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Streszczenie: Celem artykułu jest wskazanie możliwości wykorzystania nowoczesnych 
technik nauczania w kreowaniu kompetencji miękkich. Duża ewolucyjność i elastyczność 
organizacji oraz zmieniające się formy zatrudniania istotnie wpływają na oczekiwania praco-
dawców w obszarze umiejętności oraz kompetencji pracowników. Determinuje to koniecz-
ność zmian w procesach dydaktycznych, które powinny nie tylko umożliwiać wykształcenie 
specjalistów w określonej branży, ale również rozwijać cechy i umiejętności miękkie. Artykuł 
jest konsekwencją badań prowadzonych w ramach projektu pt.: The Acceleration Method of 
Development of Transversal Competences in the Students’ Practical Training Proces, zreali-
zowanego w ramach finansowania z program Erasmus+.

Słowa kluczowe: metody dydaktyczne, warsztat dydaktyczny, model kompetencji, kompe-
tencje miękkie.
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Summary: The aim of the article is an indication of the possibilities of using modern teaching 
techniques in the creation of competence. The high evolutionary aspect and the flexibility 
of the Organization and the changing forms of employment significantly affect employers’ 
expectations in the area of skills and competence of the employees. It determines the need for 
changes in the educational processes, which should enable the education of not only special-
ists in a specific industry but also develop features and soft skills. The article is a consequence 
of the research carried out within the framework of the project entitled: The Acceleration 
Method of Development of Transversal Competences in the Students ‘Practical Training Pro-
cess, realized within the framework of the financing of the Erasmus+ programme.

Keywords: teaching methods, didactic workshop, competency model, soft competencies. 

1. Wstęp

Proces kształcenia jest jednym z najważniejszych etapów każdego człowieka. Oczy-
wiście model doskonalenia zawodowego oraz rozwijania wiedzy branżowej i umie-
jętności zawodowych przez całe życie staje się koniecznością wobec zmienności 
oczekiwań pracodawców. Coraz większego znaczenia nabierają zatem narzędzia 
i procesy umożliwiające rozwój zawodowy realizowany w trakcie całego życia za-
wodowego. W tym kontekście niezbędne jest wprowadzanie zmian w procesach 
edukacyjnych oraz dydaktycznych. Procesy te powinny odpowiadać potrzebom słu-
chaczy, umożliwiać im zdobywanie aktualnej wiedzy branżowej i rozwijanie kom-
petencji miękkich, które wspomagają pracę zespołową i kreatywność jednostki. 

Celem artykułu jest wskazanie na główne determinanty doskonalenia procesu 
dydaktycznego oraz omówienie możliwości wykorzystania nowoczesnych technik 
nauczania w szkolnictwie wyższym. Dlatego też autorzy, wychodząc od modelu 
kompetencji, zwrócili uwagę na przesłanki doskonalenia procesów dydaktycznych. 
Jako jeden z kierunków transformacji procesów dydaktycznych wskazano nowo-
czesne techniki nauczania, które przyczyniają się do inicjowania oraz rozwijania 
kompetencji miękkich.

Artykuł stanowi rezultat badań prowadzonych w ramach projektu Erazmus+ 
pt.: The Acceleration Method of Development of Transversal Competences in the 
Students’ Practical Training Proces. Zaprezentowane w tekście rozważania mają 
charakter badań literaturowych, wynikają także z dokonanych badań empirycznych1, 
mających na celu zidentyfikowanie stanu wykorzystania nowoczesnych technik na-
uczania w procesach dydaktycznych na poziomie szkolnictwa wyższego.

Autorzy podjęli próbę klasyfikacji nowoczesnych technik nauczania oraz przy-
porządkowania ich do inspirowania i pobudzania określonych kompetencji miękkich.

