane za instytucje 

szkolnictwa wyższego, w których prowadzi się badania, nauczanie i studia. Do funkcji 

uniwersytetu należą m.in: 

o Tworzenie, rozwój, przekazywanie i krytyka nauki, technologii i kultury. 

o Przygotowanie do wykonywania pracy zawodowej 

o Upowszechnianie, waloryzacja i przekazywanie wiedzy w ramach społeczności 

uniwersyteckiej i poza nią. 

 

● Polska 

W ogólnym ujęciu misją systemu szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce jest zapewnienie 

najwyższej jakości kształcenia i działalności naukowej, kształtowanie postaw obywatelskich, 

udział w rozwoju społecznym i tworzeniu gospodarki opartej na innowacjach. Na system 

szkolnictwa wyższego i nauki składają się przede wszystkim uczelnie akademickie i zawodowe, a 

także inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową (Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce, 2018). 

Zgodnie z przepisami ustawy “Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 2018 r.” do podstawowych 

zadań uczelni należą (Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 2018):  



MENTORme – [Competency Framework] no. 2020-1-PL01-KA203-081667 

 
 

  11 
 

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Niniejsza publikacja 

odzwierciedla wyłącznie stanowisko autora, Komisja nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w 

niej zawartość merytoryczną. 

 

o prowadzenie kształcenia na studiach wyższych 

o prowadzenie kształcenia podyplomowego lub innych form kształcenia 

o prowadzenie działalności naukowej, świadczenie usług badawczych oraz przekazywanie 

wiedzy i technologii do gospodarki 

o kształcenie na studiach doktoranckich 

o kształcenie i rozwój kadry akademickiej 

o tworzenie warunków do pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w szkolnictwie 

wyższym 

o kształcenie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, tradycję 

narodową, umacnianie zasad demokracji i poszanowania praw człowieka 

o tworzenie warunków do rozwoju aktywności studentów w zakresie kultury fizycznej  

o upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki i kultury, w tym poprzez gromadzenie 

i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, informacyjnych i archiwalnych 

o działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych.  

W przypadku wyższych szkół zawodowych zakres podstawowych zadań jest podobny, z tym że 

nie obejmuje on działalności naukowej (a więc świadczenia usług badawczych i przekazywania 

technologii) oraz kształcenia doktorantów, natomiast obejmuje prowadzenie szkoleń 

specjalistycznych (Komisja Europejska). 

Metodologia uczenia się na uniwersytecie 

Wraz z powstaniem Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (EHEA) zaczęto promować 

wartości i dobre praktyki nauczania, aby zagwarantować jakość szkolnictwa wyższego. Proces 

kształcenia jest skoncentrowany na studentach. System punktów ECTS szacuje nakład pracy 

studentów na rzecz realizacji założonych celów. Oznacza to aktywną i angażującą rolę studentów w 

procesie kształcenia.  

Metodologia aktywna to metodologia nauczania skoncentrowana na studencie i jego kształceniu 

w zakresie kompetencji kluczowych i przekrojowych. Rozumie się je jako środki, techniki i strategie 

stosowane przez wykładowcę w celu przekształcenia procesu nauczania w działania, które zachęcają 

studentów do aktywnego uczestnictwa i skłaniają do uczenia się. W tym kontekście można wyróżnić 

m.in. różne rodzaje uczenia się, takie jak rozwiązywanie konkretnych przypadków, uczenie się w 

oparciu o projekt czy uczenie się we współpracy. Wykorzystanie tej nowej metodologii nauczania 

stanowi lepszą odpowiedź na potrzebę zmian w nowym podejściu EHEA.  

Na przykład na Cyprze podstawą metodologii nauczania na uczelniach wyższych jest doskonalenie 

akademickie oraz wspieranie różnorodności i integracji. W przypadku Grecji materiały niezbędne do 

nauczania studentów są bezpłatne i dostarczane przez wydziały jako materiały techniczne. 

Istnieje możliwość studiowania na uniwersytecie w trybie kształcenia na odległość.  Metodologia, 

którą należy stosować składa się z zajęć z wykładowcami danego przedmiotu, praktyk związanych z 

jego treścią oraz egzaminu końcowego umożliwiającego zaliczenie przedmiotu. Na przykład w Grecji, 

jeśli nie zda się egzaminu końcowego, trzeba  przystąpić do egzaminu wyznaczonego na poziomie 

ogólnokrajowym. 

Najpopularniejsze typy zajęć prowadzonych na uczelniach, zwłaszcza w Polsce, to: 
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o wykłady - wykładowca akademicki przedstawia zagadnienia teoretyczne z danej dziedziny, 

często z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej 

o ćwiczenia - zajęcia praktyczne uzupełniające formę wykładową; mogą obejmować zadania 

indywidualne i grupowe, rozwiązywanie problemów, rozwijanie umiejętności praktycznych 

o seminaria - zajęcia przygotowujące studenta do samodzielnego napisania pracy dyplomowej 

o zajęcia z języków obcych - zajęcia obejmujące naukę języka obcego 

o zajęcia laboratoryjne - zajęcia praktyczne, podczas których studenci prowadzą badania 

z wykorzystaniem sprzętu laboratoryjnego lub aparatury badawczej 

o praktyki zawodowe - studenci podejmują pracę zawodową związaną z kierunkiem studiów, 

aby zdobyć konkretne umiejętności, które przygotują ich do wykonywania określonej pracy. 

Wskaźniki poziomu nabywania kompetencji przez studentów 

uczelni wyższych 

Model edukacyjny propagowany przez Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego koncentruje się na 

kompetencjach związanych z uczeniem się. Włączenie podstawowych kompetencji do programu 

nauczania oznacza konieczność wprowadzenia zmian w różnych aspektach praktyki dydaktycznej.  

Poniżej przedstawiamy, w jaki sposób każdy z krajów uczestniczących w projekcie wyodrębnia 

wskaźniki służące do zdobywania wiedzy zawartej w programach nauczania:   

● Cypr 

Europejski System Transferu Punktów służy do określania poziomu kompetencji, który jest 

osiągany w sposób hierarchiczny poprzez kurs, kończący się uzyskaniem zaliczenia i składający się 

z modułów z ocenami wewnętrznymi, które odzwierciedlają podkomponenty modułów, czyli 

zajęcia. Aby otrzymać zaliczenie kursu, student musi uzyskać określoną liczbę ECTS; uzyskuje się 

je poprzez pomyślne ukończenie kilku modułów, z których każdy jest wart kilka ECTS (mniej niż 

wszystkie ECTS za kurs). 

