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CZŁOWIEK W ŚWIECIE KOMPETENCJI  

MAN IN THE WORLD OF COMPETENCE 

Streszczenie:  Rozwój kompetencji i ich 
rozpoznawanie jest fundamentem 
autokreacji współczesnego społeczeń-
stwa i własnej osobowości człowieka. 
Podstawowy wpływ na tę sytuację mają 
przystosowanie się, adaptacja, racjo-
nalność i doświadczanie tego, co dzieje 
się wokół nas i w nas. Celem publikacji 
jest podkreślenie ważnych kwestii 
dotyczących kompetencji, dokładnie 
kompetencji kluczowych, kompetencji 
społecznych i pozytywnego prospero-
wania ludzi. Problematyka ta jest bar-
dzo istotna w aspekcie rozwoju, działa-
nia i funkcjonowania człowieka. Aktyw-
ność jednostki ma wpływ na doskona-
lenie się w rolach określanych przez 
kulturę i społeczeństwo. Wymierny 
pożytek przynoszą działania służące 
realizacji mniej lub bardziej ważnych i 
oddalonych w czasie celów.  
Utrudnienia rozwojowe człowieka, 
zmagania się z własną niemożnością, 
słabością szczególnie w sferze psy-
chicznej jednostki, w jego różnych 
aktywnościach są podyktowane kru-
chością struktury przestrzeni publicz-
nej, jak i prywatnej przedsiębiorczości, 

Abstract. The development of compe-
tences and their recognition is the 
foundation of the self-creation of 
modern society and human personali-
ty. Members of the public have the 
opportunity to influence change. Shap-
ing attitudes and behaviors requires 
acceptance, treating the individual and 
society in accordance with the expecta-
tions. The basic influence on this situa-
tion is adaptation, adaptation, rational-
ity and experiencing what is happening 
around us and in us. The aim of the 
publication is to highlight important 
issues concerning competences, pre-
cisely key competences, social compe-
tences and positive prosperity of peo-
ple. This issue is very important in the 
aspect of human development, opera-
tion and functioning. The individual's 
activity influences the improvement in 
the roles defined by culture and socie-
ty. Measures to achieve more or less 
important and time-bound goals bring 
measurable benefits. 
Difficulties in the development of peo-
ple, struggles with their own inability, 
weakness especially in the individual's 
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słabością instytucji rodziny, starzeją-
cym się społeczeństwem, osamotnie-
niem, co przekłada się na mały zasób i 
siłę kompetencji człowieka, wymagają-
cy wzmocnienia. 
 
 
 

Słowa kluczowe: pedagogika, rozwój spo-
łeczny, kompetencje, terapia 
 

mental sphere, in his various activities 
are dictated by the fragility of the 
structure of public space, private en-
terprise, weakness of the family institu-
tion, aging society, loneliness, which 
translates into a small resource and the 
power of human competence, requir-
ing reinforcement. 
Key words: pedagogy, social develop-
ment, competences, therapy 
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WPROWADZENIE 

Funkcjonowanie człowieka w realiach współczesnej rzeczywistości opisują 

koncepcje społeczeństwa postindustrialnego – Daniela Bella, ponowocze-

sności - Zygmunta Baumana, społeczeństwa postkapitalistycznego – Petera 

F. Druckera, społeczeństwa sieci – Manuela Castellsa [Szempruch  2012, :77-

78], społeczeństwa ryzyka. Ulrich Beck przedstawia złożoność procesu trans-

formacji w zglobalizowanym świecie jako nową skalę zagrożeń i ryzyka szcze-

gólnie cywilizacyjnego wywołanego nieoczekiwanymi skutkami aktywności 

jednostki ludzkiej, postępu techniki, uzależnienia ludzi od urządzeń komuni-

kacyjnych i ich niemoc w warunkach awarii, zatrucia środowiska, wyczerpy-

wania się źródeł surowców [Stankiewicz 2008, 121; Dobrowolska 2004, 195]. 

Społeczeństwo pracy zostaje zastąpione społeczeństwem konsumpcyjnym. 

Istotnego znaczenia nabiera indywidualizacja jednostki we współczesnej 

rzeczywistości. Silnie preferowane i eksponowane w społeczeństwie kon-

sumpcyjnym są potrzeby pierwszorzędowe Abrahama Maslowa (fizjologicz-

ne, bezpieczeństwa). Natomiast mniej istotne stają się potrzeby drugorzę-

dowe (przynależności, miłości, afiliacji, szacunku i samorealizacji). Ryzyko 

pseudosamorealizacji wzrasta wśród młodych, biednych i słabo wykształco-

nych [Kieszkowska 2008, 38-39]. Pedagogika od lat poszukuje odpowiedzi na 

pytania: 

 Jak przygotować, przystosować jednostkę do nieuchronnych zmian? 

 Jak edukować, wychowywać społeczeństwo, by nie tylko adaptowało, 

przystosowywało się do procesu szybkich zmian, ale było w stanie je 
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kontrolować i wyprzedzać skutecznie działaniami, aby świadomie oraz 

pozytywnie się rozwijać?  

ROZWÓJ SPOŁECZNY 

Koncentrując się wokół aktualnie znaczących i jednocześnie powiązanych 

ze sobą aspektów „uczenie się – edukacja”, „praca”, „profilaktyka”, „terapia” 

traktujących jako proces rozwój człowieka, warto zwrócić uwagę na zagad-

nienie adaptacji do zmian i reagowanie na zmiany. Przebieg procesu rozwoju 

jednostki wypełnią różnego rodzaju role: dziecka, ucznia, rodzica, seniora czy 

pracownika. Ostatnia z wymienionych ról stanowi misję jednostki na różnych 

etapach jej życia w zależności od wieku i miejsca zajmowanego w strukturze 

społeczeństwa. Ludzie, pełniąc rolę, wykonują czynności, w których dochodzi 

nie tylko do użyteczności społecznej, ale szeroko rozumianego działania. 

W tworzeniu i modyfikowaniu wiedzy o otoczeniu istotne są procesy po-

znawcze kształtujące zachowanie, jak i procesy przetwarzania informacji. 

Realizacja czynności przez jednostkę polegająca na odbiorze z otoczenia, 

przetwarzaniu informacji zachodzących w układzie nerwowym, przechowy-

waniu, przekształcaniu i wprowadzaniu ponownie do otoczenia przejawia się 

w postaci reakcji, przyswojonych postaw, wartości przejawiających się  

w zachowaniach. O zmianie zachowań lub potencjału zachowań w kierunku 

podniesienia się poziomu wykonania określonych działań świadczy proces 

oparty na doświadczaniu. Oczywiście nie zawsze to, co wykonujemy, ujawni 

wszystko, czego się uczymy (learning). Zmiana zachowania lub potencjału 

zachowania, postawy może być wyuczona, względnie trwała, nabyta w pro-

cesie socjalizacji i przejawiać się przy różnych okazjach, jak również nie zaw-

sze będzie zmianą permanentną. Wyuczona umiejętność pływania bez ćwi-

czeń spowoduje, że wyniki sportowe mogą spaść do pierwotnego poziomu. 

Uczenie się to proces poznawczy prowadzący do wytwarzania nowych za-

chowań, modyfikacji postaw pod wpływem doświadczeń i nie wystarczają 

ilości ćwiczeń, jeśli jednostka nie osiągnęła odpowiedniego poziomu dojrza-

łości [Zimbardo, Gerrig 2012, 226]. 

Zachowanie człowieka w koncepcji konstruktów osobistych Georga Kel-

ly’ego spostrzegane jest poprzez konstrukt (mogą to być emocje, stres)  

w sytuacji zadań. Dotyczy tego, co może zrobić jednostka, by zmienić swój 
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sposób myślenia i w następstwie działania. Poznając rzeczywistość, człowiek 

dokonuje interpretacji zjawisk celem nadania im sensu. Aktualizując system 

konstruktów, nabywany jednocześnie doświadczeniem, nadaje wspólną 

spójność [Kieszkowska 2012, 51-52]. 

