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Drogi Nauczycielu, 

Dla nabywania i rozwijania przez dzieci kompetencji kluczowych ważna będzie                     

u nauczyciela zmiana metod pracy na rzecz bardziej aktywnych, pozwalających dziecku 

samodzielnie odkrywać i badać. Wymaga to świadomego podejścia nauczyciela do swojej 

pracy, jako eksperta i źródła wiedzy. Takie podejście nauczyciela do pracy pozwoli 

skutecznie wspierać uczniów we wdrażaniu i rozwijaniu kompetencji kluczowych już na 

poziomie edukacji przedszkolnej a później w szkole. Podsumowując należy pamiętać, że 

kompetencje kluczowe kształtujemy nie poprzez to czego uczymy ale jak uczymy! To w jaki 

sposób pracuje nauczyciel, jakimi metodami, jakie ma postawy gwarantuje, czy jego 

wychowanek osiągnie wysoki stopień opanowania każdej kompetencji. W jaki sposób były 

realizowane poszczególne kompetencje na placówce.  

Przedstawiam poniżej  przykłady kompetencji kluczowych, które opracowałam w 

formie Eseju.  

 

Przykład :  

W  jaki sposób narzędzia TIK wspierają rozwijanie u uczniów umiejętności 

pracy zespołowej? 

Pytanie 

W jaki sposób wykorzystać na zajęciach edukacji przyrodniczej  pracę w zespole 

z wykorzystaniem narzędzi TIK? 

Hipoteza: 

 Pracując w zespołach  uczniowie nauczą się korzystania z Internetu                       

i wyszukiwania informacji potrzebnych na  lekcji. Nastąpi wzajemna 

współpraca. 

Za: 

Podział zadań  w zespole na określony temat. Wyszukiwanie informacji w 

Internecie. Zapisywanie najważniejszych danych. W zespole wyłoni się lider 

zespołu. Nastąpi wsparcie uczniów w zespole, którzy mają trudności                     

z czytaniem oraz obsługą komputera. Wzajemne dzielenie się swoją wiedzą. 

Przeciw: 

Trudności z podziałem zadań w zespole. Mogą wystąpić konflikty w pracy. 
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Spójność 

W zespole szybciej wykonuje się zadania. Będą dzielić się wzajemnie swoją 

wiedzą. 

Posumowanie: 

Korzystanie w czasie lekcji z narzędzi TIK ułatwia uczniom pracę. Wspiera 

uczniów podczas pojawiających się problemów. Uczniowie stwierdzą, że wiele 

wiadomości znajduje się na stronach internetowych. Mogą to później 

zweryfikować z informacjami znajdującymi się w ich podręcznikach. 

 

Przykład : 

Projekt edukacyjny w mojej placówce. 

Pytanie: 

Jakie zabytki znajdują się w naszym mieście? 

Hipoteza: 

Uczniowie poznają zabytki w naszym mieście. Wykonają album ze 

zdjęciami zabytków. Zaprezentują swoje prace uczniom klas I- III 

poprzez wystawę prac. 

Argumenty:  

Przybliżenie uczniom wiedzy na temat piękna i historii powstania  

miasta. Wykonanie zdjęć z wykorzystaniem aparatów fotograficznych 

-umiejętność posługiwania się sprzętem. Planowania pracy w ciągu 

roku, którego celem jest wykonanie i prezentacja swoich prac. 

Szukanie informacji na temat zabytków na stronie internetowej. 

Przeciw: 

Mogą wystąpić trudności w obsłudze sprzętu oraz działania                  

w warunkach naturalnych. Umiejętność wykonania zdjęć przez 

uczniów. 
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Podsumowanie: 

Uczniowie zdobędą wiedzę na temat zabytków oraz poznają historię 

swojego miasta w którym mieszkają. Swoje prace przedstawią kolegą 

i koleżanką z innych klas. 

Opracowała: 

Elżbieta Wild 

konsultant ds. innowacji pedagogicznych edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej  

w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku 


