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Streszczenie 

W artykule dokonuję analizy wybranych zagadnień dotyczących wyzwań i zadań stojących 
przed edukacją i szkołą – w obliczu turbulentnych przemian i potrzeb współczesnego rynku 
pracy. Omawiam problematykę przygotowania ucznia do samodzielnego planowania kariery 
edukacyjno-zawodowej poprzez kształtowanie kompetencji kariery i budowanie przez ucznia 
jego osobistego kapitału kariery1. Zwracam uwagę na wybrane aspekty dotyczące wskazanej 
problematyki, podkreślając przede wszystkim wagę rozwijania podmiotowości, kreatywności i 
innowacyjności ucznia, jak również stymulowania jego dobrostanu psychospołecznego. Przyj-
muję tezę, że wymienione kompetencje stanowią istotny element budowania jednostkowego ka-
pitału kariery i służą lepszemu przygotowaniu człowieka do planowania i zarządzania własną 
karierą zawodową, szczególnie w kontekście uwarunkowań współczesnego rynku pracy.  

Słowa kluczowe: kompetencje kariery, edukacja w przygotowaniu do kariery zawodowej, szko-
ła kreatywna. 
 
EDUCATION AND SCHOOL IN THE DEVELOPMENT OF STUDENT  
COMPETENCE FOR THE LABOUR MARKET - BETWEEN THEORY  
AND PRACTICE 
 

Abstract 

The article analyzes a selection of issues concerning the challenges and tasks facing education 
and schools - in the face of turbulent change and the needs of the modern labour market. It also 
discusses the issues of preparing students for independent educational and professional career 
planning and through the development of career competences and building the student's person-
al career capital. An emphasis is put on certain aspects of the indicated issues especially on the 
importance of developing subjectivity, creativity and innovation of students, as well as on the 
stimulation of their psychosocial well-being. It is theorised as well that these competencies are 
an important part of building an individual career capital and of better preparation to plan and 
manage their own career, particularly in the context of the conditions of the modern labour mar-
ket. 
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1 A. Cybal-Michalska, Rozwój kariery jako proces inwestowania w kapitał kariery, [w:] „Studia Edukacyj-
ne” 2012, nr 22, s. 201-211. 
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Wstęp  
 
Zygmunt Bauman2 twierdzi, że współczesny rynek pracy przypomina „ruchome piaski”, 
gdzie nic nie jest pewne, stabilne, bezpieczne, a grząski grunt ciągle usuwa się spod nóg idą-
cemu. Przygotowanie człowieka do poruszania się po tych „ruchomych piaskach” stanowi dla 
edukacji i szkoły nie lada wyzwanie. Systemy edukacji, tak w Polsce, jak i na świecie są 
wciąż udoskonalane, a wymagania współczesności znajdują odzwierciedlenie w zmianach  
w obrębie struktur i organizacji szkół, w programach kształcenia czy też podejściu do ucznia  
i procesu kształcenia. Mimo to szkoła wciąż raczej z trudem próbuje nadążyć za przemianami 
świata i rynku pracy, niż je wyprzedza. Ponadto szkoła, rozumiana jako system oświatowy, 
boryka się z ciasnymi, formalno-instytucjonalnymi ramami, które ograniczają działania tak 
kadry pedagogicznej, jak i aktywność samego ucznia. Sztywny program szkolny często ogra-
nicza odkrywanie i rozwijanie potencjału tkwiącego w jednostce – uczniu. Tymczasem pra-
codawcy oczekują od kandydatów samodzielności, kreatywności, rozwiniętych kompetencji 
społecznych i umiejętności rozwiązywania problemów. Turbulentny, niestabilny rynek pracy 
wymaga od pracobiorców także odpowiedzialności za kierowanie własną karierą zawodową. 
Z problemem, w jaki sposób wyposażać uczniów w kompetencje niezbędne do optymalnego 
radzenia sobie na rynku pracy boryka się wiele systemów edukacyjnych, szkół oraz nauczy-
cieli3. W niniejszym artykule ukazuję tylko wybrane zagadnienia dotyczące tego szerokiego 
tematu. Skupiam się w szczególności na trzech aspektach: kształtowaniu podmiotowości 
uczniów, ich kreatywności i innowacyjności, budowaniu kapitału kariery oraz kształtowaniu 
kompetencji zdrowotnych i poczucia dobrostanu psychospołecznego. 

Warto przypomnieć, że wiek XX był dla edukacji i oświaty okresem wielkich ekspery-
mentów i osiągnięć pedagogicznych. Stworzono różnorodne modele szkół, wdrażano nowe 
paradygmaty i ideologie oraz wprowadzono cały szereg udoskonaleń systemowych i meto-
dycznych w programach kształcenia i metodach wychowawczych. Ideologia Nowego Wy-
chowania oraz zainspirowane nią liczne nurty i kierunki pedagogiczne na zawsze zmieniły 
myślenie o uczniu, nauczycielu, szkole i procesie kształcenia oraz zaowocowały zmianami  
w praktyce szkolnej. Nie oznacza to jednak, że udało się znaleźć optymalne rozwiązania do-
tyczące tak kierunków rozwoju edukacji, jak i wyzwań stojących przed nią. Udało się nato-
miast dojść do pewnych rozstrzygnięć pomiędzy tradycyjnym podejściem, a nowymi postula-
tami. Współczesne, europejskie systemy edukacyjne, w tym polski, realizują cele polityki 
państwa, gwarantują dostęp oświaty dla wszystkich, koncentrują się na standaryzacji i porów-
nywalności poziomu osiągnięć uczniów i służą podnoszeniu poziomu skolaryzacji społe-
czeństw. Tym samym edukacja, a szczególnie oświata, ma przyczyniać się do zwiększania 
kapitału intelektualnego, stanowiącego strategiczny zasób każdego państwa i gospodarki. Za-
daniem szkoły jest także przygotowanie ucznia do przyszłego pełnienia ról społecznych, pra-
cy zawodowej oraz aktywnego uczestnictwa w dobrach kultury i sprawowania powinności 
obywatelskich. Poprzez edukację szkolną realizowane są więc z jednej strony cele społeczno-
                                                           

2 Z. Bauman, Gdyby nie było terrorystów, trzeba by ich było wymyślić, [w:] S. Sierakowski, 
http://opinie.wp.pl/prof-zygmunt-bauman-gdyby-nie-bylo-terrorystow-trzeba-by-ich-bylo-wymyslic-
6016709661267073a [13.04.2016]. 