Dlatego kluczowym wskaźnikiem jest liczba studentów kończących kursy (należy rozważyć 

rodzaje kursów, rodzaje zaliczeń, zakresy zaliczeń itp.) Ponadto, biorąc pod uwagę nacisk na 

dostosowanie się do potrzeb przemysłu i doskonałość badawczą, wskaźniki obejmują również 

pomyślne zatrudnienie absolwentów, zatrudnienie związane z kierunkiem studiów w trakcie 

studiów i po ich ukończeniu, zatrudnienie w przemyśle i/lub w badaniach naukowych oraz 

międzynarodowe uznanie, np. publikacje naukowe w trakcie studiów i po ich ukończeniu itp. 

● Hiszpania 

W szkolnictwie wyższym każdy program studiów składa się z planu dydaktycznego lub 

przewodnika. W przewodniku można znaleźć kompetencje związane z odbywanym kursem oraz 

cele kształcenia, które mają być osiągnięte po jego zakończeniu. Zarówno lista kompetencji, jak i 

cele uczenia się posłużą jako wskaźniki oceny zdobytej podczas kursu wiedzy. Istnieją różne 

metody pozwalające stwierdzić, czy osiągnięto oczekiwane efekty uczenia się i wiedzy, np. 

poprzez egzaminy pisemne lub ustne albo zajęcia praktyczne.  

W odniesieniu do poziomu kształcenia, w Hiszpanii obowiązują Europejskie Ramy Kwalifikacji 

(EQF), które stanowią narzędzie stymulujące proces uczenia się przez całe życie poprzez 
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gromadzenie wszystkich rodzajów kształcenia zatwierdzonych w Hiszpanii. Ramy te umożliwiają 

porównywanie kwalifikacji uznawanych w Hiszpanii z kwalifikacjami uznawanymi w pozostałej 

części Europy za pośrednictwem EQF, ponieważ tak jak EQF, składają się one z ośmiu poziomów 

kwalifikacji. Jeśli chodzi o szkolnictwo wyższe, istnieją Hiszpańskie Ramy Kwalifikacji dla 

Szkolnictwa Wyższego (MECES), które obejmują kształcenie zawodowe i kształcenie 

uniwersyteckie oraz mają one swoje odzwierciedlenie w EQF. W tym przypadku MECES jest 

podzielony na 4 poziomy odpowiadające ostatnim 4 poziomom EQF.  

● Polska 

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 2018 r. studia są prowadzone na 

podstawie programu studiów, który określa m.in. efekty kształcenia (Ustawa Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce, 2018). Efekty kształcenia to wiedza, umiejętności i kompetencje 

społeczne nabyte w procesie kształcenia.  Warunkiem ukończenia studiów i uzyskania dyplomu 

ukończenia studiów jest uzyskanie efektów kształcenia określonych w programie studiów, zdanie 

egzaminu dyplomowego oraz pozytywna ocena pracy dyplomowej. W programach studiów 

wskaźnikiem nakładu pracy studenta, niezbędnego do osiągnięcia efektów kształcenia, są punkty 

ECTS. (Ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji).  

Efekty kształcenia definiuje się nie tylko dla programu kształcenia (kierunku studiów), ale także 

dla poszczególnych przedmiotów. Efekty kształcenia dla przedmiotów powinny być 

weryfikowalne i mierzalne. Weryfikacja efektów uczenia się w kontekście danego przedmiotu 

oznacza sprawdzenie efektów pracy studenta i stwierdzenie, czy osiągnął on efekty uczenia się 

zdefiniowane dla tego przedmiotu. Przykładowe formy weryfikacji efektów uczenia się to 

egzaminy ustne i pisemne, kolokwium/test, zadanie projektowe, esej itp. (Kraśniewski, 2011). 

Efekty kształcenia są również powiązane z tzw. Polską Ramą Kwalifikacji. Polska Rama Kwalifikacji 

(PQF) to system odniesienia dla kwalifikacji nadawanych w Polsce. Polska Rama Kwalifikacji 

umożliwia odnoszenie polskich kwalifikacji do poziomów Europejskiej Ramy Kwalifikacji. W PQF 

jest osiem poziomów. Każdy z nich jest opisany przez ogólną charakterystykę zakresu i złożoności 

wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych wymaganych od posiadaczy kwalifikacji na 

danym poziomie. Charakterystyki poziomów typowe dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach 

szkolnictwa wyższego zostały zdefiniowane dla poziomów od 6 do 8 PQF. Kwalifikacje na 

poziomie pełnym (MEN, Polska Rama Kwalifikacji): 

o 6  poziom potwierdza dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia 

o 7 poziom potwierdza dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia oraz dyplom 

ukończenia jednolitych studiów magisterskich 

o 8 poziom potwierdza posiadanie dyplomu ukończenia studiów doktoranckich. 

 

● Grecja 

Pracownicy akademiccy uczelni oceniają pracę studenta. Ocena studenta jest ustalana przez 

prowadzącego przedmiot, który przeprowadza egzaminy pisemne i/lub ustne, organizuje 

ćwiczenia laboratoryjne lub kliniczne, a także zadania w ciągu semestru.  

Aby zaliczyć przedmiot, student musi uzyskać zaliczenie - z reguły na poziomie pięciu (5) punktów 

na dziesięć (10). Ocena ta wynika albo wyłącznie z oceny uzyskanej na egzaminach pisemnych 

i/lub ustnych na koniec każdego semestru, albo z połączenia oceny uzyskanej na egzaminach i 
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oceny wynikającej z udziału studentów w różnych działaniach edukacyjnych (ćwiczeniach 

laboratoryjnych, zajęciach dydaktycznych, pisaniu zadań itp.) W niektórych przypadkach ocena za 

pracę dyplomową może być mnożona przez określony współczynnik. 