Społeczne, podstawowe procesy, dzięki którym nabywamy nowe zacho-

wania według koncepcji Alberta Bandury to: uczenie się społeczne przez 

konsekwencje zachowań, następstwa własnego działania drogą prób, błędów 

i poprzez modelowanie społeczne, przyglądanie się, uczenie się przez obser-

wację (observational learning). W uczeniu się przez następstwa własnego 

działania dochodzi do nieświadomej zmiany zachowania przez: wzmocnienie, 

informację, motywację. Jednostka odbiera, że pewne zachowania przyniosą 

pozytywne efekty. Uczenie się przy pomocy modelowania społecznego daje 

możliwość przyswojenia sobie wiedzy o świecie społecznym, przede wszyst-

kim o wzorach, normach i wartościach przyjętych w danej wspólnocie, grupie 

społecznej. Umożliwia nabywanie różnych sprawności, jak chociażby komu-

nikacyjnych ułatwiających rozumienie tego, co mówią do nas inni, konwersa-

cji, dostosowania się do oczekiwań innych oraz wywierania wpływu [Bandura 

2015, 9-10]. 

Kształtowanie dyspozycji osobowościowych, układów psychofizycznych 

następuje dzięki internalizacji wzorów aktywności. Wpajanie wzorów, ide-

ałów rozpoczyna się od symbolicznego przedstawienia aktywności możliwej 

do powtórzenia w analogicznej sytuacji. Wzory tej aktywności mogą ozna-

czać operacje manualne czy umysłowe, które ktoś jest sam w stanie wyko-

nać. Istotne jest zwrócenie uwagi na predyspozycje do wykonania krótko-

trwałych zadań podjętych przez członków, stworzonych dla doraźnych po-

trzeb jednostki, zespołu społecznego. Wśród tych wzorów możemy zauważyć 

i takie obejmujące wiele różnorakich czynności i sytuacji, których internaliza-

cja stanowi wysoką efektywność uczestnictwa w społeczeństwie. Umożliwia-

jąc aktywność, sprzyja się tworzeniu wzorów nowych i oryginalnych, z dozą 

konstruktywnej społecznie samodzielności niezbędnej każdemu członkowi 

społeczeństwa [Czapów 1980, 57]. Aktywne uczestnictwo człowieka to wy-

konywanie czynności stwarzających impuls do nabywania wiedzy 

 i umiejętności wprowadzających poprzez doświadczenie w świat kompeten-

cji.  
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DĄŻENIA I OSIĄGNIĘCIA W ROZWOJU CZŁOWIEKA 

Codzienne życie w czasie rozmów z przyjaciółmi, rodzicami, kolegami ze 

szkoły, współpracownikami w zakładzie pracy nadaje ton wpływający na na-

sze postawy, zachowanie.  

Na początku XX wieku Fryderyk W. Taylor (amerykański inżynier) prowa-

dził prace badawcze w przedsiębiorstwach, w których pracował i opisywał 

umiejętności menadżerskie stanowiące dzisiaj jeden z podstawowych kom-

ponentów kompetencji [Tomaszuk 2009, 199].  

Czym współcześnie są kompetencje? Jak je rozumieć? W języku potocz-

nym, w wypowiedziach radiowo-telewizyjnych można spotkać terminy: kom-

petencje, uprawnienia, kwalifikacje, doświadczenie, wiedza, umiejętności, 

obowiązki [Baraniak, Wolter, Sałyga 2015, 48]. Używając tych pojęć, należy 

zwrócić uwagę na fundamentalną różnicę. Umiejętności są jedną i nie jedyną 

ze składowych kompetencji. A kwalifikacje stanowią wiedzę i umiejętności 

fundamentalne dla zawodu, specjalizacji, uzasadnione dokumentami (za-

świadczeniami, certyfikatami, dyplomami). Natomiast uprawnienia stanowią 

jeden z elementów kompetencji, a konkretnie informują o możliwościach 

decyzyjnych w ramach zadań zawodowych. Z kolei obowiązki wynikają z za-

kresu czynności zapisanych w umowach na potrzeby wykonania zadania. 

Rozumienie kompetencji jako zdolności do sprawnego i efektywnego 

działania dało początek pojawieniu się definicji kompetencji. Kompetencje są 

bezpośrednio związane z potencjałem osobowym jednostki i z wykonywaną 

pracą czy zajmowanym stanowiskiem [Kolbusz-Kielska 2016, 53].  

Katarzyna Janus ujmuje kompetencje jako ogół wiedzy, umiejętności  

i zdolności wymaganych w danej dziedzinie, potrzebnych do zajmowania 

stanowiska, wykonania zadań zawodowych, sprecyzowania obowiązków  

i wymagań [Janus 2011, 125]. 

W Nowym Słowniku Pedagogiki Pracy znajdujemy następującą definicję 

kompetencji: nadany na podstawie właściwych kwalifikacji zakres pełnomoc-

nictw i uprawnień do działania, podejmowania decyzji oraz wydawania sa-

dów w określonym obszarze [Nowacki, Karabiowska-Nowacka, Baraniak 

2000, 101]. Kompetencje w tym znaczeniu stanowią wyznacznik posiadane-

go wykształcenia oraz możliwości wypełniania zadań i decydowania stosow-

nie do specyfiki pracy. 
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Aleksy Pocztowski opisuje, że pod względem kryteriów kompetencyjnych 

aktywność człowieka obejmuje kwalifikacje tradycyjne (wykształcenie, wie-

dza fachowa, umiejętności praktyczne, wprawa w wykonywanie pewnych 

czynności) i kwalifikacje dodatkowe (praca w zespole, umiejętności rozwią-

zywania problemów) oraz cechy osobowości (cechy psychiki człowieka istot-

ne z punktu skutecznego wykonywania działań). Grupy te charakteryzują 

jednostkę, biorąc pod uwagę kompetencje w aspekcie zagadnień behawio-

ralnych (bodziec-reakcja) i efektywności [Pocztowski 2007, 232]. 

Droga do kompetencji, jak choćby społeczno-moralnych, fizyczno-

zdrowotnych, profesjonalnych, co podkreślają w Polsce pedagodzy pracy, 

warunkowana jest źródłem zdobywania kwalifikacji [Lelińska 2016, 70]. 

Wśród najefektywniejszych stosowanych sposobów motywowania, form 

nabywania i rozwoju kompetencji uznaje się coaching, mentoring, uczenie 

się w działaniu i uczenie się w miejscu pracy. Może mniej efektywne, ale też 

najczęściej stosowane źródła i formy umożliwiające nabywanie i rozwój 

kompetencji wnoszą działania związane z wymianą doświadczeń ze współ-

pracownikami, prezentacje, wykłady, konferencje, książki, biuletyny, czasopi-

sma fachowe [Tomaszuk 2009, 207-208]. Kompetencje jednostki stanowią  

o jej zdolności, co czyni ją kategorią podmiotową daną tylko człowiekowi 

[Baraniak, Wolter, Sałyga 2015, 51]. 

Współcześnie ważnym zadaniem stawianym przed jednostkami jest za-

rządzanie własnymi kompetencjami polegające na ocenie samego siebie, 

swych wewnętrznych i zewnętrznych możliwości, planowaniu własnego roz-

woju i działaniu w zamierzonym kierunku [Karney 2007, 117]. Szczególnie 

doświadczenia osobiste w decydującym znaczeniu wywierają wpływ na funk-

cjonowanie jednostki, co podkreślił, wyodrębniając je Erik Erikson [Fidelus 

2011, 293].  

Człowiek ma możliwości doprowadzania do modyfikowania swych wła-

snych postaw wobec świata, relacji ze światem otaczającym i jego zmianami 

poprzez to, co doświadcza w świecie w różnych poziomach egzystencji  

w wymiarze właściwości fizycznych i biologicznych, stosunków kulturowych  

i społecznych oraz wobec samego siebie [Jaworska 2011, 246]. 