3 por. K. Robinson, Kreatywne szkoły. Oddolna rewolucja, która zmienia edukację, Wyd. Element, Kraków 
2015.  
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polityczne, z drugiej zaś ma ona służyć jednostce i optymalnie przygotowywać ją do życia  
i pracy zawodowej. Te dwie perspektywy trudno pogodzić w ramach jednolitego systemu, 
tym bardziej, że szkoła działa w warunkach stale przyspieszającego rozwoju cywilizacyjnego 
i turbulentnej rzeczywistości.  

Doświadczenia ubiegłego wieku przyczyniły się do dywersyfikacji oferty edukacyjnej, 
stworzenia różnorodnych modeli szkół i unowocześnienia systemów, co dostrzegamy tak  
w Polsce, jak i innych państwach Europy. Mimo starań i dobrej woli ze strony kolejnych de-
cydentów, przejawiających się licznymi reformami oświaty, polski system oświatowy jest 
silnie zcentralizowany i zbiurokratyzowany, co skutkuje powolną adaptacją do zmian turbu-
lentnego otoczenia. Skutkiem tego programy nauczania i treści kształcenia są skostniałe, cza-
sem wręcz nieaktualne, zaś formy i metody pracy sformalizowane i mało elastyczne. Centra-
lizacja systemu i ograniczona decyzyjność (także finansowa) dyrektora szkoły i nauczyciela 
przyczynia się do utrwalania rutyny, a przyzwyczajenia i stare schematy działania stanowią 
istotną blokadę dla dobrej zmiany. Standaryzacja powoduje dążenie do ujednolicenia pozio-
mu osiągnięć wszystkich uczniów4 oraz koncentrację na przygotowywaniu uczniów do egza-
minów. W efekcie uczniowie wiele godzin spędzają na pamięciowym opanowywaniu jałowe-
go materiału „pod test”, a wielu z nich podczas lekcji bezczynnie czeka aż „słabsi” koledzy 
dokończą wykonywanie zadań. Biurokratyzacja i standaryzacja sprawiają, że nauczyciele nie 
są motywowani do rozbudzania ciekawości poznawczej uczniów i wprowadzania innowacji, 
lecz do osiągania wysokich wyników nauczania (tj. „dobrych ocen”). Wyniki, czyli poziom 
osiągnięć uczniów, stają się miarą wartości pracy nauczyciela. Koncentracja na wynikach 
powoduje ponadto, że rozwijanie kompetencji osobistych, społecznych, przedsiębiorczych 
oraz samodzielności i kreatywności zepchnięte jest na margines, gdyż nie wypracowano od-
powiednich standardów do ich pomiaru. Wciąż brak miejsca i czasu na indywidualne podej-
ście do ucznia oraz na jego autonomiczny rozwój. Szkoła przygotowuje przede wszystkim do 
egzaminów zewnętrznych, a nie do radzenia sobie z wyzwaniami teraźniejszości i przyszłości. 
Uczy rozwiązywania zadań powtarzalnych, opartych na schematach, w związku z czym, nie-
rzadko uczniowie, nawet z bardzo dobrymi wynikami, nie radzą sobie z rozwiązywaniem 
zadań i problemów niestandardowych, wykraczających poza program szkolny lub codzien-
nych. Dla przykładu – neurodydaktycy wskazują na takie negatywne aspekty systemu szkol-
nego jak choćby: niewykorzystanie możliwości, zdolności i złożonego potencjału ucznia, 
przymus, nuda, stres, niska aktywność ucznia czy brak wpływu i decyzyjności w zakresie 
własnego uczenia się5. Tymczasem to właśnie szkoła ma przygotować ucznia do radzenia 
sobie z wyzwaniami tak współczesnej, jak i przyszłej rzeczywistości, w tym wymaganiami 
rynku pracy.  Uwzględnianie w praktyce szkolnej osiągnięć z zakresu różnych dyscyplin, jak 
choćby z zakresu neurodydaktyki czy psychologii pozytywnej, nie wymaga kosztownych re-
form ale przede wszystkim wdrażania niewielkich zmian, w tym odejścia od rutyny, schema-
tów i mitów dotyczących zadań szkoły, roli ucznia i nauczyciela.  
 
  

                                                           

4 z wyjątkiem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, przyp. Autorki.  
5 zob. M. Spitzer, Jak uczy się mózg? Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2012. 
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Edukacja kształtująca samodzielność, odpowiedzialność, podmiotowość   
 
Przygotowanie ucznia do podejmowania różnorodnych ról społecznych, w tym do rozwoju 
zawodowego i satysfakcji z pracy zawodowej jest jednym z kluczowych zadań edukacji  
i szkoły. Cechami charakteryzującymi współczesność są między innymi: otwartość, dostęp-
ność, mobilność i wolność, przejawiające się w różnych sferach życia. Wyzwaniem wycho-
wawczym staje się przygotowanie młodego człowieka do wolności i podejmowania świado-
mych wyborów w świecie aksjologicznego chaosu oraz zastąpienie kimś? (czymś) upadają-
cych autorytetów i dogmatów dających dotąd jednostce poczucie bezpieczeństwa i oparcia 
moralnego. Przykładem niebezpiecznego poszukiwania kierunkowskazów moralnych i wyra-
zistych autorytetów może być przyłączanie się młodych mieszkańców Europy do ideologii 
państwa islamskiego, w której zasady życiowe są wyraźnie określone, jednoznaczne i katego-
ryczne. Wydaje się, że ten niebezpieczny trend może być przejawem potrzeby życia w upo-
rządkowanym, wypełnionym ideą i „jednoznacznym” społeczeństwie. Innym niepojącym 
zjawiskiem, w którym widoczna jest kontestacja uznanych społecznie wartości jest rosnąca 
liczba tzw. NEET-ós – młodych ludzi, który nie uczą się i nie pracują, mają trudności z ak-
ceptacją reguł życia społecznego. W 2013 roku odsetek NEET-sów w 6 krajach przekroczył 
20%6. W Polsce odsetek NEET-sów w 2013 roku wynosił 16,2%. Te przykładowe zjawiska, 
ale także narastanie zachowań agresywnych i ryzykownych wśród młodzieży oraz spadek 
kondycji psychicznej młodych ludzi powoduje konieczność zwrócenia większej uwagi na 
aspekty wychowania adekwatnie do potrzeb współczesności.  