Jeśli chodzi o ocenę i postępy studentów studiów podyplomowych, to zależą one od zdania przez 

nich egzaminów pisemnych i/lub ustnych z przedmiotów określonych w danym programie, 

z uwzględnieniem ich udziału w ogólnych działaniach badawczych, pisarskich i edukacyjnych oraz 

obowiązków określonych w programie i regulaminie funkcjonowania studiów podyplomowych. 
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3. KOMPETENCJE KLUCZOWE 

Świat podlega ciągłej przemianie, co sprawia, że ludzie muszą posiadać wszechstronne umiejętności 

i kompetencje, które pozwolą im rozwijać się przez całe życie. Kluczowe kompetencje mają na celu 

stworzenie podstaw do tego, by społeczeństwa stawały się bardziej sprawiedliwe i demokratyczne.  

Przez kompetencje kluczowe rozumie się połączenie wiedzy, umiejętności i postaw, które dana osoba 

musi posiadać, by dokonać rozwoju osobistego, zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie, poprawić 

integrację społeczną, styl życia, zdrowy styl życia i aktywną postawę obywatelską. Rozwój tych 

kompetencji jest związany z uczeniem się przez całe życie, czyli tym, co rozwija się przez całe życie 

w różnych dziedzinach i trybach edukacji. 

Obecnie, zgodnie z propozycją kompetencji kluczowych przedstawioną przez Komisję Europejską w 

2018 r. (Komisja Europejska, 2018), istnieje 8 kompetencji kluczowych: 

1. Kompetencje w zakresie umiejętności czytania i pisania   

2. Kompetencje wielojęzyczne 

3. Kompetencje matematyczne i kompetencje w zakresie nauk ścisłych, technologii i inżynierii 

4. Kompetencje cyfrowe 

5. Kompetencje osobiste, społeczne i umiejętność uczenia się 

6. Kompetencje obywatelskie 

7. Kompetencje w zakresie przedsiębiorczości 

8. Kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturowej 

Wszystkie te kompetencje są uważane za równie ważne i mogą być stosowane w różnych sytuacjach 

życiowych. Istnieje możliwość, że będą się one pokrywać, ponieważ kryteria jednej z nich wspierają 

wskaźniki drugiej. Należy także wziąć pod uwagę, że te kluczowe kompetencje pośrednio wiążą się 

z kompetencjami przekrojowymi, rozumianymi jako zestaw umiejętności, które nie są specyficzne dla 

danego zawodu lub środowiska i mogą być wykorzystywane w różnych działaniach i sytuacjach.
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4. KOMPETENCJE W ZAKRESIE ZAANGAŻOWANIA OBYWATELSKIEGO 

Społeczeństwo potrzebuje szanujących się, odpowiedzialnych i zaangażowanych obywateli, 

zorientowanych na sprawiedliwość, solidarność i dobro wspólne ponad swoimi indywidualnymi 

interesami. W tym sensie uniwersytet odgrywa ważną rolę w społeczeństwie. Jego celem powinno 

być zaszczepienie wśród studentów odpowiedzialności społecznej. Ponadto może on podnosić 

poziom kultury obywatelskiej, wpływając na współżycie i spójność społeczną. W odniesieniu do 

zaangażowania społecznego odpowiada za przygotowanie studentów do wkroczenia w świat pracy i 

aktywnego obywatelstwa. Zaangażowanie społeczne jest rozumiane jako postawa, która skłania daną 

osobę do angażowania się w pewne kwestie społeczne, do działania w duchu dobrego obywatela 

(Arbues i in., 2014). 

Konieczne jest, aby uniwersytet kształcił obywateli zaangażowanych w projekty aktywnego 

obywatelstwa, którzy są gotowi ulepszać i przekształcać rzeczywistość społeczną za pomocą wartości 

i kompetencji demokratycznych. W związku z tą sytuacją powstał projekt MENTORme, którego celem 

jest wspieranie zaangażowania obywatelskiego i społecznego na uniwersytecie. W tym celu studenci 

uczelni wyższych zostaną przeszkoleni w zakresie nabywania kompetencji związanych z 

zaangażowaniem obywatelskim, co zwiększy ich zaangażowanie.  

Biorąc za punkt odniesienia zalecenie Rady z 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych 

(Komisja Europejska, 2018), zostaną opracowane kompetencje kluczowe, które są związane 

z zaangażowaniem obywatelskim i społecznym, odpowiadające następującym zagadnieniom: 
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1. Kompetencje językowe 

Kompetencja ta została zdefiniowana przez Komisję Europejską jako: 

Umiejętność odpowiedniego i skutecznego posługiwania się różnymi językami w celu 

porozumiewania się. W szerokim zakresie pokrywa się ona z głównymi aspektami umiejętności 

czytania i pisania: opiera się na zdolności rozumienia, wyrażania i interpretowania pojęć, myśli, 

uczuć, faktów i opinii w mowie i piśmie (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie) w odpowiednim 

zakresie kontekstów społecznych i kulturowych, zgodnie z własnymi potrzebami. Kompetencje 

językowe łączą w sobie wymiar historyczny i kompetencje międzykulturowe. Polegają na 

umiejętności mediacji między różnymi językami i mediami, zgodnie z Europejskim Systemem 

Opisu Kształcenia Językowego. W stosownych przypadkach mogą obejmować utrzymanie i dalszy 

rozwój kompetencji w zakresie języka ojczystego, a także naukę języka urzędowego (języków 

urzędowych) danego kraju (Komisja Europejska, 2018).  

Na podstawie definicji przedstawionej przez Komisję Europejską kompetencja ta została 

dostosowana do potrzeb i wymagań programu MENTORme. Konsorcjum wierzy, że ta 

kompetencja rozwijana w ramach projektu MENTORme nie będzie dotyczyła przyswajania języka 

obcego, ale specyfiki kulturowej i różnic związanych z językoznawstwem (mowa ciała, ton głosu, 

podawane szczegóły itp.), tak aby mentorzy byli bardziej otwarci i szanowali różnice kulturowe. 

Jej związek z zaangażowaniem obywatelskim i społecznym dotyczy komunikacji z innymi ludźmi 

z uwzględnieniem ich języka i szacunku dla różnorodności kulturowej, która kryje się za każdym 

językiem. Konieczne jest, aby osoby, które rozwijają tę kompetencję, posiadały umiejętności i 

wiedzę pozwalające im komunikować się z innymi ludźmi oraz doceniać różnorodność kulturową 

i zainteresowanie różnymi językami. 