1 Wybrane aspekty prowadzonych badań w przytoczonym projekcie zaprezentowano w takich 
opracowaniach, jak: [Chomiak-Orsa 2017, s. 102-121; Jelonek, Chomiak-Orsa 2018]. 
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2. Znaczenie kompetencji miękkich w dobie pracowników wiedzy 

Potoczne rozumienie kompetencji różni się niejednokrotnie od perspektyw defini-
cyjnych, które można znaleźć w literaturze. Co więcej, analiza literatury wskazuje 
na mnogość definicji [Dubois, Rothwell 2008, s. 32; Armstrong 2006, s. 161; Syper-
-Jędrzejak 2014, s. 433; Walkowiak 2007, s. 68-70; Lewicka 2010, s. 78-80; Tyrań-
ska 2012, s. 56-58, Mikuła 2006, s. 210], która przyczynia się do niejednoznaczności 
interpretacyjnej, jak również tworzenia różnorodnych modeli kompetencji [Bartko-
wiak 2011, s. 133-134; Jędrzejczyk 2013, s. 87; Bratnicki 2000, s. 16-17].

Przyjmując zstępujący model kompetencji, można dokonać podziału kompeten-
cji ze względu na zakres zadań, które są im przypisywane. W tym ujęciu kompeten-
cje można podzielić na trzy poziomy przyporządkowania (por. rys. 1). 

KOMPETENCJE 
SPOŁECZNE 

umiejętność tworzenia 
relacji  

KOMPETENCJE 
OSOBISTE 

umiejętności indywidualne, 
takie jak kreatywność, 

przedsiębiorczość 

KOMPETENCJE 
MENEDŻERSKIE 

umiejętności 
efektywnego 
zarządzania  

Rys. 1. Perspektywy kompetencji ze względu na zakres zadań

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Rzempała 2017, s. 417-422; Siwak 2014, s. 41-54]. 

Odchodzenie od przetwarzania zasobów materialnych oraz dążenie do wytwa-
rzania dóbr wiedzy i zaspokajania potrzeb niematerialnych w istotny sposób zwięk-
szyły znaczenie umiejętności miękkich, takich jak przedsiębiorczość, kreatywne, 
abstrakcyjne myślenie, komunikacja czy umiejętność pracy w grupie. Dlatego też 
w dobie pracowników wiedzy kompetencje miękkie stają się dla pracodawców klu-
czową cechą pracowników. Realizując procesy dydaktyczne, coraz większy nacisk 
kładzie się zatem na pobudzanie w przyszłych pracownikach oraz doskonalenie wy-
mienionych umiejętności. 
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Analizując zakres kompetencji w ujęciu zaprezentowanych na rys. 1 trzech per-
spektyw oddziaływania, zauważyć można szczególną wagę kompetencji umożliwia-
jących kreowanie, nawiązywanie oraz budowanie relacji. Te szczególne umiejętności 
pozwalają na skuteczne funkcjonowanie pracowników w sieciach organizacyjnych. 
W drugiej perspektywie umieszczone zostały kompetencje, takie jak kreatywność 
oraz abstrakcyjne myślenie. Niemniej znajdują się one w czołówce umiejętności 
oczekiwanych przez menedżerów oraz właścicieli współczesnych organizacji [Na-
wrat 2013, s. 32-33]. Wraz ze zwiększaniem się liczby zawodów, w których umiejęt-
ności miękkie stają się kluczowe, silniejsze staje się dążenie do lepszego dostosowa-
nia się do potrzeb organizacji. To z kolei determinuje większe możliwości awansu 
oraz rozwoju osobistego [Rosiński 2015, s. 217-228]. 

Aktualnie absolwenci uczelni wyższych zajmują stanowiska menedżerów bądź 
specjalistów. Mogą także dążyć do wypracowania sobie marki w zawodzie, która 
umożliwi im podejmowanie pracy jako tzw. freelancer.

Lista zawodów, które można wykonywać w sposób zdalny, w tzw. wirtualnych 
zespołach, wzrasta. Paradoksalnie wykorzystanie Internetu oraz komunikacji zdal-
nej zwiększa zapotrzebowanie na umiejętności miękkie pracowników. Praca w ze-
społach wirtualnych i na zasadzie wolnych specjalistów zatrudnianych incydentalnie 
do pracy nad wybranymi projektami z jednej strony zwiększa stres, jakiemu podda-
wany jest pracownik, a z drugiej jest bardziej wymagająca w kontekście umiejęt-
ności kreacji pewnych rozwiązań, abstrakcyjnego bądź analitycznego myślenia czy 
umiejętności skutecznego komunikowania się w eventowym zespole projektowym. 