Wyzwaniem szkoły w nowych czasach jest niewątpliwie przygotowanie jednostki do sa-
modzielności i radzenia sobie z wolnością. Pedagodzy od lat poszukują modelu szkoły, która 
sprosta temu wyzwaniu.  Przykładem „wolnej szkoły” jest funkcjonująca od niemal stu lat 
szkoła Summerhil, a także inne szkoły alternatywne7, do których zaliczyć można dynamicznie 
rozwijające się szkoły demokratyczne8 i innowacyjne9. Szkoły te nie skupiają się na wynikach 
w nauce osiąganych przez ucznia, ale koncentrują się na jego indywidualnym i twórczym 
rozwoju. Wyznacznikami w pracy nauczyciela, w tego typu szkołach, są indywidualne zasoby 
ucznia, jego potrzeby edukacyjne, aspiracje i motywacje, i wokół nich tworzy się środowisko 
sprzyjające uczeniu się. Działania nauczyciela rozumiane są w tym modelu jako wspieranie 
ucznia w procesie samodzielnego uczenia się poprzez zabawę, doświadczanie, eksperymen-
towanie, poszukiwanie i rozwiązywanie problemów, współdziałanie, zadawanie pytań i re-
fleksję, samopoznanie i samoocenę. Szkoły alternatywne nazywane są przez krytyków „szko-
łami ryzyka edukacyjnego”, gdyż zakłada się, że uczniowie nie poddani przymusowi, naci-
skowi i rygorowi szkolnemu mogą nie osiągnąć wyznaczonych w standardach efektów 
kształcenia. Z drugiej strony uczniowie w szkołach o indywidualnym podejściu mają szansę 
odkrywać i rozwijać swoją osobowość i kreatywność, stają się samodzielni kształtując własne 
poczucie sprawstwa i odpowiedzialności. Zagadnienie dotyczące przygotowania ucznia do 

                                                           

6 J. Szwed, Młodzi roszczeniowi: pokolenie NEETs coraz większym wyzwaniem dla rynku pracy, [w:] 
http://rynekpracy.pl/artykuly/mlodzi-roszczeniowi-pokolenie-neet-coraz-wiekszym-wyzwaniem-dla-rynku-pracy  
[13.04.2016]. 

7 zob. W. Okoń, Dziesięć szkół alternatywnych XX wieku, WSiP, Warszawa 1997. 
8 zob. www.eudec.org [23.04.2016].  
9 zob. K. Robinson, Kreatywne…, op. cit.  
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podejmowania wyborów i samodzielności staje się coraz bardziej istotnym problemem wy-
chowawczym.   

W związku z tak zaakcentowanymi potrzebami i oczekiwaniami kierowanymi wobec 
szkoły ważnym jej zadaniem jest kształtowanie podmiotowości, samodzielności i odpowie-
dzialności uczniów. Podmiotowość można zdefiniować jako „uświadamianą działalność ini-
cjowaną i rozwijaną przez jednostkę według jej własnych wartości i standardów”10. Oznacza 
ona aktywne uczestnictwo człowieka w rzeczywistości oraz świadome i celowe jej współtwo-
rzenie. W procesie „stawania się” podmiotem nie wystarczy fakt, że człowiek działa w sposób 
świadomy na siebie i otoczenie, ale ważne jest, by sam był źródłem tego działania i sam okre-
ślał jego cel11. Jak zauważa Kazimierz Obuchowski, człowiek może być podmiotem dopiero 
wówczas, gdy „zadania i sposoby ich realizacji wynikają z własnych preferencji osoby, po-
wiązanych z całością jej dążeń i traktowanych jako jej własne”12. Obuchowski podkreśla po-
nadto, że ważne jest, czy zadania stawiane sobie przez jednostkę pochodzą z zewnątrz, tj. 
zostały jej „zadane”, czy też ona sama je wytwarza i zadaje sobie i innym13. Według tego ba-
dacza szeroko rozumiane działania edukacyjno-wychowawcze (o ile w ogóle mają być doko-
nywane) nie powinny polegać na indoktrynacji i przekonywaniu do jakiejś konkretnej idei, 
ale mają stanowić pomoc udzielaną człowiekowi w tym, by umiał sam wytworzyć sobie po-
gląd na dany temat, jak również umiał go zmienić w wyniku negocjacji ze światem lub z in-
nymi ludźmi oraz umiał pomóc innym ludziom tak, aby „sami potrafili zbudować własny 
gmach przekonań”14. W podmiotowości zawiera się zdolność i dążenie jednostki do samoro-
zwoju, do przekraczania własnych granic, do samoprzekształcania siebie – wynikające z moż-
liwości i nieprzymusowej chęci. Według Józefa Kozieleckiego podmiotowość to orientacja 
zakładająca, że człowiek jest zarówno przyczyną, jak i współtwórcą zdarzeń, jest sprawcą,  
a nie tylko odbiorcą informacji. Podstawową kategorią podmiotowości jest więc poczucie 
sprawstwa i samodzielnego decydowania o podejmowanych działaniach15.  