● Wskaźniki kompetencji 

 

Mając na uwadze opis tej kompetencji, wyodrębniono następujące wskaźniki: 

● Świadomość własnego światopoglądu kulturowego 

● Rozumienie oraz szanowanie różnic i odrębności kulturowych  

● Uznawanie różnych praktyk kulturowych i światopoglądów 

● Rozwijanie umiejętności międzykulturowych 

● Dostosowywanie się do różnych uwarunkowań kulturowych 

● Refleksja nad stereotypami utrwalonymi w społeczeństwie 

● Rozumienie korzyści płynących z przebywania w środowisku zróżnicowanym 

kulturowo 

 

● Kompetencje przekrojowe powiązane z tą kompetencją 

 

W społeczeństwie istnieją stereotypy dotyczące pewnych grup ludzi, związane z ich 

językiem, kulturą lub narodowością, które mogą być obraźliwe dla osób, które je 

odbierają. Aby stawić czoła tym stereotypom, ludzie muszą posiadać umiejętność 

krytycznego myślenia. Jest ono rozumiane jako zdolność do jasnego i racjonalnego 

myślenia, rozważania wielu opinii oraz tworzenia własnych poprzez refleksyjne i 
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niezależne myślenie. Pomaga ona w refleksji i ocenie różnych stereotypów utrwalonych 

w społeczeństwie oraz pomaga ludziom działać bez uprzedzeń. 

 

Kiedy nawiązujemy kontakty z innymi ludźmi, konieczne jest rozwijanie komunikacji 

werbalnej. Komunikacja werbalna to interakcja międzyludzka, która odbywa się twarzą 

w twarz (komunikacja ustna), ale jest też wyrażana poprzez komunikację pisemną i język 

migowy. Sposób nawiązywania relacji zależy od kultury. Podczas komunikowania się 

musimy brać pod uwagę, że istnieją różne poziomy, w zależności od informacji, jakie są 

przekazywane podczas procesu komunikacji. W komunikacji ustnej często wykorzystuje 

się humor, by przełamać lody i nawiązać relacje. Należy zachować ostrożność w jego 

stosowaniu, ponieważ wiele żartów, w zależności od kultury, może być obraźliwych. 

Dlatego ważne jest, aby ludzie byli świadomi granic humoru i potrafili go odpowiednio 

stosować w kontaktach z innymi ludźmi. 

 

Komunikacja werbalna jest powiązana z komunikacją niewerbalną i mową ciała. 

Definiuje się ją jako wykorzystanie zachowań fizycznych, ekspresji i gestów, które 

pomagają wyrazić siebie w sposób niewerbalny. Ta kompetencja przekrojowa jest 

powiązana z kompetencją wielojęzyczną w więcej niż jednym sensie. Z jednej strony 

mamy gesty; wiele osób posługuje się nimi podczas mówienia. Musimy być świadomi, że 

gesty te nie są wspólne dla wszystkich języków, a w zależności od kultury dany gest może 

mieć zupełnie inne znaczenie, co może prowadzić do nieporozumień lub dezorientacji. 

Dlatego też musimy dostosować nasz język niewerbalny do kultury ludzi i używać go w 

odpowiedni sposób, dostosowując go do sytuacji. Kolejnym ważnym aspektem jest 

przestrzeń osobista, która różni się w zależności od kultury. Jest to przestrzeń, która 

otacza daną osobę oraz którą uważa ona za swoją własną. Kiedy ta przestrzeń jest 

"naruszana", ludzie czują się niekomfortowo i są onieśmieleni, a przestrzeń ta różni się w 

zależności od kultury. Dlatego rozwijając umiejętności posługiwania się mową ciała, 

musimy pamiętać o przestrzeni osobistej i zachować ostrożność, oddalając się od osoby 

lub zbliżając się do niej. 

 

Wreszcie, za ważną cechę tej kompetencji kluczowej uznano otwartość umysłu. Osoba 

o otwartym umyśle jest skłonna rozważać pomysły, opinie i koncepcje, które są nowe lub 

różnią się od jej własnych przekonań. W tej części ważną rolę odgrywa religia, która jest 

delikatną kwestią do poruszenia. Różne wierzenia, zachowania, sposoby ubierania się i 

ich cechy szczególne mogą prowadzić do nieporozumień, konfliktów lub braku szacunku. 

Osoby o otwartym umyśle mogą lepiej poznać inne religie, akceptując je i szanując. 
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2. Kompetencje osobiste, społeczne i umiejętność uczenia się 

Kompetencje osobiste, społeczne i umiejętność uczenia się są rozumiane jako: 

Kompetencje osobiste, społeczne i umiejętność uczenia się to zdolność do refleksji nad 

samym sobą, efektywnego zarządzania czasem i informacjami, konstruktywnej współpracy z 

innymi, bycia wytrzymałym oraz zarządzania własną nauką i karierą. Obejmują one zdolność 

do radzenia sobie z niepewnością i złożonością, umiejętność uczenia się, dbałość o dobre 

samopoczucie fizyczne i emocjonalne, zachowanie zdrowia fizycznego i psychicznego oraz 

zdolność do prowadzenia świadomego zdrowotnie i zorientowanego na przyszłość życia, 

empatii i zarządzania konfliktami w sprzyjającym integracji i wspierającym otoczeniu (Komisja 

Europejska, 2018). 

Kompetencje te są związane z zaangażowaniem, które muszą rozwijać studenci szkół wyższych. 

Możemy ją zdefiniować jako umiejętność rozpoznawania własnych możliwości, szanowania 

różnorodności innych i ich potrzeb oraz gotowość do przezwyciężania uprzedzeń, a także do 

kompromisów, kodeksów postępowania i standardów komunikacji.  

Kompetencje te umożliwiają pełne uczestnictwo w społeczeństwie i relacjach społecznych. 

Niezbędna jest znajomość kodeksów postępowania i standardów komunikacyjnych różnych 

kultur, z poszanowaniem różnorodności. Koncentrując uwagę na sferze osobistej i umiejętności 

uczenia się, dana osoba musi mieć poczucie ciągłego doskonalenia się, a zatem musi umieć 

identyfikować swoje umiejętności i sposoby ich doskonalenia, wiedzieć, jak stawiać czoła 

wyzwaniom i przeszkodom w życiu oraz rozpoznawać możliwości.  

