
PA\603222PL.doc PE 370.125v01-00

PL PL

PARLAMENT EUROPEJSKI
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

WERSJA TYMCZASOWA
2005/0221(COD)

24.2.2006

PROJEKT OPINII
Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

dla Komisji Kultury i Edukacji

w sprawie wniosku dotyczącego zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie kluczowych kompetencji w uczeniu się przez całe życie
(COM(2005)0548 – C6-0375/2005 – 2005/0221(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Umberto Pirilli



PE 370.125v01-00 2/7 PA\603222PL.doc

PL

PA_Leg



PA\603222PL.doc 3/7 PE 370.125v01-00

PL

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Podstawą wiedzy jest umiejętność, czyli sytuacja umożliwiająca człowiekowi przyswajanie 
wiadomości.
Omawiane zalecenie używa terminów „umiejętności” i „kompetencje”, dokonując 
rozróżnienia między umiejętnościami podstawowymi a kluczowymi kompetencjami; 
stwierdza zatem, że do umiejętności podstawowych powinni mieć dostęp wszyscy i że 
wszyscy powinni być później zachęcani do zdobywania kompetencji kluczowych, czyli tych 
dalszych kompetencji umożliwiających wszechstronne wspieranie rozwoju i wzrostu.
Powołując się na międzynarodowe badania, zalecenie definiuje kompetencje jako połączenie 
wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do danej sytuacji; natomiast kluczowe 
kompetencje to takie, które wspierają samorealizację osobistą, integrację społeczną, aktywną 
postawę obywatelską oraz możliwość zatrudnienia.
Potrzeba dostępu do kluczowych kompetencji dyktowana jest rozwojem społeczeństwa 
wiedzy, który narzuca człowiekowi konieczność dostosowania się.
Komisja Europejska w swoim wniosku wyróżnia i określa osiem następujących kluczowych 
kompetencji:

1. porozumiewanie się w języku ojczystym;
2. porozumiewanie się w językach obcych;
3. kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne;
4. kompetencje informatyczne;
5. zdolność uczenia się;
6. kompetencje interpersonalne, międzykulturowe i społeczne oraz kompetencje 

obywatelskie;
7. przedsiębiorczość;
8. ekspresja kulturalna.