Bycie „autorem samego siebie”16 nie jest łatwą i wygodną dla człowieka sytuacją, gdyż 
obciążone bywa bagażem odpowiedzialności za własne wybory i działania oraz związanym  
z tym lękiem. Bauman, odnosząc się do przepowiadanego kryzysu demokracji, tak obrazuje 
nastawienie do kwestii wolności: „po zakosztowaniu uroków wolności (czytaj: prawa czy 
obowiązku samostanowienia), przemieszanych z udręką wystrzegania się pułapek i coraz 
większego ryzyka w przeskakiwaniu coraz wyżej ustawianych poprzeczek, wielu ludzi doj-
rzewa do wyrzekania się kolejnych wolnościowych dobrodziejstw na rzecz większego zabez-
pieczenia przed ryzykiem i scedowania odpowiedzialności za wybór sposobu życia i jego los 
na czynniki możniejsze niż wątłe siły jednostki, a przeto bardziej wiarygodne w czynieniu 
słowa ciałem”17. Powstaje jednak pytanie, czy człowiek może powrócić do przeszłości i uciec 

                                                           

10 K. Korzeniowski, R. Zieliński, W. Daniecki, Podmiotowość jednostki w koncepcjach psychologicznych  

i organizacyjnych, Ossolineum, Wrocław 1983, s. 43. 
11 por. D. Nawrat, Podmiotowość–twórczość–wolność. Od teorii do praktyki edukacyjnej, [w:] Edukacyjne 

wyzwania XXI wieku, Warszawa 2003, s. 215. 
12 K. Obuchowski, Rewolucja podmiotów, Wyd. WSHE w Łodzi, Łódź 2004, s. 25. 
13 Ibidem, s. 26. 
14 Ibidem. 
15 J. Kozielecki, Koncepcja transgresyjna człowieka, PWN, Warszawa 1987, s. 39-40. 
16 K. Obuchowski, Rewolucja…, op. cit, s. 4 i s. 83. 
17 Bauman, Gdyby nie było terrorystów…., op. cit.  
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od wolności, którą sobie „zadał” oraz związanej z nią odpowiedzialności? Wydaje się, że zbyt 
daleko zaszły zmiany w ludzkiej mentalności oraz organizacji życia społecznego i kulturowe-
go, aby było to możliwe. Ponadto, w chaosie aksjologicznym współczesnego świata, jednost-
ka coraz częściej staje przed wyborami, „dla których jednoznaczne kryterium dobra i zła nie 
zostało nigdy stworzone”18. Kto zatem ma rozstrzygać: co jest dobrem, a co złem, którą war-
tość wybrać – jeśli nie jednostka? Przezwyciężenie kryzysu autorytetów może się dokonać, 
gdy człowiek sam dla siebie staje się „źródłem sensu i ustawicznego odtwarzania sensu. Jed-
nostka musi dokonać stosownych zmian w sobie, by swoimi właściwościami uzupełnić to, co 
dotychczas dostawała gotowe, do czego wystarczyło dostosować się”19. Do rozstrzygania 
takich wyborów i świadomego kształtowania siebie człowiek winien być odpowiednio przy-
gotowany. 

Edukacja zorientowana na kształtowanie podmiotowości uczniów nie jest nowością  
i opracowano w tym zakresie szereg założeń teoretycznych, metod i technik pracy  
z uczniem20. Dla przykładu: w szkołach demokratycznych uczniowie od najmłodszych lat 
doświadczają sytuacji dokonywania wyborów i uczą się przyjmować ich konsekwencje, także 
te związane ze współdziałaniem w grupie. Ponadto samodzielność w doborze przedmiotu 
uczenia się, miejsca, materiału i czasu nauki oraz metod uczenia się przygotowuje do podej-
mowania odpowiedzialności za własny proces uczenia się. Możliwość decydowania o sobie  
w kontekście funkcjonowania w grupie uczy rozpoznawania i szanowania potrzeb własnych,  
i innych ludzi, kształtuje poczucie własnej wartości i autonomii, jak również stymuluje mo-
tywację wewnętrzną do poznawania otoczenia. Neurodydaktycy zwracają uwagę, że samo-
dzielność ucznia odgrywa kluczową rolę w procesie uczenia się i odkrywaniu świata, wskazu-
ją nawet, że wyjaśnianie problemów przez nauczyciela hamuje proces uczenia się oparty na 
samodzielnym odkrywaniu21. Dlatego ważniejsze jest zadawanie trafnych pytań uczniowi niż 
klarowanie ze strony nauczyciela. Proponuje się w związku z tym, by jednostka dydaktyczna 
była dzielona na naprzemienne sekwencje, gdzie wiedza jest dostarczana, a następnie prze-
twarzana przez ucznia na głębokich poziomach22. Edukacja do wolności, samodzielności  
i odpowiedzialności przygotowuje jednostkę do rozwiązywania problemów współczesności, 
samodzielnego planowania i kierowania własnym życiem i karierą zawodową. 
 
 
Budowanie kompetencji kariery w procesie edukacji   
 
Jak już wspomniano, samodzielność i samostanowienie dotyczą nie tylko rozwoju osobistego 
człowieka, ale także jego rozwoju zawodowego. Współczesny rynek pracy i czynniki kształ-
tujące go podlegają nieustannym przeobrażeniom. Na te zmiany duży wpływ wywiera globa-

                                                           

18 K. Obuchowski, Człowiek intencjonalny, PWN, Warszawa 1993, s. 134.  
19 Ibidem. 
20 por. D. Nawrat, B. Marcinkowska, Pedagogy of Subjectivity – basic principles and their practical usage 

in education, [w:]  B. Jostingmeier, H. J. Boeddrich (red.), Cros-Cultural Innovation Results of the 8-th Europe-

an Conference on Creativity and Innovation, Wyd. Universitataats-Verlag, Wiesbaden 2005, s. 234-242. 
21 M. Żylińska, Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi, Wyd. Naukowe UMK, Toruń 

2013, s. 25. 
22 Ibidem. 
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lizacja, która generuje takie zjawiska jak: multikulturowość, tranasgraniczność i związane  
z nią tzw. „kariery ponad granicami”23, wzmożoną mobilność zawodową i narastające migra-
cje zarobkowe. Zmienia się środowisko pracy człowieka oraz warunki jej wykonywania  
i formy świadczenia pracy. Transformacjom ulegają zawody, zadania i czynności zawodowe. 
Środowisko pracy człowieka wymaga od pracobiorców kreatywności, innowacyjności i cią-
głego uczenia się. Przygotowanie do kariery zawodowej to obecnie nie tylko wyuczenie się 
zawodu poprzez zdobycie biegłości w danej profesji. To całożyciowy proces konstruowania 
własnej kariery24 rozpatrywany na tle konstruowania własnego życia25, który odbywa się po-
przez rozwijanie tzw. kompetencji kariery26, umożliwiających jednostce poruszanie się po 
ruchomych piaskach turbulentnego rynku pracy.  