Jak pisze Waldemar Furmanek, jednostka dysponuje pewnymi właściwo-

ściami prowadzącymi do sposobu realizowania przez nią procesu pracy,  

a które ujawniają się w kompetencjach miękkich związanych z własnym sa-
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morozwojem oraz wyznaczają treści realizowanych procesów pracy zawo-

dowej - kompetencje twarde, zawodowe [Furmanek 2013, 195; Karney 2007, 

157]. 

Rozumienie kompetencji oraz ich ujęcia, podziały, rodzaje są proponowa-

ne obecnie przez wielu badaczy: Francoise Delamare Le Deista i Jonathana 

Wintertona (kompetencje poznawcze-kognitywne, funkcjonalne, społeczne  

i metakompetencje), Tomasza Rostowskiego (kompetencje związane z talen-

tami, umiejętnościami i zdolnościami, wiedzą, zainteresowaniami, osobowo-

ścią, zasadami i wartościami czy ze stylami działania, jak również fizyczne), 

Grzegorza Filipowicza (kompetencje osobiste, społeczne, menedżerskie, 

specjalistyczno-techniczne) [Pisz, Łapuńka 2014, 8716]. Natomiast ogólność  

i transferowalność kompetencji poprzez wyrażanie możliwości ich zastoso-

wania w różnych aktywnościach wprowadza klasyfikację dzielącą kompeten-

cje na uniwersalne i specjalistyczne [Kolbusz-Kielska 2016, 57-61]. 

Wśród rodzajów kompetencji szczególną uwagę zwraca się na kompeten-

cje społeczne (określają jakość funkcjonowania jednostki i jej kontakty z in-

nymi ludźmi), kompetencje profesjonalne (są to umiejętności konkretne 

zawodowe umożliwiające wykonanie zadania) i kompetencje organizacyjne 

(świadczą o znajomości specyficznych obszarów działalności danego człowie-

ka i funkcjonowania firmy, organizacji) [Lelińska 2016, 71]. 

W publikacjach naukowych opis kompetencji zawiera informacje, że są 

one zasobem („pomniejszanych”) umiejętności znajdujących wyraz w działa-

niu człowieka poprzez aspekt poznawczy, emocjonalno-motywacyjny oraz 

społeczny. W tym znaczeniu kompetencjami społecznymi są określane pro-

cesy postrzegania, rozumienia sytuacji społecznej, systemu zachowania  

i towarzyszące temu odczucia, sympatie czy antypatie [Szołtysek,  Jeż, Twa-

róg 2015: 249, 15]. 

Odpowiedzialność, kreatywność, wyobraźnia, asertywność, komunika-

tywność, temperament, zdolności, odporność na stres oraz inteligencja sta-

nowią kryteria osobowościowe i mają charakter uniwersalny [Pocztowski 

2007, 232]. Predyspozycje, możliwości, cechy osobowości człowieka warun-

kują i ułatwiają dobre wykonanie pracy oraz pozwalają określić przydatność 

do wykonania zadań. Jednostka odkrywa własną osobowość, doskonali się, 

pełniąc role społeczne i uczestnicząc w życiu społecznym, kształtuje kompe-

tencje społeczne. Kompetencje te nie są poparte żadnymi dyplomami, certy-
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fikatami i są trudne do zidentyfikowania, zdiagnozowania w przeciwieństwie 

do kompetencji zawodowych badanych różnymi testami, sprawdzianami 

praktycznymi. Niejednokrotnie człowiek nie zdaje sobie sprawy, że takowe 

kompetencje posiada, a ujawniają się one najczęściej podczas aktywności  

w działaniu praktycznym, w różnych sytuacjach życiowych [Lelińska 2016, 

71]. To postawa opisuje struktury osobowości, obejmując powiązane ze sobą 

komponenty poznawcze, wartościujące i działaniowe. Zdaniem Waldemara 

Furmanka istotą postawy są komponenty intelektualne (wiedza), behawio-

ralne (umiejętności) i afektywne (przeżycia, motywacje) oraz zasada, że po-

winno się je traktować jako całość zorganizowaną [Furmanek 2013, 196-

197]. 

W badaniach podłużnych nad zachowaniami ryzykownymi młodzieży 

Krzysztof Ostaszewski poddał weryfikacji mechanizmy resilience. Opisał mo-

del kompensacyjny i model interaktywny analizując związki między czynni-

kami ryzyka i czynnikami chroniącymi a zachowaniami ryzykownymi. Ta we-

ryfikacja pozwoliła wyjaśnić i interpretować problemy wieku dojrzewania 

oraz zaproponować autorski model pozytywnej profilaktyki, w którym po-

winno się brać pod uwagę elementy relacji społecznych i właściwości indy-

widualne celem wsparcia, wchodzenia na pozytywną ścieżkę rozwoju [Osta-

szewski 2014, 153, 280].  

Pozytywne ujmowanie kompetencji społecznych koreluje z dobrostanem 

psychicznym, ogólną, globalną satysfakcją życiową, jakością związków inter-

personalnych, gotowością do udzielania pomocy innym, korzystania ze 

wsparcia społecznego, efektywnymi sposobami radzenia sobie ze stresem, 

czy szeroko rozumianą adaptacją i prawidłowym funkcjonowaniem społecz-

nym. Z kolei ujemne powiązania ujmowane przez badaczy empirycznych 

dotyczą wszelkich zaburzeń psychicznych, symptomów somatycznych, po-

czucia osamotnienia, uzależnień oraz zachowań przestępczych [Skuza 2018: 

2, 377]. 

Kazimierz Dąbrowski pisze, że w rozwoju i funkcjonowaniu człowieka 

ważne jest rozpatrywanie wielostronne zdrowia psychicznego. Czy to z punk-

tu osoby pozbawionej realizacji swych potrzeb skutkuje lżejszymi lub cięż-

szymi zaburzeniami psychosomatycznymi, postawami aspołecznymi (egoizm, 

agresja, kradzież, chuligaństwo i wiele innych) czy spontanicznego wyrzecze-
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nia się dóbr materialnych, rozwoju sfery kultury wewnętrznej, wrażliwości 

społecznej [Dąbrowski 1986, 139]. 

Zapobieganie procesom alienacji, frustracji, stresu w środowisku społecz-

nym człowieka wymaga kształtowania kompetencji społecznych. W określo-

nym kontekście społecznym proces wzajemnej wymiany relacji, doświadcza-

nia więzi z innymi ludźmi ma podstawowe znaczenie dla rozwoju „Ja” i prze-

żywania własnej podmiotowości realizowanej poprzez wchodzenie w inte-

rakcje. Oczywiście ta wzajemna międzyosobowa wymiana o wartości moral-

no-etyczne może sprzyjać lub stawać na przeszkodzie w rozwoju człowieka 

[Kieszkowska 2012, 21]. 

Jak podaje Aneta Skuza, badacze opisują kompetencje społeczne, wskazu-

jąc, że są [Skuza 2018: 2, 373]: 

 warunkowane przez sumę, elementy relacji związanych z psychicznymi 

dyspozycjami, umiejętnościami odbioru, nadawania komunikatów 

zgodnie z wzorcem sytuacji i obranym celem osobistym jednostki, 

formą konstruktu w ujęciu komunikacyjnym (Urszula Jakubowska); 

 uwarunkowane cechami charakteru w tym aktywnością społeczną, 

uprzejmością, cechami temperamentu w tym opanowaniem, reflek-

syjnością oraz świadomością społeczną - inteligencja społeczna (Stan-

ley Greenspan);  

 modelem interakcyjnym, na który składa się zbiór elementarnych, 

równorzędnych umiejętności społecznych, które decydują o efektyw-

nym funkcjonowaniu w różnych rodzajach sytuacji międzyludzkich 

(Anna Matczak). 