● Wskaźniki kompetencji 

 

Wskaźniki kompetencji, które są związane z rozwijaniem zaangażowania obywatelskiego 

i społecznego to: 

 

● Rozumienie kodeksów postępowania i standardów komunikacyjnych przyjętych 

w różnych społeczeństwach i środowiskach 

● Znajomość różnych strategii uczenia się, świadomość potrzeby rozwijania 

kompetencji i sposobów ich doskonalenia, poszukiwanie możliwości edukacyjnych, 

szkoleniowych i zawodowych, a także dostępnych wskazówek i pomocy 

● Określanie własnych możliwości, krytyczna refleksja i podejmowanie decyzji 

● Umiejętność pracy zespołowo i autonomicznie 

● Przekazywanie wiedzy w sposób zrozumiały, konsekwentnie stosując komunikację 

werbalną i niewerbalną 

● Umiejętność aktywnego słuchania i udzielania konstruktywnych odpowiedzi 

● Wytrzymałość i umiejętność radzenia sobie z niepewnością i stresem 

● Umiejętność odpowiedniego komunikowania się w różnych środowiskach, tolerancja, 

rozumienie różnych punktów widzenia 

● Umiejętność pracy w zespole 

● Umiejętność negocjowania 

● Empatyczność 

● Szanowanie różnorodności 
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● Umiejętność rozwiązywania problemów 

 

● Kompetencje przekrojowe powiązane z tą kompetencją 

 

Jako ludzie, którzy mają nawiązywać relacje z innymi, musimy zachować równowagę 

osobistą, która pomoże nam radzić sobie z różnymi sytuacjami, jakich możemy 

doświadczać. Dlatego promowanie w społeczeństwie postawy zrównoważenia i spokoju 

pomoże ludziom zachować zrównoważoną i stałą postawę w czasie, niezależnie od 

okoliczności, które ich dotykają. 

 

Z szacunkiem dla różnorodności wiąże się szacunek dla wartości. Chodzi tu o 

uwzględnienie wartości kulturowych i społecznych, które określają obywateli. Kiedy 

odnosimy się do innych ludzi, musimy szanować wartości, które ich charakteryzują. 

 

Każda kultura ma swoje własne kodeksy postępowania i komunikacji. Konieczne jest, aby 

ludzie je znali i szanowali. Dlatego też kompetencja przekrojowa polegająca na 

przestrzeganiu zasad pomaga kontynuować ustalone wytyczne społeczne, które posiada 

każda grupa. 

 

Z tą kompetencją związane jest zaangażowanie. Zaangażowanie jest rozumiane jako 

proces interakcji, który wiąże się z odpowiedzialnością wobec organizacji i kultury. 

Promowanie zaangażowania u obywateli przynosi korzyści zarówno obywatelom, jak i ich 

otoczeniu, które zawsze dąży do ciągłego doskonalenia. 

 

Każda osoba musi wykonywać różne czynności, które pozwolą jej na odpowiednie 

zarządzanie swoją wiedzą i ciągłe jej pogłębianie. Dlatego właśnie uważa się, że w ramach 

tej kompetencji należy pracować nad zarządzaniem wiedzą. Zarządzanie wiedzą jest 

rozumiane jako zbiór działań i procesów, które usprawniają wymianę informacji i 

doświadczeń w celu doskonalenia się. 

 

Właściwe funkcjonowanie społeczeństw zakłada współpracę wszystkich ludzi, którzy je 

tworzą. Dlatego ludzie muszą znać i rozwijać poczucie pracy zespołowej, rozumianej jako 

zdolność osoby do pomagania w osiągnięciu wspólnego celu dla dobra swojej 

społeczności. 

 

Z umiejętnością uczenia się i uczeniem się przez całe życie związana jest kompetencja do 

ciągłego doskonalenia. Jest to każde działanie mające na celu identyfikację aspektów lub 

wiedzy, które poprawiają nasze życie we wszystkich jego wymiarach. W celu ciągłego 

doskonalenia jednostki konieczne jest, aby ludzie byli świadomi potrzeby rozwijania 

swoich kompetencji oraz różnych sposobów, w jakie można to robić. Osoba musi 

poszukiwać możliwości, które pozwolą jej na osiągnięcie tych udoskonaleń. 

 

Ludzie muszą znać różne strategie rozwiązywania problemów i radzenia sobie z 

konfliktami, aby móc stawić czoła różnym okolicznościom, które mogą pojawić się w ich 

życiu. Uznaliśmy za ważne, by pracować nad umiejętnościami rozwiązywania problemów, 

tak by ludzie potrafili stosować różne strategie w celu znalezienia rozwiązań. 
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Z rozwiązywaniem problemów związana jest kompetencja podejmowania decyzji. Jest to 

proces, w którym wybiera się spośród różnych opcji w celu rozwiązania różnych sytuacji 

życiowych. Podejmowanie decyzji jest bardzo ważną kompetencją przekrojową, 

ponieważ w różnych kontekstach i sytuacjach, z którymi musi się zmierzyć dana osoba, 

będzie musiała wybrać jedną opcję spośród kilku. W tym celu dana osoba musi 

dysponować narzędziami i strategiami, które pozwolą jej dokonać właściwego wyboru. 

 

W związku z powyższymi kompetencjami należy również wspomnieć o komunikacji 

interpersonalnej. Jest ona rozumiana jako wymiana komunikatów werbalnych 

i niewerbalnych między ludźmi, niezależnie od łączących ich relacji. Posiadanie tej 

kompetencji ułatwia efektywną pracę z innymi, porozumiewanie się i negocjowanie, a 

także przyczynia się do osiągania sukcesów w relacjach interpersonalnych i uczestnictwie 

w życiu społecznym. 
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3. Kompetencje obywatelskie 

Kompetencje obywatelskie obejmują rozumienie kulturowego i społeczno-gospodarczego 

wymiaru społeczeństw europejskich, uczestnictwo w podejmowanych działaniach obywatelskich, 

poszanowanie praw człowieka oraz wspieranie różnorodności społecznej i kulturowej. Komisja 

Europejska definiuje te kompetencje jako:  

Kompetencje obywatelskie to zdolność do działania jako odpowiedzialni obywatele oraz do 

pełnego uczestnictwa w życiu obywatelskim i społecznym, oparte na zrozumieniu koncepcji 

i struktur społecznych, ekonomicznych, prawnych i politycznych, a także globalnych zmian 

i zrównoważonego rozwoju (Komisja Europejska, 2018). 