 Konstruowanie własnej kariery to, według Marka Savickasa27, umiejętność poznawania 
siebie w kontekście trzech ról: aktora, autonomicznie działającego podmiotu (agent) oraz au-
tora (swojego życia, własnej kariery)28. Przygotowywanie do kariery zawodowej obejmuje 
więc: poznawanie i rozumienie samego siebie, rozwijanie umiejętności autorefleksji i formu-
łowania trafnej samooceny. Do ważnych kompetencji zalicza się także tolerancję dla niepew-
ności i zmienności oraz zdolność do ponoszenia odpowiedzialności zarówno za własne sukce-
sy, jak i za porażki. Istotna jest zarówno umiejętność radzenia sobie z sytuacjami nieprzewi-
dywalnymi, jak również gotowość do podejmowania i rozwiązywania zadań przewidywal-
nych29. Kompetencje kariery30 stanowią swoiste połączenie wiedzy, zdolności i umiejętności, 
decydujące o jakości porozumiewania się jednostki z otoczeniem i zapewniające jej, poprzez 
to, sukces zawodowy. W skład tej triady wchodzą kompetencje do uczenia się, zawodowe, 
osobiste i społeczne, przy czym bazowa, według tego badawcza, jest kompetencja do uczenia 
się, bez której rozwój osobisty i społeczny nie mógłby się odbywać31. 

Tak postrzegane przygotowanie do kariery zawodowej ułatwi jednostce poruszanie się po 
„ruchomych piaskach” współczesnego rynku pracy. Podejście to wymaga jednak określonego 
spojrzenia na edukację i system szkolny. Uczniowie zamknięci w klasach, realizujący pod-
stawy programowe z określonych przedmiotów pozbawieni są bezpośredniego kontaktu ze 
światem pracy, do radzenia sobie w którym są w istocie przygotowywani. Ponadto doradztwo 
edukacyjno-zawodowe w polskich szkołach jest mocno ograniczone, między innymi przez 
brak wyraźnych regulacji prawnych dotyczących zatrudniania w szkołach doradców – co 
miejmy nadzieję ulegnie poprawie w nowym prawie oświatowym. W rezultacie koncentracji 
na realizacji treści przedmiotowych i uczeniu się „pod test” uczniowie, w ramach kształcenia 
ogólnego, nie zdobywają wiedzy o sobie, a jeśli już ją mają – trudno im konfrontować ją  
                                                           

23 A. Bańka, Transnacjonalne poradnictwo zawodowe w kontekście zmian w wymiarze europejskim, [w:]  
S. M. Kwiatkowski, Z. Sirojć (red.), Edukacja dla rynku pracy. Problemy poradnictwa zawodowego, Wyd. 
OHP, Warszawa 2006, s. 35. 

24 M. L. Savickas, Constructing Careers: Actor, Agent and Author, “Journal of Employment Counselling” 
2011, No 48, s. 179-181. 

25  M. Szumigraj, Poradnictwo kariery, Warszawa 2011, s. 209. 
26 Ibidem. 
27 M. L. Savickas, [za:] J. Minta, Od Aktora do Autora. Wspieranie młodzieży w konstruowaniu własnej 

kariery Wyd. KOWEZiU, Warszawa 2012, s. 8. 
28 M. L. Savickas, [za:] J. Minta, Od Aktora do Autora…Ibidem, s. 9-10. 
29  Ibidem, s. 10. 
30 A. Cybal-Michalska, Rozwój…, op. cit., s. 208.  
31 Ibidem, s. 208-209. 
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z oczekiwaniami rynku pracy. Skutkuje to między innymi brakiem umiejętności dokonywania 
samooceny, która jest istotnym składnikiem budowania własnego kapitału kariery. Wciąż 
zbyt mało działań w szkole (np. projektów) orientowanych jest na kształtowanie kompetencji 
społecznych – tak istotnych w odnoszeniu sukcesów zawodowych. Jak wspomniano wcze-
śniej bazową kompetencją kariery jest umiejętność uczenia się. Tymczasem w toku edukacji 
szkolnej uczeń ma ograniczone możliwości rozwijania swoich indywidualnych umiejętności 
w tym zakresie, tym bardziej, że ludzie mają różnorodne wzorce uczenia się. Proces uczenia 
się powoduje zmiany struktury sieci neuronalnej i siły połączeń synaptycznych, a rodzaj ak-
tywności „rzeźbi” mózg w unikatowy i niepowtarzalny sposób. Mózg każdego człowieka jest 
więc inny, ma własną strukturę i własny sposób przetwarzania informacji, a także percepcji  
i interpretacji rzeczywistości. Dlatego każdy uczeń uczy się inaczej. W rzeczywistości szkol-
nej wciąż widoczne jest dążenie do tego, aby wszyscy uczniowie przyswajali wiedzę w takim 
samym tempie i osiągali przy tym porównywalne efekty uczenia się. Neurodydaktycy uważa-
ją, że nie jest to możliwe, a przynajmniej nie służy uczeniu się rozumianemu jako konstruo-
wanie trwałych struktur wiedzy32.  