Za Elżbietą Sternal, do elementów składających się na kompetencje spo-

łeczne zaliczamy wiedzę społeczną (systematyczne uczenie się i dokształca-

nie), wiedzę o samym sobie, wiedzę o zasadach funkcjonowania w małych 

grupach społecznych oraz dużych zbiorowości ludzkich, społeczne doświad-

czenie (sumujące się doświadczenia życiowe - rodzina, przyjaciele, praca), 

dojrzałość moralną, autorytet społeczny, osobowość społeczną - inteligencję 

emocjonalną (zdolność do odczytywania, rozumienia własnych stanów emo-

cjonalnych oraz emocji u innych ludzi) oraz inteligencję społeczną (umiejęt-

ność rozwiązywania konfliktów oraz próba współpracy, współżycia z innymi)  

i inne zdolności oraz umiejętności [Sternal 2014: 2, 89]. 
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Kompetencje nie są stałymi cechami, zmieniają się wraz z rozwojem ży-

ciowym i zawodowym człowieka, z doświadczeniem i można stale je dosko-

nalić. Istnieje wiele rodzajów i podziałów kompetencji. Tworzą one pewnego 

rodzaju struktury składające się na profil kompetencji właściwych wymaga-

nych na danym stanowisku pracy w określonym zawodzie [Lelińska 2016, 

71].  

Wiedzę, umiejętności i doświadczenie nabywamy w różnych miejscach:  

w szkołach i na uczelniach, w miejscu pracy, na kursach, seminariach czy 

samodzielnie ucząc się w domu. Zdobywając doświadczenie zawodowe for-

malnie i pozaformalnie czy nieformalnie, samodzielnie uzupełniając wiedzę  

i umiejętności poszerzamy zakres swoich kompetencji, które mogą być po-

twierdzane w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Walidacja po-

twierdzająca efekty uczenia się daje możliwość wiarygodnego portfolio po-

mocnego przy planowaniu kariery. Na potrzeby rynku edukacji i pracy wyod-

rębnienia się dwojakiego rodzaju kompetencje dotyczące wiedzy zawodowej 

i kompetencje społeczne warunkujące dobre wykonanie pracy [Szydlik-

Leszczyńska 2012, 135]. 

Obecne zmiany w proponowanych nowych trendach rynkowych, w struk-

turze zatrudnienia na świecie, w sektorze pracy związane są z coraz więk-

szym zapotrzebowaniem na kompetentnych i samodzielnych specjalistów 

oraz w coraz mniejszym zapotrzebowaniu pracowników wykonujących pro-

ste prace o wąskim zakresie czynności [Lelińska 2016, 105]. 

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w zaleceniach Parlamentu Eu-

ropejskiego i Rady podkreślono, że w ramach strategii „Uczenia się przez całe 

życie” sprecyzowano i zdefiniowano osiem kompetencji kluczowych, by 

człowiek mógł aktywnie uczestniczyć w integracji społecznej i zawodowej na 

współczesnym rynku pracy [Zalecenie Parlamentu 2006/962/WE]. Wymaga-

ne kompetencje związane są z konkretną branżą i dotyczą podstawowych 

aspektów niezbędnych do samorealizacji, rozwoju osobistego, bycia aktyw-

nym obywatelem Unii Europejskiej. Komisja Europejska zdefiniowała kompe-

tencje kluczowe (zbiór wiadomości, umiejętności, postaw z pozycji celowego, 

aktywnego uczestnictwa człowieka) i przyjęła strategię kształtowania u ludzi 

kompetencji dotyczących porozumiewania się w języku ojczystym i w języ-

kach obcych, kompetencji matematycznych, podstawowych naukowo-

technicznych, informatycznych, społecznych i obywatelskich, umiejętności 
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uczenia się, inicjatywności i przedsiębiorczości oraz świadomości i ekspresji 

kulturalnej [Sternal 2014: 2, 88; Kolbusz-Kielska 2016, 63-65].  

Opisywane w koncepcji Michaela Argyle’a kompetencje społeczne po-

przez integrację społeczną poprawiają relacje interpersonalne dotyczące 

dziewięciu elementów związanych z komunikacją werbalną, komunikacją 

niewerbalną, nagradzaniem (pozytywne wzmacnianie relacji poprzez komu-

nikację interpersonalną - werbalną i niewerbalną), ekstrawersją (wymiar 

osobowości jednostki stanowiący o orientowaniu się ku światu zewnętrzne-

mu), neurotyzmem, lękiem społecznym, samoprezentacją [Skuza 2018: 2, 

375], empatią [Ozga 2016, 50], inteligencją [Lelińska 2016, 70] w tym inteli-

gencją społeczną (jako zbiór zdolności do przetwarzania informacji behawio-

ralnych dotyczących ludzkiego zachowania) [Matczak 2001: 2, 167] i aser-

tywnością [Ozga 2016, 106]. 

Sytuacje społeczne wyznaczają role społeczne, kształtują rozwój człowie-

ka oraz zachowanie, które niejednokrotnie jest oczekiwane społecznie i uwa-

runkowane kompetencjami komunikacyjnymi [Baraniak, Wolter, Sałyga 

2015, 51-52]. Zbiór umiejętności niezbędnych do radzenia sobie w sytu-

acjach trudnych opracowany przez Annę Matczak prezentuje kompetencje 

warunkujące efektywność zachowań w sytuacjach wymagających asertywno-

ści, w sytuacjach ekspozycji społecznej oraz w sytuacjach intymnych [Skuza 

2018: 2, 376]. 

Współcześnie w procesie socjalizacji człowieka znaczącą rolę odgrywa 

kształtowanie kompetencji do komunikacji międzykulturowej stanowiąc wy-

móg i gwarancję rozwoju przestrzeni od lokalnej do globalnej [Nikitorowicz 

2013,  228]. Jak pisze Anna Paszkowska-Rogacz, rolą doradcy, wrażliwego 

człowieka zorientowanego na kwestie różnic międzykulturowych, narodo-

wych, etnicznych jest wspieranie, pomaganie jednostkom w przezwyciężaniu 

barier umożliwiających im maksymalnie wykorzystać swój potencjał [Pasz-

kowska-Rogacz 2006, 19]. 

Działaniami dającymi możliwość diagnozy i rozwoju kompetencji, 

szczególnie u młodzieży są symulacje (gry symulacyjne - pobudzające do 

myślenia i działania). W 2014 i 2015 roku realizowany był projekt KOTWICE 

KARIERY o zasięg ogólnopolskim w ramach umowy z Ośrodkiem Rozwoju 

Edukacji, na potrzeby którego powstała strona internetowa 

http://www.kotwice.lechaa.pl/, uwzględniająca aspekty związane z rozwo-

http://www.kotwice.lechaa.pl/
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jem człowieka (http://www.strefarozwoju.lechaa.pl, 

http://www.kotwicakariery.lechaa.pl). Z tego przedsięwzięcia projektowego 

powstało multimedialne narzędzia diagnostyczne i publikacje, które są pole-

cane do pracy z młodzieżą. Dostęp do tych materiałów jest na stronie: 

http://doradztwo.ore.edu.pl/narzedzia-diagnostyczne-dla-doradcow-

zawodowych/.  

Kolejnym przykładem jest diagnoza kompetencji jako metoda bilansu 

kompetencji opracowana we Francji, a która od 2000 roku znana jest dorad-

com zawodowym szczególnie pracującym z bezrobotnymi, poszukującymi 

innej pracy niż dotychczasowa - polska adaptacja metody [Lelińska 2016, 70]. 

Idąc krok dalej (za przykładem Francji) warto, by wypracowany Bilans Kom-

petencji wskazywał i dawał propozycje kierowania na zajęcia treningowe, 

terapeutyczne celem usprawniania, wspomagania rozwoju społecznego. 