Obywatele muszą znać zagadnienia związane z grupami, pracą, gospodarką i kulturą. Wiąże się to 

ze znajomością wartości europejskich, świadomością różnorodności oraz tożsamości kulturowej 

i globalnej. Obywatele muszą szanować prawa człowieka. Prawa te muszą być brane pod uwagę 

także wtedy, gdy bierzemy udział w życiu społecznym, tak aby nasza interwencja była zgodna 

z zasadami demokracji na wszystkich poziomach i we wszystkich działaniach. 

● Wskaźniki kompetencji 

Jeśli chodzi o pomiar kompetencji obywatelskich, istnieją cztery wskaźniki dziedzinowe, do 

których należą: wartości obywatelskie, wartości i postawy związane ze sprawiedliwością 

społeczną, postawy partycypacyjne oraz przekonania na temat instytucji demokratycznych. 

Dyskusja nad tym, jak dane Międzynarodowej Agencji Energii mogą być wykorzystane do 

monitorowania kompetencji obywatelskich w Europie, doprowadziła do opracowania wskaźnika 

CCCI (Civic Competence Composite Indicator) (Hoskins i in., 2011:83).  

Poniższa lista została zaadaptowana z Tabeli 1 z artykułu Hoskinsa, Saisany i Villalby (2015): 

● Wartości obywatelskie 

o Obywatelstwo konwencjonalne 

o Obywatelstwo związane z ruchami społecznymi 

 

● Sprawiedliwość społeczna 

o Wartości demokratyczne 

o Równe prawa dla wszystkich grup etnicznych/rasowych 

o Równe prawa dla imigrantów 

o Równość płci 

o Wartość uczestnictwa w życiu szkolnym 

 

● Postawy partycypacyjne 

o Kwestie polityczne i społeczne 

o Skuteczność polityki wewnętrznej 

o Legalne protesty 

o Uczestnictwo w wyborach 

o Uczestnictwo polityczne 

o Uczestnictwo nieformalne 
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o Poczucie własnej skuteczności 

● Kompetencje przekrojowe powiązane z tą kompetencją 

Do rozwoju kompetencji obywatelskiej niezbędna jest samoświadomość. Posiadając tę 

kompetencję, osoby będą w stanie skutecznie interpretować swoje podstawowe stany 

emocjonalne i motywacyjne. Obejmuje to zdolność do rozpoznawania i rozumienia własnych 

mocnych i słabych stron, zachowań oraz obszarów rozwoju wymagających poprawy. Umożliwi to 

jednostkom odkrywanie, poprzez wewnętrzną introspekcję ich własnych motywacji i aspiracji, 

które skłaniają je do angażowania się w sprawy publiczne. 

W dzisiejszych społeczeństwach wielokulturowość idzie w parze z pluralizmem. Społeczeństwo 

składa się z wielu grup o różnych tożsamościach pod względem przekonań religijnych, 

przynależności etnicznej i pochodzenia, orientacji seksualnej, tożsamości płciowej itp. Dlatego 

konieczne jest wspieranie ludzkiej różnorodności, szanowanie indywidualnej tożsamości i 

rozumienie różnorodności kultur i ludzi. Należy być taktownym w kontaktach z innymi ludźmi - na 

co dzień współpracujemy i żyjemy z ludźmi z różnych środowisk, które mogą nie być podobne do 

naszego własnego. 

Kiedy ludzie współpracują, czasami pojawiają się pewne napięcia i problemy. Rozwiązywanie 

problemów to kompetencja, która pomaga jednostce lub zespołowi pokonywać sporadyczne 

przeszkody i wdrażać rozwiązania pozwalające osiągnąć cel, bez względu na różnice zdań między 

ludźmi.  

W ramach kompetencji obywatelskich nie możemy zapominać o zmianach klimatu i kryzysie 

ekologicznym. Szacunek dla środowiska jest kluczowym elementem tej kompetencji, ponieważ 

stanowi siłę napędową do działania i wdrażania planów ochrony środowiska poprzez 

ograniczanie zanieczyszczeń, regulowanie ilości odpadów komunalnych i emisji z fabryk. 

Obywatele muszą rozwinąć umiejętności i wiedzę niezbędne do zrozumienia środowiska oraz 

okoliczności i warunków, które na nie wpływają, zwłaszcza w odniesieniu do powietrza, klimatu, 

ziemi, żywności, energii, wody i ekosystemów. Konieczne jest wspieranie indywidualnych i 

zbiorowych działań mających na celu sprostanie wyzwaniom środowiskowym. 

Uczestnictwo w życiu społecznym lub w grupie ludzi pozwala nam rozwinąć poczucie 

przynależności. Wiąże się z tym praca zespołowa rozumiana jako pomoc osobie lub grupie w 

osiągnięciu celów dzięki wsparciu społeczności. Dzięki pracy zespołowej można osiągnąć 

korzystne dla społeczeństwa zmiany społeczne i polityczne. Aby pracować w zespole, konieczne 

jest rozwijanie takich umiejętności, jak zdolność do negocjacji, przestrzegania zasad czy 

wspólnego podejmowania decyzji.  

Umiejętność podejmowania decyzji jest związana z kompetencjami obywatelskimi. Jest ona 

uważana za kompetencję przekrojową, ponieważ ludzie w ciągu całego życia muszą podejmować 

wiele decyzji w sposób świadomy, rozsądny i racjonalny. Podejmowanie decyzji jest rozumiane 

jako zdolność do stosowania różnych rodzajów rozumowania w zależności od sytuacji, do 

efektywnego analizowania i oceniania dowodów, argumentów lub przekonań w celu 

formułowania sądów i formułowania decyzji.  

Z podejmowaniem decyzji jest związane krytyczne myślenie. Jest to zdolność do analizowania 

i oceniania istniejących informacji na dany temat, starając się wyjaśnić ich prawdziwość i dojść do 

uzasadnionego poglądu na ich temat, ignorując ewentualne zewnętrzne uprzedzenia. 

W społeczeństwie mamy do czynienia z dużą ilością informacji, na które jesteśmy wystawiani, 

zwłaszcza w ostatnich latach, wraz z rozwojem mediów i portali społecznościowych, które mogą 
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być zwodnicze i wprowadzać w błąd. Dlatego osoba posiadająca kompetencje obywatelskie musi 

umieć pozyskiwać informacje z wielu źródeł, porównywać dane i krytycznie oceniać 

wiarygodność źródeł, zanim przedstawi własną opinię.  
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4. Świadomość kulturowa i ekspresja kulturowa 

Kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturowej wiążą się z przekonaniem, że ludzie 

mają otwartą postawę wobec różnorodności.  