Ewolucja rynku pracy i warunków pracy determinuje konieczność zmian w sto-
sowanych technikach nauczania oraz warsztacie dydaktycznym wykorzystywanym 
na poszczególnych etapach procesów edukacyjnych. W związku z tym w procesach 
edukacyjnych coraz częściej wykorzystywane są nowatorskie techniki nauczania 
mające przyczynić się do zwiększenia umiejętności i kompetencji miękkich. 

3. Przegląd nowoczesnych technik nauczania 
stosowanych w szkolnictwie wyższym

Przyjmując retrospektywną perspektywę analizy procesów edukacyjnych w szkol-
nictwie wyższym, możemy zidentyfikować kilka, kilkanaście pasywnych technik 
nauczania i bardzo nieliczną grupę aktywizujących technik nauczania, wśród któ-
rych główne miejsce zajmowały praktyki zawodowe odbywane na uczelniach zawo-
dowych bądź zajęcia laboratoryjne prowadzone na uczelniach technicznych. Bodźce 
napływające z otoczenia i brak doświadczenia praktycznego absolwentów zmusiły 
podmioty edukacyjne do wprowadzania zmian w warsztacie dydaktycznym. Aktu-
alnie oferowane na uczelniach wyższych procesy i metody kształcenia muszą spro-
stać wymaganiom współczesnych przedsiębiorców. Ewoluujący rynek pracy deter-
minuje poszukiwanie pracowników nie tylko cechujących się wiedzą z określonej 
dziedziny zawodowej, ale także mających bardzo rozwinięte umiejętności miękkie. 
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W procesach edukacyjnych coraz częściej stosowane są zatem nowoczesne, interak-
tywne techniki nauczania, mające na celu zaktywizować odpowiednie umiejętno-
ści odpowiednio w perspektywie: społecznej, osobistej, menedżerskiej. Dlatego też 
w procesach dydaktycznych może być wykorzystywanych wiele technik nauczania, 
które powinny być stosowane adekwatnie do oczekiwanych rezultatów nauczania. 
W literaturze można spotkać się z podziałem technik nauczania na grupy w zależno-
ści od pożądanych efektów. Techniki te tworzą cztery grupy (rys. 2). 

Techniki 
nauczania

problemowe

aktywizujące

eksponujące

praktyczne

Rys. 2. Grupy technik nauczania

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Chomiak-Orsa 2017, s. 102-121; The Report Concerning… 
2016]. 

Techniki problemowe – mają za zadanie rozwijać umiejętności krytycznego 
myślenia. Ich ideą jest przedstawienie słuchaczom sytuacji problemowej oraz zor-
ganizowanie im procesu poznawczego, który pobudzi i zainicjuje wykreowanie roz-
wiązań. W tych technikach wykorzystywane są różnorodne źródła informacji, np. 
filmy dydaktyczne, zestawienia danych liczbowych, prezentacja materiałów publi-
kacyjnych czy literaturowych. Zakłada się, że w procesach dydaktycznych stosują-
cych omawiane techniki nauczania procesy poznawcze będą składały się z takich 
etapów, jak: analizowanie materiałów, definiowanie problemów, wyjaśnianie, oce-
nianie, porównywanie problemów oraz poszukiwanie rozwiązań na zasadach m.in. 
benchmarkingu i wnioskowania. 
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Techniki aktywizujące – ich zadaniem jest aktywizowanie uczestników proce-
su dydaktycznego do działania i samodzielnego podejmowania prób definiowania 
i rozwiazywania problemów. W tej grupie technik nauczania dąży się do uaktywnie-
nia jednostki w grupie. Omawiane metody zakładają przede wszystkim zwiększenie 
czynnego udziału studentów w zajęciach dydaktycznych, ograniczając jednocześnie 
rolę wykładowcy do moderatora, mającego pełnić funkcje wspomagające i monito-
rujące realizację procesów, w których studenci samodzielnie wyznaczają działania 
niezbędne w osiąganiu celów edukacyjnych.

