
Kompetencje przyszłości 

Kompetencja to połączenie trzech atrybutów: wiedzy, umiejętności i postawy. O tym, 

które z kompetencji staną się w przyszłości najbardziej pożądanymi mówi i pisze się 

w ostatnich latach bardzo wiele.  

Unia Europejska zdefiniowała 8 najważniejszych i najbardziej podstawowych 

umiejętności, które człowiek powinien rozwijać w trakcie swojego życia, żeby 

osiągnąć sukces w życiu zawodowym i prywatnym. Umiejętności te nazywane są 

kompetencjami kluczowymi i są to: 

1. porozumiewanie się w języku ojczystym 

2. porozumiewanie się w językach obcych 

3. kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne 

4. kompetencje informatyczne 

5. umiejętność uczenia się 

6. kompetencje społeczne i obywatelskie 

7. inicjatywność i przedsiębiorczość 

8. świadomość i ekspresja kulturalna 

Kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych trwa przez całe życie. Wszystkie 

kompetencje kluczowe uważa się za jednakowo ważne; każda z nich przyczynia się 

do udanego życia w społeczeństwie. Zakresy poszczególnych kompetencji są ze 

sobą powiązane. Takie umiejętności jak krytyczne myślenie, rozwiązywanie 

problemów, praca zespołowa, umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne, 

umiejętności analityczne, kreatywność i umiejętności międzykulturowe są elementem 

wszystkich kompetencji kluczowych. 

Podobny obraz umiejętności, które  liczyć się będą na rynku pracy, znajdziecie także 

w badaniach przeprowadzonych przez Pearson, ośrodek badawczy Oxford Martin 

School i fundację Nesta. Badania te pokazują, że wiele z obecnych zawodów będzie 

nadal potrzebnych i wykonywanych w roku 2030 i później. O tym jakie umiejętności 

mają szansę liczyć się na rynku pracy w przyszłości i w jakim kierunku rozwijać swoje 

kompetencje. – www.umiejetnosci2030.pl  

http://www.umiejetnosci2030.pl/


Kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się od kilkunastu 

lat stają się jednymi z ważniejszych kryteriów znalezienia i utrzymania pracy – 

oczywiście poza kompetencjami zawodowymi. 

Według World Economic Forum znaczna część dzisiejszych uczniów szkół 

podstawowych będzie pracowała w zawodzie, który jeszcze nie istnieje. Jeśli więc 

nie do końca wiadomo czego się uczyć, by dysponować odpowiednią wiedzą                            

w przyszłości, to na co stawiać powinni młodzi ludzie? Odpowiadając na to pytanie 

wspomniane forum kilka lat temu zdefiniowało listę umiejętności, które będą 

kluczowe na rynku pracy w następnych latach. Są to: kompleksowe rozwiązywanie 

problemów, krytyczne myślenie, kreatywność, zarządzanie ludźmi, współpraca, 

inteligencja emocjonalna, wnioskowanie i podejmowanie decyzji, negocjacje                                    

i elastyczność poznawcza.  

Dlaczego zatem warto podnosić kompetencje? Świat nie stoi w miejscu. 

Zmienia się bardzo dynamicznie. Z każdym rokiem potrzebujemy w dorosłym 

życiu coraz to nowych kompetencji, wiedzy, umiejętności. Są one nam 

potrzebne by móc korzystać z otaczającego nas świata, z możliwości jakie nam 

stwarza.  

 