 

TRENING, TERAPIA PRACĄ, ERGOTERAPIA – OD PRACY DO KOMPETENCJI 

Pojęcie pracy, jej wymiar, istota zmienia się na przestrzeni dziejów, które 

charakteryzują rozmaitością podejmowanych czynności, różnorodnością 

określeni oraz nazw. Pierwotnie w literaturze greckiej słowo „ergon” ozna-

czało robotę, czyn, dzieło [Drzeżdżon 2015: 12, 100]. 

W etapach rozwoju ontogenetycznego człowieka z terminem „praca” 

spotykamy się już od najmłodszych lat. Poprzez różne działania u człowieka 

pobudzany jest zmysł wzroku, słuchu, smaku, węchu, dotyku oraz zmysł 

równowagi, a prawidłowe funkcjonowanie następuje, gdy jest współpraca 

tych zmysłów (integracja sensoryczna). Już u małych dzieci ćwiczenia rąk  

i palców (manipulacja ręką) w czasie zabaw wprowadzają współpracę zmy-

słów. Połączenie tej zabawy z kontaktem interpersonalnym wspiera stymula-

cję językową (w trakcie czynności korzystanie z każdej okazji do rozmowy). 

Każde dziecko buduje z klocków, lepi z plasteliny, układa, maluje, rysuje. 

Wykonywanie tych czynności przez człowieka daje możliwość usprawnienie 

ręki i dążenie do doskonałości (jest swego rodzaju terapią ręki). Trudniejsze 

zadanie jest z osobami niepełnosprawnymi fizycznie, umysłowo. Bardzo czę-

sto metody w oparciu o pracę usprawniającą określano mianem ergoterapii. 

Współcześnie pojęcie to nabrało szerszego znaczenia i oferuje się ją nie tylko 

http://www.strefarozwoju.lechaa.pl/
http://www.kotwicakariery.lechaa.pl/
http://doradztwo.ore.edu.pl/narzedzia-diagnostyczne-dla-doradcow-zawodowych/
http://doradztwo.ore.edu.pl/narzedzia-diagnostyczne-dla-doradcow-zawodowych/


Iwona Przewoźnik                                                                                                 ASO.A.1-2 (13-14)/2019.19-44 

31 

osobom dotkniętym zaburzeniami ruchu, deficytami rozwoju intelektualne-

go. Ergoterapia może dawać korzyści także w pełni sprawnym młodym oso-

bom, seniorom. Ten rodzaj treningu, terapii pracą stanowi dobre narzędzie 

aktywizacji zawodowej, sprzyja poprawie zdolności interpersonalnych, mo-

tywuje do rozwoju, pomaga ludziom wycofanym społecznie, samotnym na 

różnym etapie rozwoju i w różnym wieku. 

Zmiany związane z globalizacją i dynamicznym rozwojem nowych techno-

logii i technik w sektorze zatrudnienia, rynku pracy i edukacji powodują luki 

w prawidłowym funkcjonowaniu. U jednostek uwypuklają się braki w sferze 

„życiowej zaradności”. Zwróćmy uwagę, że jest grono ludzi nieusatysfakcjo-

nowanych obecną sytuacją, nieumiejących się zaadoptować do zmian, szyb-

kiego logicznego myślenia, by przewidzieć nadchodzące przeobrażenia.  

Uwarunkowaniem wpływającym na prawidłowe funkcjonowanie w społe-

czeństwie są czynniki związane z koncepcją siebie „Ja” rozwijającą się wraz  

z wiekiem, budującą tożsamość jednostki, pewność siebie. Człowiek reaguje 

w konkretnych, określonych sytuacjach dominacją jednego ze stanów „Ja” 

rozpoznawanych u niego poprzez obserwację sposobu zachowania jego cia-

ła, mimiki twarzy, słuchanie dźwięku jego mowy, analizę słów i zdań, śledząc 

reakcję innych będących z nim w kontakcie [Ozga 2016, 35].  

Składnikiem o charakterze pedagogicznym, społecznym i ekonomicznym 

(jako kolejny czynnik koncepcji „Ja”) jest środowisko odnoszące się do wy-

kształcenia, zawodów rodziców, miejsca usytuowania jednostki w strukturze 

społecznej, zamieszkania, liczby członków najbliższej rodziny, systemu edu-

kacji i rynku pracy w tym systemu gospodarczo-ekonomicznego kraju, struk-

tury bezrobocia, oczekiwań pracodawców, zawodów rozwojowych i schył-

kowych. Natomiast kolejnym najistotniejszym czynnikiem jest psychika jed-

nostki będąca zmienną o charakterze wewnętrznym, psychologicznym skła-

dająca się na obraz osobowościowy człowieka. Jak pisze Jan F. Terelak, psy-

chikę wiążemy z cechami wrodzonymi (temperament, inteligencja) oraz ce-

chami nabytymi w rozwoju ontogenetycznym (charakter, osobowość, moty-

wacja działania, system wartości). Człowiek orientuje się w otoczeniu za po-

mocą percepcji i na ogół ma ona charakter świadomy, jako świadomość eks-

traspekcyjna (obraz świata) i świadomość introspekcyjna (obraz siebie). Wy-

mienione sytuacje dają możliwość optymalizacji procesów regulacji stosun-

ków ze światem, które się dzieją w ramach wykrywania i określania możliwo-
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ści jednostki, jak również organizowania adekwatnych do tego warunków 

działania [Terelak 2005, 50]. 

Monika Wróblewska, obejmując grupę 180 osób w wieku 20-29 lat, w ba-

daniach nad kompetencjami zwróciła uwagę na aspekt motywacji 

(pro)twórczej w poszukiwaniu zmian, otwartości i odwagi w podejmowaniu 

nowych działań, otwartości i akceptacji nowych zadań, nonkonformizmum 

oraz orientacji na działanie i przezwyciężanie trudności. W rezultacie po-

twierdziła, że twórcze działania ukazują jednostkę aktywną, twórczo prze-

kształcającą siebie i otoczenie [Wróblewska 2015, 247-249]. 

O indywidualności człowieka świadczą jego zainteresowania, predyspozy-

cje, samoocena, aktywności, potrzeby, stan zdrowia, zaufanie i wiara w sie-

bie, doświadczenie oraz aspiracje edukacyjno-zawodowe, możliwości i mo-

tywacja do realizacji celów, planów. Jednostka nabywa kompetencji w natu-

ralnych kontaktach, relacjach społecznych z innymi ludźmi. To środowisko 

socjalizacyjne stwarza korzystne warunki rozwojowe. Z czasem przede 

wszystkim za sprawą modelowania, naśladowania nabywane są prawidłowe 

umiejętności dotyczące współżycia społecznego [Skuza 2018: 2, 378]. 

Kształtowanie kompetencji odbywa się dzięki wolności człowieka i okre-

ślaniu, jak zamierza rozwijać swój potencjał, tworzyć nowe cechy osobowo-

ściowe. Podmiotowość jednostki, jej własne wartości zgodne z normami 

społecznymi wprowadzanymi we własne życie warunkują poprawne funkcjo-

nowanie, kształtują poczucie moralności, wprowadzając tym formowanie się 

i współtworzenie praw i zasad obywatelskich [Kieszkowska 2011, 258-259]. 

W wadliwej socjalizacji poziom kompetencji jest z reguły bardzo niski  

i wynika z niezaspokojonych podstawowych potrzeb człowieka oraz przewa-

żających negatywnych wzorców zachowań. Wprowadzenie w życie jednostki 

różnorodnych treningów intensywnych i efektywnych poprzez sytuacje 

umożliwiające ćwiczenia odpowiednich zachowań w toku interakcji z innymi, 

jak również wydobycie zdolności do refleksji i wyciągania wniosków z wynie-

sionych doświadczeń odgrywa bardzo ważna rolę uspołeczniającą [Skuza 

2018: 2, 378].  