W załączniku „Kluczowe kompetencje w uczeniu się przez całe życie- Europejskie ramy 
referencyjne” wniosek Komisji rozpatruje punkt po punkcie wskazane powyżej kompetencje, 
przedstawiając je w sposób syntetyczny, lecz ogólnie rzecz biorąc wyczerpujący.
W pierwszym punkcie na przykład definiuje porozumiewanie się w języku ojczystym jako 
„zdolność wyrażania i interpretowania myśli, uczuć i faktów w mowie i piśmie”, uściślając, 
że zdolność ta wymaga od osoby znajomości podstawowego słownictwa, gramatyki 
funkcjonalnej i funkcji języka. I dodaje: osoby powinny mieć „umiejętność” porozumiewania 
się.
Termin „umiejętność” powraca często, zarówno w drugim punkcie, jak i w trzecim, 
czwartym, piątym, szóstym, siódmym, ósmym.
Umiejętność jawi się więc jako element zasadniczy, poprzez który człowiek uczy się, 
komunikuje się, rozumuje, stosuje, używa narzędzi i posługuje się nimi, poszukuje, gromadzi, 
rozróżnia, uczy się uczyć, negocjuje, wchodzi w relacje, planuje, zarządza proaktywnie. 
Umiejętność pojawia się zatem jako element powracający, jako główny element omawianego 
zalecenia. Nie jest nam jednak dane dowiedzieć się, w jaki sposób zdobywa się umiejętności. 
Tekst odwołuje się przewrotnie do naturalnych zdolności jednostki, ale to nie wystarcza.
„Wiem, że nic nie wiem” to odkrywcza myśl Sokratesa, którą Rzymianie, wykorzystując 
swoją nadzwyczajną zdolność syntezy, przetłumaczyli później jako słynne zdanie „Scio nihil 
scire”. Jest to myśl, nad którą powinniśmy się zastanowić.
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Nowoczesnej teorii poznania nie udało się bowiem do tej pory zaklasyfikować wszystkich 
umiejętności współczesnego świata; zaklasyfikowała ich ponad tysiąc, ale codziennie 
pojawiają się nowe, a z tysiącem i ponad tysiącem umiejętności rodzi się tysiąc i ponad tysiąc 
zawodów. Nasza cywilizacja pędzi tak szybko, że obala z dezynwolturą granice kompetencji. 
Stąd też słuszna skądinąd propozycja Komisji uczenia się przez całe życie przedstawiona za 
pomocą szeregu wskazówek, z którymi można się w pełni zgodzić.
Tymczasem w jednej kwestii zalecenie jest wysoce niekompletne i jest to kwestia związana z 
kluczowymi kompetencjami. Zalecenie traktuje bowiem ogólnie o podstawowych 
umiejętnościach, lecz napotyka trudności przy próbach ich zdefiniowania.
Stworzenie społeczeństwa wiedzy nie oznacza, moim skromnym zdaniem, stworzenia 
człowieka o tysiącu umiejętności, a tym bardziej człowieka o ośmiu kluczowych 
kompetencjach.
Kompetencja jest bowiem szczególną znajomością jakiejś materii. Posiadanie bagażu 
kompetencji pomaga człowiekowi, a on z kolei pomaga społeczeństwu.
Stworzenie człowieka zdolnego do poznania i zrozumienia społeczeństwa oznacza natomiast 
dostarczenie mu podstawy wiedzy, a nie podstawowych umiejętności. Wracając do Sokratesa 
i interpretacji jego myśli, oznacza to zapewnienie człowiekowi bagażu wiadomości i 
bodźców, które uświadomią mu, że nic nie wie. Tak przygotowany teren zaowocuje tym, co 
w zaleceniu nazywa się postawami i „umiejętnościami”. Człowiek nauczony myślenia, 
niekoniecznie myśliciel, lepiej rozwinie swoje zdolności techniczne i wykorzysta kluczowe 
kompetencje nie tylko do integracji ze społeczeństwem wiedzy, lecz przede wszystkim do 
dostarczenia temuż społeczeństwu nowych bodźców i zapewnienia mu nowego rozwoju. 
Od czasów Lizbony niejednokrotnie stwierdzano, że człowiek jest najważniejszym zasobem i 
to na nim Europa powinna się skoncentrować, jeśli chce zbudować społeczeństwo wiedzy, 
istotny warunek wstępny zagwarantowania wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.
Człowiek nie może być jednak traktowany jak robot, ponieważ wszystkim wiadomo, że 
dziecko odbiera więcej bodźców zewnętrznych i że młody człowiek, w wieku szkolnym, uczy 
się dużo szybciej. Uczyć człowieka kompetencji, a nie umiejętności, zapoznać go z 
działaniem maszyny, a nie mózgu, wprowadzić go w to, czym jest świat współczesny, ale już 
nie w to, czym jest człowiek i jego myśl, zaniechać nauczenia go rozumowania poprzez myśl 
filozofów, pozbawić go możliwości opanowania umiejętności syntezy, którą jedynie nauka 
łaciny potrafi w doskonały sposób przekazać, oznacza tworzyć ludzi zdolnych do życia z 
społeczeństwie wiedzy, a nie sprawców nieustannych zmian zachodzących w ich życiu.
Dokładne badania przeprowadzone w ostatnich dziesięcioleciach dowiodły, że we Włoszech 
najlepsi inżynierowie i fizycy mają „klasyczną” wiedzę podstawową, to znaczy uczęszczali 
oni do liceum klasycznego („liceo classico”), gdzie uczy się greki, łaciny i filozofii, a nie do 
liceum matematyczno-przyrodniczego („liceo scientifico”) o bardziej technicznym 
ukierunkowaniu.
Reasumując, pozytywnie oceniam wiosek Komisji, ale pod warunkiem, że zostanie 
przejrzyście wyjaśnione pojęcie umiejętności podstawowych, do których wszyscy powinni 
mieć dostęp. 
Tego rodzaju kompetencje, które określiłbym raczej jako podstawową wiedzę lub 
umiejętności, powinny zostać dostosowane do potrzeby umożliwienia jednostce i 
przygotowania jej do uczenia się, rozróżniania, rozumowania, myślenia.
Należałoby zatem wskazać dziedziny, które mogą najlepiej przyczynić się do wykształcenia 
człowieka wiedzy, czyli tym samym człowieka będącego w stanie myśleć, rozumieć, a co za 
tym idzie poznawać. Do dziedzin tych należy przede wszystkim filozofia i łacina, najbardziej 
odpowiednie do zapewnienia wszystkim- z pominięciem indywidualnych zdolności, jakie 
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każdy może posiadać niezależnie od nauki- zdolności myślenia, porządkowania myśli, 
wyrażania ich w sposób kompletny i syntetyczny zarazem (jak w zdaniu przypisywanym 
Juliuszowi Cezarowi: Veni, Vidi, Vici).

POPRAWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Kultury i Edukacji, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Tekst proponowany przez Komisję1 Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Punkt uzasadnienia 1, poprawka horyzontalna

(1) Na szczycie Rady Europejskiej w 
Lizbonie w 2000 r. ustalono, że konieczne 
jest sformułowanie europejskich ram 
określających nowe umiejętności
podstawowe, co ma być głównym 
elementem działania Europy w obliczu 
globalizacji oraz przejścia do modelu 
gospodarki opartej na wiedzy. Podkreślono 
również, że ludzie są głównym zasobem 
Europy. Od tego czasu wnioski te były 
regularnie formułowane ponownie, m. in. na 
szczytach Rady Europejskiej w marcu 2003 
r. i w marcu 2005 r., a także w odnowionej 
strategii lizbońskiej, zatwierdzonej w 2005 r.