Biorąc pod uwagę definicję przedstawioną przez Komisję Europejską (2018), obejmuje ona 

zrozumienie i szacunek dla sposobu, w jaki idee i sens są twórczo wyrażane i przekazywane 

w różnych kulturach oraz poprzez szereg form sztuki i innych form kulturowych. Wiąże się to 

z zaangażowaniem w rozumienie, rozwijanie i wyrażanie własnych idei oraz poczucia miejsca i roli 

w społeczeństwie na różne sposoby i w różnych sytuacjach (Komisja Europejska, 2018). 

Kompetencja ta odnosi się do rozumienia idei i sensów, które są twórczo wyrażane w różnych 

kulturach, oraz do sposobu ich przekazywania. W rzeczywistości jest to jedna z kluczowych 

kompetencji dla państw członkowskich UE zgodnie z unijnym Programem na rzecz umiejętności 

w ramach polityki UE w zakresie edukacji i młodzieży. 

Kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturowej uwzględniają różne aspekty: 

- Twórcze wyrażanie idei 

- Doświadczenia i emocje w różnych mediach 

- Wiedza i zrozumienie kulturowe 

- Poszanowanie różnorodności form ekspresji kulturowej 

Określono listę wskaźników dla tej kompetencji, dostosowanych specjalnie do wykorzystania przy 

opracowywaniu materiałów dydaktycznych. 

● Wskaźniki kompetencji 

 

Wskaźniki są wymienione obok odpowiedniego aspektu: 

● Twórcze wyrażanie idei: Dostęp do mediów, które oferują możliwości (np. 

przestrzenie cyfrowe/fizyczne); Polityki/Protokoły promujące społeczne i 

ekonomiczne możliwości ekspresji kulturalnej. 

● Doświadczenie i emocje w różnych mediach: Szkolenia online w zakresie doceniania 

sztuki/muzyki 

● Wiedza i zrozumienie kulturowe: System umożliwiający wymianę wiedzy i dialog 

między kulturami; Możliwości edukacji zanurzonej w kulturze 

● Poszanowanie różnorodności ekspresji kulturowej: odsetek osób podatnych na 

wykluczenie (i odpowiednie polityki), które zostaną włączone do odpowiednich 

inicjatyw. 

 

W przypadku wszystkich tych wskaźników musimy brać pod uwagę różne media, różne 

formy i kategorie sztuki, koncentrując się zarówno na aspektach dziedzictwa 

kulturowego, jak i na sztuce współczesnej; musimy uwzględniać różnice między 

perspektywą lokalną, unijną i globalną oraz być w stanie wspierać i promować 

odpowiednie idee i doświadczenia. 

 

Wracając do tego, jak możemy oceniać kompetencje kulturowe, oraz biorąc pod uwagę 

definicje i wskaźniki omówione wcześniej, poniżej przedstawiamy nieco więcej informacji 

na temat aspektów wiedzy kulturowej, świadomości kulturowej i wrażliwości kulturowej.  
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Wiedza kulturowa odnosi się do znajomości pewnych cech kulturowych, historii, 

wartości, przekonań i zachowań innej grupy etnicznej lub kulturowej. Świadomość 

kulturowa to kolejny etap rozumienia innych grup - bycie otwartym na ideę zmiany 

postaw kulturowych. Wrażliwość kulturowa to świadomość istnienia różnic między 

kulturami, ale nie przypisywanie różnicom wartości (lepszych czy gorszych, dobrych czy 

złych). W związku z tą kwestią może niekiedy dojść do konfliktu wewnętrznego 

(intrapersonalnego, interpersonalnego i organizacyjnego). Konflikt nie zawsze będzie 

łatwy do opanowania, ale można go załagodzić, jeśli wszyscy będą pamiętać o celach, 

które należy osiągnąć. 

W rzeczywistości kompetencje kulturowe łączą w sobie aspekty wiedzy, świadomości 

i wrażliwości, a także zwiększają skuteczność działania. Człowiek kompetentny kulturowo 

jest w stanie stosować w praktyce wiele różnych zachowań i postaw oraz skutecznie 

pracować w środowisku międzykulturowym, aby osiągać lepsze wyniki. 

 

W kontekście edukacji, zgodnie z podręcznikiem Świadomość i ekspresja kulturowa 

(Europejska agenda kultury: plany pracy w dziedzinie kultury na lata 2015-2018/2011-

2014) opublikowanym w grudniu 2015 r., istnieją cztery obszary, na których należy się 

skoncentrować w edukacji opartej na wiedzy kulturowej: 

o Edukacja w zakresie sztuki i kultury, np. umiejętności artystyczne, dziedzictwo 

kulturowe itp. 

o Edukacja przez sztukę i kulturę, np. kreatywne uczenie się wspierające różne 

style uczenia się. 

o Integracja społeczna poprzez różnorodność kulturową, świadomość 

międzykulturową i dialog 

o Oddziaływanie sztuki i kultury (profesjonalne szkolenia dla innowacyjnych 

społeczeństw) 

Metodą edukacyjną mającą na celu zwiększenie wiedzy i wrażliwości kulturowej jest 

immersja kulturowa, która stwarza możliwości przekształcenia procesu uczenia się 

poprzez bezpośrednie interakcje z populacjami zróżnicowanymi kulturowo. Następnie 

skoncentrujemy się na aspekcie różnorodności. 