Przygotowanie ucznia do konstruowania własnej kariery stanowi ważne zadanie dla edu-
kacji i wymaga konkretnych rozwiązań systemowych, jak choćby zatrudnienie doradców za-
wodowych w szkołach. Ważne jest także włączanie w treści programowe odniesień do świata 
zawodów, wprowadzanie w większym zakresie metod projektowych oraz wychowanie do 
pracy, czyli kształtowanie właściwych postaw wobec pracy.  
 
 
Edukacja ku kreatywności i innowacyjności 
 
Innowacyjność jest nie tylko popularnym hasłem kampanii reklamowych, ale przede wszyst-
kim wymogiem współczesności. Kumulowanie innowacyjnego kapitału intelektualnego sta-
nowi źródło przewagi konkurencyjnej oraz punkt wyjścia i jeden z najistotniejszych celów 
strategicznych państw Europy. W 2010 roku w Brukseli Rada Europy uznała za jeden z trzech 
najważniejszych postulatów Strategii Europejskiej na rok 2020: „rozwój inteligentny, czyli 
rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji”33. W dokumencie tym, jako jeden z sied-
miu kluczowych projektów, wymienia się projekt „Program na rzecz nowych umiejętności  
i zatrudnienia”34 oraz wskazuje się trzy główne obszary działania: badania, innowacje i edu-
kację. Obszary te, skupione wokół gospodarki opartej na wiedzy, mają zapewnić Europie 
konkurencyjność w stosunku do innych wiodących światowych gospodarek. Gospodarka 
oparta na kapitale intelektualnym i innowacjach wymaga, aby powszechny stał się nowy typ 
pracownika – pracownik wiedzy. Jest to pracobiorca potrafiący: pracować w zespole, także 
międzykulturowym, radzić sobie ze stresem, zachowywać równowagę w relacjach praca – 
życie35, myśleć kreatywnie, działać innowacyjnie, elastycznie dostosowywać się do zmian 
oraz stale uczyć się i podnosić swoje kwalifikacje i kompetencje zawodowe.  
                                                           

32 M. Żylińska, Neurodydaktyka…, op. cit., s. 33. 
33 Komunikat Komisji, Europa 2020 „Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyja-

jącego włączeniu społecznemu”, Bruksela 2010, s. 5. 
34 Ibidem, s. 6. 
35 Por. A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkim, Warszawa 2007, s. 39. 
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Zdaniem Józefa Kozieleckiego, aby edukacja przygotowywała nowego typu pracowni-
ków wiedzy powinna zmienić swój oświeceniowy charakter i kształcić człowieka innowacyj-
nego36. Człowiek innowacyjny to, według tego badacza: osobowość wielowymiarowa, to 
człowiek-sprawca, który „spostrzega otocznie nie jako trwałą i harmonijną strukturę, do któ-
rej można się przystosować, ale jako zbiór pytań, na które trzeba odpowiedzieć, jako obszary 
niepewności poznawczej i praktycznej, które trzeba zredukować, i jako wielorakie trudności, 
które trzeba racjonalnie pokonać”37. Badacz ten już w 1987 roku zwrócił uwagę na koniecz-
ność kształtowania kompetencji innowacyjnych człowieka. Zdaniem Kozieleckiego funda-
mentalne znaczenie ma fakt, że człowiek, który przeszedł trening nauczania innowacyjnego 
ma znacznie mniejsze trudności w przystosowaniu się do przyszłego świata i kreowaniu go 
niż człowiek oświecony. „Ten pierwszy nie przeżywa szoków przyszłości na każdym zakręcie 
historii. Rzadziej doznaje zaburzeń emocjonalnych. Rzadziej przeżywa depresje i akty rozpa-
czy. Przyszłość staje się dla niego szansą, a nie „ścianą płaczu”. Słowem, wydaje się lepiej 
przygotowany do zmiennych kolei ludzkiego losu”38. Kozielecki przedstawił pięć głównych 
postulatów dotyczących kształcenia człowieka innowacyjnego. Po pierwsze: zauważył, że 
celem procesu kształcenia winno być kształtowanie postawy badawczej, nastawionej na po-
szukiwanie problemów w świecie i na samodzielne ich przezwyciężanie. Po drugie: zdaniem 
Kozieleckiego, w systemie kształcenia i samokształcenia ważniejsze miejsce winno zajmować 
nabywanie wiedzy o świecie i o sobie samym. Wiedza ta jest bowiem niezbędna w rozwią-
zywaniu problemów i dylematów, stymuluje myślenie i je ukierunkowuje. W koncepcji czło-
wieka innowacyjnego sposób przyswajania wiedzy bywa specyficzny. Znaczną część wiado-
mości jednostka nabywa „drogą naturalną (w toku zdobywania osobistego doświadczenia,  
w toku bezpośredniego kontaktu z poznawaną rzeczywistością, w toku refleksji)”39. W proce-
sie nauczania zwiększa się znaczenie informacji typu „wiem jak” w porównaniu z informa-
cjami typu „wiem, że”. W edukacji innowacyjnej ważne jest rozwijanie także prawej półkuli 
mózgu odpowiedzialnej za wyobraźnię, fantazję, intuicję, myślenie metaforyczne. Trzeci po-
stulat Kozieleckiego dotyczy zmieniającej się strukturalizacji wiedzy jednostki. Coraz bar-
dziej jej porządek nie jest narzucany z zewnątrz ponieważ w dużej mierze pochodzi ona  
z osobistego doświadczenia, odpowiada możliwościom ucznia, który bierze aktywny udział  
w jej przetwarzaniu, organizacji i rekonstrukcji. W czwartym postulacie Kozielecki zwraca 
uwagę, że człowiek staje się obecnie przede wszystkim podmiotem, czyli sprawcą, a nie tylko 
odbiorcą np. informacji. Tak więc „inicjuje działania, przejawia przedsiębiorczość, dokonuje 
wyboru, określa prawdopodobieństwo i wartość konsekwencji, przyjmuje odpowiedzialność 
za ryzykowne czyny, za własne niepowodzenia i klęski”40. Konsekwencją podejścia podmio-
towego jest wychowanie dialogowe, które ma kluczowe znaczenie, ponieważ kształtuje  
u ucznia poczucie kontroli nad zdarzeniami i poczucie sprawstwa. „A poczucie sprawstwa  
i poczucie zadowolenia z życia to jedno i to samo”41. Piąty postulat edukacji innowacyjnej 
dotyczy zwiększającego się znaczenia „orientacji prospektywnej”, co oznacza nie tyle przy-