W odpowiedzi na owe treningi w obecnych realiach z początkiem XXI 

wieku zaczęły intensywnie rozwijać się różne formy terapii jako działania 

naprawcze zmierzające do przywrócenia homeostazy, rekonwalescencji, 

uzdrawiania, budowania celu, wspomagania, przywracania, wsparcia w po-
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wrocie do dobrostanu psychofizycznego człowieka uwzględniając potrzeby 

indywidualne osób czy obraz choroby lub niepełnosprawności. Terapia  

w swych działaniach zawiera przywracanie sprawności fizycznej (narządów 

ruchu) utraconej do stanu wcześniejszego, a przy zmianach nieodwracalnych 

wyrobienie funkcji zastępczych, jak również przywracanie w sferze psychicz-

nej (wyprowadzanie człowieka z bierności, budzenie wiary w społeczną przy-

datność, praca nad zachowaniami na bardziej korzystne, wyrabianie samo-

dzielności, praca nad sobą), czy aktywizowanie w codziennym życiu osób  

w różnym wieku.  

Terapia określa leczenie, działanie przywracające zdrowie fizyczne i psy-

chiczne, a wśród rodzajów jest wymieniana terapia pedagogiczna definiowa-

na, jako interwencja wychowawcza stosowana celem osiągnięcia lub utrzy-

mania prawidłowego przebiegu i rozwoju człowieka [A-Z Ilustrowana Ency-

klopedia Powszechna 2011, 972]. 

Obecnie w systemie edukacji wprowadzono nową formę pomocy psycho-

logiczno-pedagogicznej – zajęcia rozwijające zainteresowania. Z nową nazwą 

zmodyfikowano i wprowadzono zajęcia rozwijające kompetencje emocjonal-

no-społeczne (wcześniej nazywane zajęciami socjoterapeutycznymi) mające 

na celu odpowiednio wczesne diagnozowanie zaburzeń zachowania lub 

emocji i podjęcie stosownych reakcji, jako przeciwdziałanie utrwalaniu się 

nieprawidłowych wzorców zachowań czy w dalszej kolejności niedostosowa-

nia społecznego. 

Stawanie się osobowości w procesie rozwijania się jednostki wynika z dą-

żenia do scalania wewnętrznego, integracji poprzez towarzyszące działanie 

wychowawcze, czyli rozwój świadomości, dążenie do samowychowania, war-

tościowanie samego siebie celem uświadamiania waloryzacji osoby, poczucia 

godności osobistej i honoru, utożsamiania się z idealną strukturą wartości, aż 

do normalnego lub wypaczonego planu życiowego [Kunowski 2001, 223]. 

Wspieranie człowieka w rozwoju ku pełnej dojrzałości ze zwróceniem 

uwagi na sfery od fizycznej przez intelektualną, emocjonalną, duchową po 

społeczną jest ważne z punktu dbałości o spójny rozwój biologiczny, poznaw-

czy, emocjonalny, moralny i społeczny. W sytuacji nieprawidłowości wskaza-

ne jest wzmocnienie oddziaływań terapeutycznych i profilaktycznych w od-

niesieniu do każdego człowieka celem przywracania normalnego rozwój jed-

nostki. 
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Zadaniem terapii jest działanie w kierunku naprawiania, usprawniania, 

niwelowania, ograniczania różnic w aspektach osobowościowych, rozwojo-

wych, środowiskowych w stosunku do norm, zasad. Na bazie diagnozy reali-

zowana jest terapia i profilaktyka, która w odniesieniu do sytuacji wynikają-

cej z potrzeb sfery społecznej buduje i kształtuje kompetencje społeczne 

wynikające z kluczowych sytuacji, gdy zachodzi potrzeba pokazania się czło-

wieka od strony asertywnej, wykazania się empatią, komunikacją interperso-

nalną, wyrażania siebie i wzmacniania, podtrzymywania innych w sytuacji 

ekspozycji społecznej [Szołtysek, Jeż, Twaróg 2015: 249, 16]. 

Każdego dnia jednostka musi sprostać wymaganiom, wyzwaniom, które 

dyktują jej rozwijające się w bardzo szybkim czasie różne dyscypliny. Warto 

podejmować trud, by sprostać tym zadaniom, szczególnie, że w tym procesie 

życia człowiek buduje swoją mądrość życiową, rozwija inteligencję. Obecnie 

podejmowane są zabiegi diagnostyczne i zadaniowe mające na celu rozwija-

nie u ludzi inteligencji emocjonalnej Daniela Golemana i inteligencji wielora-

kiej Howarda Gardnera. Uaktywnienie inteligencji wielorakiej, którą opisał 

Howard Gardner odbywa się poprzez doskonalenie w praktyce umysłu (dys-

cyplinarnego, syntetyzującego, kreatywnego, estetycznego) i jest sposobem, 

by być szczęśliwym, zachować równowagę i odnosić sukcesy w życiu [Ol-

chawska 2015, 125].  

Jak podaje Janina E. Karney, człowiek wyraża swoje uzdolnienia, talenty  

w pracy. To poprzez pracę, w której ciągle się uczy i nabywa konkretne 

sprawności, szczególnie psychiczną (sprawność zawodową), określa swoją 

przydatność, satysfakcję i zadowolenie [Karney 2007, 157]. 

Odwołując się do pedagogiki pracy wykorzystującej sytuacje doświadczeń 

działaniowych, niejednokrotnie grupowych w środowisku zadaniowym, jed-

nostka ma możliwość rozwijania osobowości, w tym również kompetencji 

społecznych. W wachlarzu możliwości w sferze pracy dotyczących terapii są 

uwarunkowania związane z działaniami psychologicznymi (psychoterapia 

psychoanalityczna, psychodynamiczna, poznawczo-behawioralna, humani-

styczna czy psychoterapia Gestalt), działaniami socjologicznymi (ludoterapia, 

trening samoobsługi, trening umiejętności społecznych, artreterapia, po-

przez sztukę - muzykoterapia, choreoterapia, dramaterapia, teatroterapia  

i biblioterapia), czy z działaniami w kontakcie ze zwierzętami (dogoterapia, 

filoterapia, hipoterapia) i wiele innych.  
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Formy i ich dobór są określane w zależności od wymagań postępowania 

wynikającego z potrzeb jednostki oraz możliwości istniejących w danej spo-

łeczności, działań interdyscyplinarnych, w tym z pedagogicznych, szczególnie 

pedagogiki społecznej, pedagogiki pracy (ergoterapia - praca przy kompute-

rze, stolarstwo, garncarstwo i ceramika, krawiectwo, metaloplastyka, dzie-

wiarstwo, hafciarstwo, tkactwo, ogrodnictwo, kaletnictwo itp.). 

Współcześnie jest możliwość zastosowania w realizacji zadań działań z za-

stosowaniem komputera, udoskonalając tym warsztat pracy, wspomagając 

proces nauczania, poradnictwa, diagnozy i terapii. Możliwości związane  

z tym, co daje komputer, są szerokie. Preferowane jest rozwijanie i wpływa-

nie na tendencję w zakresie stosowania nowych rozwiązań, profesjonalnego 

oprogramowania, zasad projektowania z wykorzystaniem technologii infor-

macyjnej szczególnie w pracy nad sposobami radzenia sobie z jednostkami 

dotkniętymi różnego rodzaju schorzeniami [Siemieniecki 2007, 53]. 

Przekształcanie zastanych warunków, budowanie przyszłości, to proces 

trudny, długotrwały, wymagający kształtowania zmian w sferze psychiki za-

równo indywidualnej jaki i zbiorowej [Theiss 1984, 77]. 