Poszanowanie różnorodności form ekspresji kulturowej 

Konferencja Generalna Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki 

i Kultury, która zebrała się w Paryżu w dniach 3-21 października 2005 r. na swojej 33. 

sesji, zwróciła uwagę na to, że: 

o należy rozumieć to, że różnorodność kulturowa jest cechą definiującą ludzkość,  

o należy być świadomym, że różnorodność kulturowa stanowi wspólne dziedzictwo 

ludzkości i powinna być pielęgnowana i chroniona dla dobra wszystkich,  

o należy mieć świadomość, że różnorodność kulturowa tworzy bogaty i 

zróżnicowany świat, który zwiększa zakres wyborów i pielęgnuje ludzkie 

zdolności i wartości, a zatem jest główną siłą napędową zrównoważonego 

rozwoju społeczności, ludów i narodów 
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o należy pamiętać, że różnorodność kulturowa, rozwijająca się w ramach 

demokracji, tolerancji, sprawiedliwości społecznej i wzajemnego szacunku 

między narodami i kulturami jest niezbędna dla pokoju i bezpieczeństwa na 

poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym,  

o należy doceniać znaczenie różnorodności kulturowej dla pełnej realizacji praw 

człowieka i podstawowych wolności ogłoszonych w Powszechnej Deklaracji Praw 

Człowieka i innych powszechnie uznawanych dokumentach,   

o należy pamiętać o potrzebie włączenia kultury jako elementu strategicznego do 

krajowych i międzynarodowych polityk rozwoju oraz do międzynarodowej 

współpracy na rzecz rozwoju, a także zwrócić uwagę na Deklarację Milenijną 

Narodów Zjednoczonych (2000), w której szczególny nacisk położono na 

eliminację ubóstwa,  

o należy pamiętać, że kultura przybiera różnorodne formy w czasie i przestrzeni 

oraz że różnorodność ta wyraża się w niepowtarzalności i wielości tożsamości i 

form ekspresji kulturowej narodów i społeczeństw tworzących ludzkość, 

o należy pamiętać o konieczności podjęcia środków w celu ochrony różnorodności 

form ekspresji kulturowej, w tym ich treści, zwłaszcza w sytuacjach, w których 

formom ekspresji kulturowej może zagrażać możliwość wyginięcia lub 

poważnego uszczerbku, 

o należy pamiętać, że wolność myśli, wypowiedzi i informacji, a także 

różnorodność środków przekazu umożliwiają rozkwit form ekspresji kulturowej 

w społeczeństwach, 

o należy zaznaczyć znaczenie kultury dla spójności społecznej w ogóle, a także jej 

potencjał dla poprawy statusu i roli kobiet w społeczeństwie, mając świadomość, 

że różnorodność kulturowa jest wzmacniana przez swobodny przepływ idei i że 

jest ona pielęgnowana przez stałą wymianę i interakcję między kulturami,  

o należy zauważyć, że różnorodność form wyrazu kulturowego, w tym tradycyjnych 

form wyrazu kulturowego, jest ważnym czynnikiem umożliwiającym jednostkom 

i narodom wyrażanie i dzielenie się z innymi swoimi ideami i wartościami,  

o należy pamiętać, że różnorodność językowa jest podstawowym elementem 

różnorodności kulturowej, oraz należy zwrócić uwagę na fundamentalną rolę, 

jaką odgrywa edukacja w ochronie i promowaniu form ekspresji kulturowej, 

o należy rozumieć, że działania, dobra i usługi kulturalne mają zarówno charakter 

ekonomiczny, jak i kulturowy, ponieważ są nośnikami tożsamości, wartości 

i znaczeń, i dlatego nie mogą być traktowane jako mające wyłącznie wartość 

handlową, 

o należy zwrócić uwagę na istotną rolę interakcji kulturowej i kreatywności, które 

pielęgnują i odnawiają formy ekspresji kulturowej oraz wzmacniają rolę, jaką 

odgrywają osoby zaangażowane w rozwój kultury dla postępu całego 

społeczeństwa, 
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o należy zwrócić uwagę na znaczenie żywotności kultur, w tym dla osób należących 

do mniejszości i ludów tubylczych, przejawiającej się w ich wolności tworzenia, 

rozpowszechniania i dystrybucji ich tradycyjnych form wyrazu kulturowego oraz 

dostępu do nich, z korzyścią dla ich własnego rozwoju. 

Poniżej wymieniono kompetencje przekrojowe związane z kompetencjami kulturowymi: 

 

● Kompetencje przekrojowe powiązane z tą kompetencją 

 

Ważne jest, by osoby należące do kultur mniejszościowych i ludy tubylcze mogły wyrażać 

swoją wolność tworzenia, rozpowszechniania i popularyzacji swoich tradycyjnych form 

wyrazu kulturowego oraz mieć do nich dostęp z korzyścią dla własnego rozwoju. 

Zaangażowanie w samorozwój jest jedną z istotnych umiejętności zarządzania własną 

osobą. Pozwala na doskonalenie własnej wiedzy, umiejętności i uczenie się od innych 

oraz budowanie lub odnawianie własnej tożsamości.  

 

Różnorodność kulturowa oznacza dostosowanie ram demokracji, tolerancji, 

sprawiedliwości społecznej i wzajemnego szacunku między narodami i kulturami, które 

są niezbędne dla pokoju i bezpieczeństwa na poziomie lokalnym, krajowym i 

międzynarodowym. Dlatego właśnie za ważną uznaje się przekrojową kompetencję 

okazywania szacunku i poszanowania innych jako umiejętność życia obywatelskiego. 

Oznacza ona uczenie się tolerancji, niedyskryminowanie nikogo i unikanie działań, które 

mogą urazić innych. 

 

W ramach kompetencji świadomości i ekspresji kulturowej należy podkreślić znaczenie 

kultury dla spójności społecznej, rozumianej jako ścisła współpraca. Różnorodność 

kulturowa jest wzmacniana przez swobodny przepływ idei i pielęgnowana dzięki stałej 

wymianie i interakcjom między kulturami. Praca zespołowa jest obywatelską 

umiejętnością życiową. Współpraca w zespole opiera się na podejściu komunikacyjnym, 

które kładzie nacisk na pracę zespołową, innowacyjne myślenie i równe uczestnictwo w 

osiąganiu celów. 

 

Konieczne jest rozpoznanie różnorodności form ekspresji kulturowej, w tym tradycji, jako 

ważnego czynnika, który pozwala ludziom i miejscom wyrażać swoje idee i wartości oraz 

dzielić się nimi z innymi. Co więcej, wolność myśli, wypowiedzi i informacji, a także 

różnorodność mediów pozwalają na rozkwit ekspresji kulturowej w społeczeństwach, a 

tym samym na dzielenie się pewnymi punktami widzenia na pewne kwestie, z 

uwzględnieniem także grup szczególnie podatnych na ataki lub dotkniętych przez tych, 

którzy ich nienawidzą. W naszym codziennym życiu mamy do czynienia z osobami 

pochodzącymi z różnych środowisk kulturowych, dlatego wspieranie innych uważa się za 

niezbędne. Wspieranie innych jest rozumiane jako działanie polegające na pomaganiu 

poprzez dodawanie otuchy, uwagi i szacunku.  
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