(1) Na szczycie Rady Europejskiej w 
Lizbonie w 2000 r. ustalono, że konieczne 
jest sformułowanie europejskich ram 
określających podstawową wiedzę i 
umiejętności, co ma być głównym 
elementem działania Europy w obliczu 
globalizacji oraz przejścia do modelu 
gospodarki opartej na wiedzy. Podkreślono 
również, że ludzie są głównym zasobem 
Europy. Od tego czasu wnioski te były 
regularnie formułowane ponownie, m. in. na 
szczytach Rady Europejskiej w marcu 2003 
r. i w marcu 2005 r., a także w odnowionej 
strategii lizbońskiej, zatwierdzonej w 2005 r.

(Niniejsza poprawka ma zastosowanie do całości tekstu w miejscach, gdzie pojawia się 
wyrażenie „kluczowe kompetencje”)

Uzasadnienie

Kształcenie w zakresie podstawowym nie przewiduje kompetencji, lecz wiadomości i 
umiejętności. Ogół wiadomości stanowi podstawę wiedzy, która jest warunkiem wstępnym 
zdobycia kluczowych kompetencji.

Poprawka 2
Punkt uzasadnienia 3 akapit 1

(3) W komunikacie Komisji dotyczącym (3) W komunikacie Komisji dotyczącym 
  

1 Dz.U. C ... / Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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uczenia się przez całe życie oraz w przyjętej 
następnie rezolucji Rady z 27 czerwca 2002 
r. w sprawie uczenia się przez całe życie 
określono „nowe umiejętności podstawowe” 
o priorytetowym znaczeniu oraz 
podkreślono, że uczenie się przez całe życie
musi obejmować okres od wieku 
przedszkolnego do wieku emerytalnego

uczenia się przez całe życie oraz w przyjętej 
następnie rezolucji Rady z 27 czerwca 2002 
r. w sprawie uczenia się przez całe życie 
określono „podstawową wiedzę i 
umiejętności” o priorytetowym znaczeniu 
oraz podkreślono, że uczenie się musi 
obejmować okres całego życia.

Uzasadnienie

Kształcenie w zakresie podstawowym nie przewiduje kompetencji, lecz wiadomości i 
umiejętności. Ogół wiadomości stanowi podstawę wiedzy, która jest warunkiem wstępnym 
zdobycia kluczowych kompetencji.

Poprawka 3
Ustęp 1

1. Zapewnienie, że wstępna edukacja i 
szkolenie oferuje wszystkim młodym 
ludziom środki rozwijania kluczowych 
kompetencji na poziomie dającym im 
odpowiednie przygotowanie do dorosłego 
życia oraz stanowiącym podstawę dalszego 
uczenia się i funkcjonowania zawodowego;

1. Zapewnienie, że wstępna edukacja i 
szkolenie oferuje wszystkim młodym 
ludziom środki rozwijania kluczowych 
kompetencji na poziomie dającym im 
odpowiednie przygotowanie do dorosłego 
życia oraz stanowiącym podstawę dalszego 
uczenia się i funkcjonowania zawodowego, 
w tym zdolności do tworzenia 
przedsiębiorstw. W tym celu zaleca się 
wprowadzenie na tym etapie kształcenia 
nauki filozofii i łaciny.

Uzasadnienie

Filozofia i łacina są dziedzinami, które rozwijają zdolność myślenia i ułatwiają jego
uporządkowanie, zwiększając umiejętność syntezy.

Poprawka 4
Załącznik punkt 7 Przedsiębiorczość ustęp 1

Konieczna wiedza obejmuje dostępne 
możliwości działalności osobistej, 
zawodowej i/lub gospodarczej, w tym 
szersze zagadnienia stanowiące kontekst 
pracy i życia ludzi, np. ogólne rozumienie 
zasad działania gospodarki, a także szanse i 
wyzwania stojące przed pracodawcami i 

Konieczna wiedza obejmuje dostępne 
możliwości działalności osobistej, 
zawodowej i/lub gospodarczej, w tym 
szersze zagadnienia stanowiące kontekst 
pracy i życia ludzi, np. ogólne rozumienie 
zasad działania gospodarki, a także szanse i 
wyzwania stojące przed pracodawcami i 
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organizacjami. Osoby powinny również być 
świadome zagadnień etycznych związanych 
z przedsiębiorstwami oraz tego, w jaki 
sposób mogą one wywoływać pozytywne 
zmiany, np. poprzez sprawiedliwy handel 
lub przedsiębiorstwa społeczne.

organizacjami. Osoby powinny również być 
świadome zagadnień etycznych związanych 
z przedsiębiorstwami oraz tego, w jaki 
sposób mogą one wywoływać pozytywne 
zmiany, np. poprzez sprawiedliwy handel 
lub przedsiębiorstwa społeczne. Nauka 
przedmiotów klasycznych jest zasadniczym 
elementem zrozumienia szerszych 
problemów społecznych.

Uzasadnienie

Należy podkreślić ścisły związek między nauką przedmiotów klasycznych a 
przedsiębiorczością.