Zrozumienie siebie, swych struktur poznawczych, tożsamości wynika z za-

łożeń różnych konceptów, wśród których, jak pisze Aneta Jaworska, dominu-

ją koncepcje poznawczo-behawioralne (teorie uczenia się społecznego –  

A. Bandury, teorie poznawcze – J. Piageta), koncepcje psychodynamiczne 

(teorie psychoanalityczne Z. Freuda, E. Eriksona. R. Pecka, E. Fromma), kon-

cepcje interakcyjne (teorie ról społecznych – R.E. Parka, symbolicznego inte-

rakcjonalizmu – podejście dramaturgiczne E. Goffmana), koncepcje syste-

mowe (teorie systemów, pragmatyzm amerykański) [Jaworska 2011, 248-

249].  

Wyrażając podejście wspierające poprzez zasadnicze działania skoncen-

trowane na umożliwieniu osobie wykonania działania, zadania, pracy, istot-

nego znaczenia nabiera ergoterapia. Terapia pracą przeznaczona jest zarów-

no dla dorosłych, jaki i dla dzieci oraz młodzieży. Szczególnie sytuacja obec-

nego społeczeństwa kategorii młodzieży NEET wymaga aktywizacji i jedną  

z takich możliwości jest ergoterapia. Agata Markowicz w „Dzienniku Zachod-

nim” z dnia 26.06.2017 roku opisuje NEET, jako zjawisko socjologiczne  

i określające grupę młodzieży nieuczącej się, niepracującej, nierozwijającej 

się [Markowicz 2017: 146]. 
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Jak pisze Anna Fidelus, koniecznością jest podejmowanie działań, zadań, 

wyzwań celem budowania wśród społeczeństwa świadomości dotyczącej 

poznania siebie (co odbywa się w różnego rodzaju sytuacjach będących dro-

gą do prowadzenia dialogu). Istotne staje się również adaptowanie się, przy-

stosowywanie się człowieka do aktywności i pracy oraz wzmacniania kontak-

tów w różnych dziedzinach społecznych [Fidelus 2011, 301-302]. 

 

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA DO BYCIA CZŁOWIEKIEM KOMPETENTNYM 

Pierwszoplanowym środowiskiem rozwoju człowieka jest rodzina. Kolej-

nym miejscem mogącym stwarzać warunki do wspierania, wzmacniania, 

kształtowania kompetencji i ich rozwoju, własnej skuteczności, siły, dążenia 

do uznania, a w przyszłości kompetencji niezbędnych w dorosłym życiu jest 

szkoła [Domagała-Kręcioch 2018, 35]. 

Współczesnym wyzwaniem stojącym przed nauczycielami, wychowaw-

cami jest kształtowanie kompetencji. Szczególnie nie do przecenienia jest 

rola kadry zajmującej się młodzieżą trudną wychowawczo oraz zagrożoną 

wykluczeniem społecznym.  

Wanda Dróżka prowadzi badania naukowe analizując gromadzony w ra-

mach Ogólnopolskiego Konkursu na Pamiętniki Nauczycieli pod hasłami 

„Pamiętniki Młodego Pokolenia Nauczycieli” (1992/1993), „Nauczycielska 

dojrzałość” (2002-2004), „Nauczycielskie przesłanie” (2016) autentyczny 

materiał dokumentujący rolę, znaczenie i zaangażowanie, uczestnictwo na-

uczycieli poprzez ich pracę pedagogiczną (dydaktyczną, opiekuńczą, wycho-

wawczą) w kontekście globalnych przemian społeczno-kulturowych, poli-

tycznych i ekonomicznych w demokratycznej Polsce po 1989 r. Badaczka 

autobiografii publikuje anonimowo autorskie prace nauczycieli. W książce  

W. Dróżki Nauczycielskie przesłanie – w trosce o przyszłość. Pamiętniki star-

szego pokolenia nauczycieli 2016 nauczyciele opisują misję wychowawczą 

szkoły, przekazują przesłanie, że instytucja oświaty, szkoła powinna przygo-

tować człowieka do życia na jego różnych etapach [Dróżka 2018, 100].  

W istocie socjalizacji i edukacji, co podkreśla Anna Izabela Brzezińska, 

ważne jest pole wzajemnych oddziaływań samej jednostki, jak i świata, jed-

nostki uczącej się oraz jednostki nauczającej. Sytuacja ta stanowi drogę zdo-

bywania wiedzy, umiejętności w polu działania jednostki nauczającej, jak  
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i poprzez przekaz społeczny, doświadczenie, refleksję. Proces ten realizowa-

ny w trzech rodzajach niespecyficznych zadań uwzględnia organizację fizycz-

nego i społecznego środowiska uczenia się oraz modelowania stosunków 

jednostki uczącej się do uczenia się [Brzezińska 2009: 5-6, 10, 13, 16].  

W cyklu życia człowieka w jego różnych fazach, sezonach, jednostka może 

rozwijać, doskonalić kompetencje, ale może również jej osobowość ulegać 

regresji wskutek niewykorzystanych różnych możliwości. Te zmiany ilościowe 

i jakościowe skłaniają do refleksji, by dążyć całożyciowo, ustawicznie, per-

manentnie (biorąc pod uwagę rozwój człowieka, jego wiedzę, umiejętności 

radzenia sobie z przeciwnościami losu, jak również osiągnięcia dojrzałości, 

doskonałości przez jednostkę) do wyzwalania sił tkwiących w człowieku, któ-

rych może nie znał do tej pory. Istotne jest również budowanie poczucia 

spełnienia, bycia potrzebnym, sukcesu życiowego w różnych etapach życia 

człowieka, w tym także późnej dorosłości [Krawczyk-Blicharska, Łata 2018, 

291]. 

Najtrudniejsze w życiu jednostki jest radzenie sobie w sytuacjach trud-

nych, pokonywaniu przeciwności, szczególnie jeśli czuje się bezradna i sa-

motna. Problem samotności jest dziś coraz częstszym zjawiskiem (samotność 

ontologiczna) przeżywanym w różnych okresach rozwoju człowieka (szcze-

gólnie dzieci i młodzież, seniorzy). Kwestia ta może stanowić poważny, po-

tencjalny czynnik ryzyka rozwoju niekorzystnych zmian osobowościowych 

oraz stanowić barierę na drodze do dojrzewania i utrzymania dobrostanu 

psychospołecznego [Szymańska 2013, 15]. 

Dążenie do samorealizacji, podkreślane w koncepcji C. Rogersa,  

A. Maslowa, E. Froma i wielu innych badaczy, stanowi drogę życia, dążenie 

do spełnienia, do osobowościowej doskonałości, a w aspektach teorii oso-

bowościowych jest jednym z mechanizmów regulujących funkcje psychiczne 

człowieka [Salat-Zasadzka 2018, 245]. Zrozumienie człowieka jego dążeń, 

aspiracji, motywacji, czy rozwoju kompetencji sprowadza się do rozumienia 

ludzkiej pracy, w której tworzy, osiąga wyniki oraz realizuje własne, niepo-

wtarzalne bycie osobowe koncentrujące się w świecie norm, wartości ludzi 

wytwarzających pracę. Praca daje osobie możliwość zmiany, tworzenia no-

wych wartości, działania, świadomościowego przeżywania sprawczości oraz 

uświadamia w kwestiach podejmowania decyzji [Przewoźnik 2018, 279]. 
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W obecnych realiach podejmowana i wykonywana praca przez jednostki 

stanowi jej wybór. Współczesnym rozwiązaniem w obszarze działania jest 

praca w ramach projektów. Jest to podyktowane chociażby sytuacją, że mo-

że to stanowić przyczynek do odnalezienia się na rynku edukacyjno-

zawodowym oraz wpłynąć na zmotywowanie do czynnego podjęcia aktyw-

ności celem poszukiwania pracy, przywracania sprawności. Osoby podejmu-

jące aktywność i realizację zadania w ramach projektu mają możliwość zdo-

bycia nowych umiejętności praktycznych, obudzić w sobie cechy psych-

fizyczno-społeczne oraz zmotywować się do zmiany zachowania i zaintere-

sowań, dając sobie przy tym szansę poznania nowych kompetencji przydat-

nych w rozwoju jednostki. Aktywności te dotyczą działań związanych z naby-

waniem kompetencji w ramach konkretnej kwalifikacji, prawidłowego funk-

cjonowania w grupie, poznania własnych możliwości, profilu osobowości, 

reagowania w sytuacjach trudnych [Michel 2011, 598-601]. 