                                                           

36 J. Kozielecki, Człowiek oświecony czy innowacyjny, [w:] „Kwartalnik Pedagogiczny” 1987, nr 1, s. 3-16. 
37 Ibidem, s. 8. 
38 Ibidem, s. 11. 
39 Ibidem, s. 11-12. 
40 Ibidem, s. 12-13. 
41 Ibidem.  
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stosowanie się jednostki do przyszłego świata, ale kreowanie w nim mądrych innowacji. 
Orientacja prospektywna jest adaptacją kreatywną, nastawioną na pobudzanie motywacji  
i rozwijanie umiejętności samokształcenia.  

Postulaty sformułowane przez Kozieleckiego już ponad 30 lat temu nadal stanowią wy-
zwanie dla szkoły i edukacji.  

Kreatywność i innowacyjność nie tylko przyczyniają się do budowania kapitału gospo-
darczego społeczeństw i rozwijania kariery zawodowej jednostki, ale także do zwiększania 
dobrostanu zawodowego i zdrowia psychospołecznego. Moje własne badania dotyczące 
związków pomiędzy postawami twórczymi pracowników, a klimatem innowacyjnym42 poka-
zały, że kreatywni pracownicy ponoszą niższe psychologiczne koszty pracy. Możliwość two-
rzenia, realizowania własnych pomysłów oraz ekspresja własnej osobowości i samorealizacja 
wzmacnia ich kondycję psychiczną. Ponadto jednostki twórcze dostrzegają możliwości roz-
woju także tam, gdzie osoby o postawach odtwórczych ich nie widzą. Kreatywność pomaga 
jednostce rozwiązywać problemy zawodowe i osobiste, jak również elastycznie radzić sobie  
z wyzwaniami współczesnego świata. Można posłużyć się metaforą, że człowiek innowacyj-
ny to taki, który jest w stanie skonstruować specyficzne dla siebie instrumenty do przemiesz-
czania się po ruchomych piaskach współczesnego rynku pracy. Tymczasem, w systemie 
szkolnym, kreatywność i innowacyjność nie jest ani rozwijana ani nawet mile widziana. Wy-
daje się, że kształcenie człowieka innowacyjnego to jedno z trudniejszych wyzwań dla pol-
skiej szkoły. Stanowi raczej życzeniowy postulat przyszłości zapisany w podstawie progra-
mowej niż poparty praktycznymi rozwiązaniami stan rzeczy. Z zarysowanymi wcześniej za-
gadnieniami wiąże się także kwestia dobrostanu psychospołecznego, czyli ogólnej sprawności 
psychicznej, która pozwala na zachowanie równowagi w sytuacji trudnej43.  

 
 
Edukacja w budowaniu zdrowotnego dobrostanu zawodowego jednostki  
i społeczeństwa  
 
Czynników wpływających na kondycję zdrowotną współczesnego człowieka jest coraz wię-
cej. Stres wywołuje szkoła, jak również przekroczenie progu dorosłości, jakim jest wchodze-
nie w świat pracy zawodowej. Kazimierz Czarnecki wymienia różne rodzaje lęków pojawia-
jących się w życiu człowieka, a wśród nich lęki: katastroficzne, ekologiczne, militarne, wo-
jenne, światopoglądowe, ekonomiczne, społeczne, oświatowe i zawodowe44. Obecnie rozsze-
rza się kategoria lęków zawodowych o takie jak: lęki związane z zagrożeniem bezrobociem, 
niepewnością pracy, upadkiem wielu tradycyjnych zawodów, masową migracją zarobkową, 
czy też związane z trudnościami w adaptacji kulturowej45 i zagrożeniem bytu materialnego 

                                                           

42 D. Nawrat, Psychologiczne koszty pracy w kontekście idei zrównoważonego rozwoju, [w:] R. Tomaszew-
ska-Lipiec (red.), Relacje praca–życie pozazawodowe drogą do zrównoważonego rozwoju jednostki, Uniwersy-
tet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2014, s. 234-242. 

43 B. Woynarowska, Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-
szawa 2008, s. 391. 

44 K. M. Czarnecki, Psychologia pracy zawodowej człowieka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania 
i Marketingu w Sosnowcu, Sosnowiec 2006, s. 111. 

45 Ibidem. 
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człowieka lub jego rodziny. Lęki rodziców przenoszone są na rodzinę i dzieci, co powoduje 
ogólny spadek kondycji zdrowotnej społeczeństwa. Także dzieci i nastolatki miewają nerwi-
ce, lęki i problemy emocjonalne spowodowane między innymi presją szkoły, środowiska czy 
rodziców, niezdrową rywalizacją, nastawieniem na wyniki i osiągnięcia, czy też chaosem 
informacyjnym i aksjologicznym otaczającego świata. Świat epatuje młodego człowieka wie-
lością, różnorodnością, ale także przemocą, konsumpcjonizmem i kryzysem wartości, o czym 
była mowa wcześniej. Nie stwarza to młodym ludziom korzystnych warunków do kształto-
wania się zdrowej osobowości. W Polsce około 15-20% dzieci i młodzieży ma problemy ze 
zdrowiem psychicznym, 11% uczniów odczuwa wysoki dystres psychiczny i miewa myśli 
samobójcze46, zaś 40% ma kłopoty emocjonalne oraz z właściwym funkcjonowaniem spo-
łecznym47. Życie w pośpiechu i chaosie powoduje podwyższony poziom stresu, a także pro-
wokuje do podejmowania zachowań ryzykownych i nie służących zdrowiu, takich jak np. 
zażywanie środków psychoaktywnych. Wyniki ogólnopolskich badań z 2010 roku48 dotyczą-
ce nałogów wskazują, że 50% 15–16-latków piła często alkohol, ponad jedna dziesiąta paliła 
codziennie papierosy i około jedna piąta co najmniej raz w życiu próbowała marihuany lub 
haszyszu. Ponadto polska młodzież ma najwyższe w Europie wskaźniki stosowania leków 
o działaniu psychoaktywnym, takich jak leki nasenne i uspokajające49. Do tego dochodzi spo-
żywanie w znacznych ilościach różnego typu napojów energetyzujących, które zawierają  
w sobie duże ilości tauryny i kofeiny. Poważnym problemem staje się nadmierne korzystanie 
i uzależnienie od internetu, komputera, telefonów, gier komputerowych oraz portali społecz-
nościowych np. facebooka. 