Techniki eksponujące [Bereźnicki 2001] − stanowią grupę technik wdrażają-
cych w procesy dydaktyczne nowoczesne podejście do sposobu nauczania, w któ-
rym uczący się ma nabywać umiejętności poprzez empatyzację. Mają one zwiększyć 
wartość wyrazu poprzez umożliwienie uczestnikom głębszego przeżywania określo-

Tabela 1. Typologia technik dydaktycznych oraz kompetencje, które kreują

Grupa technik Nazwa techniki dydaktycznej Rodzaj kreowanej 
kompetencji

Techniki problemowe  – burza mózgów, 
 – obserwacja, 
 – dyskusja panelowa, 
 – studium przypadku (zob. [Jabłonowska 

2011, s. 81-99]) 

 – myślenie analityczne,
 – komunikacja

Techniki aktywizujące  – case study, 
 – inscenizacja, 
 – coaching (zob. [Brzeziński 2014,  

s. 166-175; Szafran 2018, s. 37-54]),
 – naśladowanie społecznie kompetentnych 

modeli, 
 – uczenie się przez odkrywanie, 
 – learning by doing,
 – sześć kapeluszy de Bono (zob. [Rau, 

Ziętkiewicz 2000])

 – kreatywność
 – myślenie analityczne,
 – przedsiębiorczość,
 – praca w grupie

Techniki eksponujące  – pokaz, 
 – psychodrama,
 – design thinking,
 – uczenie się refleksyjne,
 – symulacyjne gry dydaktyczne 

 – kreatywność
 – myślenie analityczne,
 – praca w grupie,
 – przedsiębiorczość,
 – komunikacyjność

Techniki praktyczne  – ćwiczenia przedmiotowe,
 – ćwiczenia laboratoryjne,
 – ćwiczenia produkcyjne,
 – metoda projektowa,
 – seminarium,
 – symulacja

 – kreatywność,
 – przedsiębiorczość, 

myślenie analityczne

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Chomiak-Orsa 2017, s. 102-121; The Report Concerning… 
2016]. 
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nych wartości, sytuacji kryzysowych, symulacji zdarzeń i problemów zachodzących 
w realnym świecie. 

Techniki praktyczne [Petty 2010; Bereźnicki 2001] − w ich skład wchodzą 
najbardziej tradycyjne narzędzia dydaktyczne, stosowane przez wiele lat w dydak-
tyce zawodowej. Techniki te pozwalają na rozwinięcie umiejętności skutecznego 
działania, wdrażania teorii w praktykę oraz na zdobywanie nowych doświadczeń 
w działaniu, również w obszarze zarządzania zespołami. 

Wymienione techniki mogą być łączone w dowolne modele nauczania, w zależ-
ności od tego, jakich efektów nauczania oczekujemy. W przypadku pobudzania oraz 
rozwijania umiejętności miękkich istotne są ciągłość stosowania wybranych technik 
dydaktycznych, jak również tworzenie modeli procesowych nauczania, w których 
szczególne miejsce zajmować powinny techniki aktywizujące. 

W artykule autorzy wskazali na grupy wybranych technik nauczania oraz na za-
kres wspomagania przez te techniki przyrostu umiejętności i kompetencji miękkich. 

4. Podsumowanie

Współczesne procesy dydaktyczne mogą wykorzystywać wiele technik dydak-
tycznych, których zadaniem jest nie tylko zwiększanie efektywności nauczania 
merytorycznego, ale również wspomaganie inicjowania i pobudzania umiejętności 
miękkich, takich jak: kreatywność, przedsiębiorczość, myślenie abstrakcyjne i ana-
lityczne, komunikatywność oraz umiejętność pracy w grupie. 

Podstawą do napisania niniejszego artykułu były badania literaturowe i empirycz-
ne wynikające z uczestnictwa jednego z autorów w projekcie pt.: The Acceleration Me-
thod of Development of Transversal Competences in the Students’ Practical Training 
Proces, zrealizowanego w ramach finansowania z programu Erasmus+.
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