Edward Nycz w prowadzonej analizie badawczej nad młodzieżą zaniedba-

ną, trudną wychowawczo, wykluczoną społecznie podkreśla objęcie jej przez 

instytucję edukacji i pracy Ochotniczych Hufców Pracy (instytucja drugiej 

szansy) opieką w sposób kompleksowy z nieprzecenioną rolą kadry. Badacz 

w książce Druga szansa młodzieży Studium Funkcjonowania Ochotniczych 

Hufców Pracy opisuje instytucję OHP zajmującą się kształceniem i wychowa-

niem młodzież, która doznała niepowodzeń szkolnych. Młodzież w systemie 

szkolnym z niepowodzeniami dydaktycznymi, wychowawczymi odczuwa 

kompleks niższej wartości, marginalizacji i bardzo często przyjmuje postawę 

niechęci, czy wręcz wrogości do nauki. Istotnym jest zauważenie tych zagro-

żeń w momencie budowania nowego modelu kompetentnego absolwenta. 

Rozwój doradztwa zawodowego, wprowadzenie, wypracowanie standardów 

przygotowania zawodowego form i metod pracy profilaktycznej, wychowaw-

czej, terapeutycznej, treningowej, resocjalizacyjnej ma na celu przeciwdzia-

łanie marginalizacji, kształtowanie postaw społecznych i obywatelskich, dą-

żenie do potwierdzania kompetencji oraz ustawicznego uczenia się. W OHP 

proces nauczania, wychowania jest realizowany poprzez wdrażanie do zadań 

zawodowych i kształtowanie właściwego stosunku do pracy oraz uczestnic-

two w życiu społecznym regionu i kraju. Wdrożenie i uświadomienie tego 

spektrum działań skierowanych do społeczności lokalnej stanowi ważny ele-
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ment lokalnego systemu edukacji, pracy, profilaktyki, resocjalizacji [Nycz 

2014, 298]. 

Warto z punktu resocjalizacji podkreślić badania skazanych prowadzone 

przez Annę Kieszkowską opisane w książce Inkluzyjno-katalaktyczny model 

reintegracji społecznej konteksty resocjalizacyjne. Autorka wskazuje, że istot-

ne jest łączenie różnych uwarunkowań (interdyscyplinarne podejście) w ży-

ciu człowieka. A. Kieszkowska pisze, że na przystosowanie człowieka do danej 

sytuacji mają wpływ składniki jego zachowania informujące o potencjale przy 

wykonywaniu różnych działań w tym zadań zawodowych [Kieszkowska 

2012]. System tych składników określany jest poprzez sprawność psychiczną 

składającą się z procesów poznawczych (wrażenia, spostrzeżenia, wyobraże-

nia, pamięć, uwaga, myślenie, mowa), procesów emocjonalnych, cech tem-

peramentu, charakteru, osobowości, psychomotoryki i właściwości psychofi-

zjologicznych jednostki [Karney 2007, 156].  

 

WNIOSKI 

W dzisiejszych czasach coraz częściej pojawiają się pytania o kompetencje 

człowieka i jakość funkcjonowania jednostki w otoczeniu zewnętrznym oraz 

wewnętrznym ontogenetycznego rozwoju. Społeczeństwo, wspólnota, grupa 

społeczna potrzebuje do swego istnienia, trwania pewnych jednoczących, 

pozytywnych przekonań i budujących wartości. Niezbędnymi są kompetencje 

społeczne sprzyjające kontynuowaniu dobrych relacji interpersonalnych. 

Ważne z punktu rozwoju jest położenie nacisku na kształtowanie, rozwijanie 

kompetencji stanowiących fundament, budulec w procesie pozytywnej so-

cjalizacji. Poznanie siebie powinno stanowić postawę wyrażającą się w pyta-

niach zwracanych do siebie i permanentnie powtarzanych: Skąd wychodzę? 

Kim jestem? Kim się staję? Kim będę? Jak to osiągnę i na jakim jestem po-

ziomie? Jak się zmieniam? Jak w tej chwili postępuję? Kształtowanie, mode-

lowanie pozytywnych zachowań i postaw jest elementem podstawowym  

w drodze do sukcesu w rozwoju człowieka. 

Podsumowując, znaczące w rozwoju kompetencji społecznych jest anali-

zowanie elementów składowych związanych z postrzeganiem społecznym, 

zdolnością do przeżywania i zauważania problemów społecznych oraz goto-

wością do udziału w ich rozwiązywaniu, autoprezentacji, gotowości współ-
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działania w realizacji celów osobistych i pozaosobistych, motywacji społecz-

nej w kontaktach z innymi, przewidywania, oceniania zdarzeń i umiejętności 

zachowania się w aspekcie moralnym z zachowaniem relacji społecznych  

i własnej autonomii.  

Wyzwaniem dla współczesnego człowieka jest ustawiczne uczenie się  

i walidacja tych efektów, zdobywanie i nadbudowywanie kwalifikacji, do-

świadczenie, dążenie do bycia kompetentnym. Właściwe rozpoznanie  

u człowieka tendencji rozwojowych i arozwojowych daje możliwość synte-

tycznego ujęcia kwestii dobrostanu psycho-fizyczno-społecznego. 

Struktury i procesy rozwoju jednostka musi rozpoznać sama w sobie lub 

za pomocą własnych metod albo wsparcia ze strony drugiej osoby. Mecha-

nizm wieloaspektowego wspierania człowieka w rozwoju jest związany  

z dostrzeżeniem korzystnych efektów społecznego uczenia się A. Bandury, 

budowania konstruktów osobistych G. Kelle’go, zjawiska resilience. Nielek-

ceważenie i odpowiednie ukierunkowanie działań profilaktycznych, trenin-

gowych, terapeutycznych jest konieczne w sytuacji konfliktów wewnętrznych 

i zewnętrznych towarzyszących jednostce w jej rozwoju ontogenetycznym  

z uwzględnieniem właściwości temperamentalno-osobowościowych i śro-

dowiskowych.  

W procesie treningu, terapii pracą wyzwalane i kształtowane są zasoby 

osobowe, „naprawiane” zachowania, postawy. Zaburzenia w postawach 

społecznych, zdeterminowane zachowania ludzkie wobec norm, zasad, regu-

latorów społeczno-kulturowych współtworzących indywidualne i grupowe 

role społeczne wymagają diagnozowania etiologii. 

Terapia pracą, trening umiejętności jest działaniem wspierającym jed-

nostkę w projektowaniu życia, samostanowieniu i ukierunkowaniu na we-

wnątrzsterowność. Osoba twórcza wie, kim jest i wie, co chce w życiu osią-

gnąć. Człowiek odkrywając określone predyspozycje osobowe, bazując na 

zalążkach talentów, zdolności i uaktywnionych potencjałach może się dowar-

tościować, samookreślić, usprawniać i pozytywnie rozwijać.  

Warto podkreślić, że praca sprzyja sytuacji działań, zadań opartych na 

budowaniu, kształtowaniu, rozwijaniu dobrych relacji komunikacyjnych  

z innymi ludźmi w rozumieniu roztropności emocjonalnej (zdolności postrze-

gania, oceniania i wyrażania emocji, sprawności w rozumieniu, przemyśleniu 

i przyswajaniu informacji emocjonalnej), regulowaniu obszaru emocjonalno-
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ści oraz komunikacji werbalnej i niewerbalnej, asertywności, empatii, inteli-

gencji społecznej wynikającej z dyktowanych wymogów demokracji, gospo-

darki rynkowej i wszelkich instytucji rynkowych w skali lokalnej, globalnej.  
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