Zdaniem Henryka Skłodowskiego „problem zdrowia psychicznego społeczeństwa doby 
globalizacji staje się coraz poważniejszy. Należy traktować go jako ważną dziedzinę wiedzy 
teoretycznej i działalności praktycznej, ukierunkowanych na ochronę zdrowia psychicznego 
społeczeństwa”50. Dlatego też w procesie edukacji szkolnej powinno kształtować się  
u uczniów umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, samodzielność w rozwiązywa-
niu złożonych problemów życiowych i w pokonywaniu wszelkiego rodzaju trudności – aby 
jednostka potrafiła skutecznie poradzić sobie w sytuacji kryzysowej, w warunkach podwyż-
szonego stresu51. Wiedza i umiejętności związane z radzeniem sobie w sytuacji stresu są ele-
mentem zwiększania świadomości własnego zdrowia i budowania efektywności zawodo-
wej52. Kazimierz Dąbrowski53 uważa, że kluczem do zdrowia jest świadome podnoszenie 
energii fizycznej i psychicznej – czyli zarządzanie własnym potencjałem energetycznym. 

                                                           

46 Cz. Czabała, C. Brykczyńska, K. Bobrowski, K. Ostaszewski, Problemy zdrowia psychicznego w popu-

lacji gimnazjalistów warszawskich, [w:] „Postępy Psychiatrii i Neurologii” 2005, nr 1, s. 1-9. 
47 B. Woynarowska, Eduakcja…, 2008, op. cit., s. 391-392. 
48 K. Ostaszewski, A. Pisarska, Trendy w używaniu substancji psychoaktywnych w latach 1984–2012: Sub-

stancje psychoaktywne inne niż alkohol, [w:] Monitorowanie zachowań ryzykownych i problemów zdrowia 
psychicznego młodzieży. Badania mokotowskie 2012. Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Warszawa 
2013, s. 20-21. 

49 Ibidem. 
50 H. Skłodowski, Psychologiczne wyzwania kryzysu, „Przedsiębiorczość i zarządzanie” 2010, t. XI, z. 1, 

SAN, s. 20. 
51 Ibidem, s. 20-22. 
52 Ibidem. 
53 K. Dąbrowski, W poszukiwaniu zdrowia psychicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996, 

s. 22-24. 
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Osiąganie dobrostanu psychicznego wymaga synchronizowanego oddziaływania na obydwie 
sfery ludzkiego potencjału: fizyczną i psychiczną, a towarzyszy temu procesowi samoświa-
domość, czyli wgląd we własny potencjał zdrowotny i ukierunkowane zarządzanie nim  
w odniesieniu do aktualnych wymagań i wyzwań otoczenia. Warto podkreślić, że umiejętno-
ści radzenia sobie ze stresem i trudnymi sytuacjami rzadko bywają przedmiotem edukacyj-
nych działań, a wydają się być szczególnie ważne w obliczu wyzwań współczesnego świata  
i zachowania zdrowia. Samoświadomość własnego zdrowia jest kluczową kompetencją nie 
tylko w radzeniu sobie z życiowymi wyzwaniami, ale także w rozwijaniu własnej kariery za-
wodowej. Praca zawodowa i liczne zagrożenia związane ze środowiskiem pracy człowieka 
prowadzą do dolegliwości, chorób, dysfunkcji czy też zaburzeń zachowania. Często ludzie nie 
zdają sobie sprawy jakie skutki zdrowotne powoduje wykonywana przez nich praca lub nie-
korzystne środowisko i nie dostrzegają powolnych zmian chorobowych zachodzących w or-
ganizmie. Problemy zdrowotne skutkują z kolei brakiem pracy lub trudnościami z jej wyko-
nywaniem. Dlatego problem kształtowania kompetencji zdrowotnych i samoświadomości 
własnego zdrowia staje się coraz bardziej istotny.  

Do obszarów zdrowia zalicza się: zdrowe żywienie, dbałość o ciało i aktywność fizyczną, 
umiejętność radzenia sobie z emocjami i stresem, optymizm, poczucie tożsamości i własnej 
wartości, potencjał twórczy oraz umiejętności życiowe54. Do tych ostatnich Barbara Woyna-
rowska zalicza55: (za: WHO, 1993) umiejętności i komunikację interpersonalną, podejmowa-
nie decyzji i myślenie krytyczne oraz (za: UNICEF, 2001) umiejętności interpersonalne, takie 
jak: budowanie samoświadomości i własnego systemu wartości, podejmowanie decyzji i kie-
rowanie stresem56. Według WHO umiejętności życiowe umożliwiają jednostce podejmowa-
nie takich zachowań, które pozwalają jej efektywnie radzić sobie z zadaniami i wyzwaniami 
życia codziennego.  

Zdaniem Woynarowskiej57, edukacja zdrowotna w systemie oświaty koncentruje się wo-
kół pojęcia „zdrowie” w ujęciu pozytywnym oraz na czynnikach je warunkujących, jak rów-
nież na dbałości o zdrowie. Jej celem jest nie tylko ochrona zdrowia, czyli niedopuszczenie 
do zaburzeń i problemów (profilaktyka), ale także doskonalenie i umacnianie zdrowia 
uczniów i pracowników przez pomaganie im w kształtowaniu zachowań prozdrowotnych  
i tworzeniu w szkole środowiska sprzyjającego zdrowiu58. W praktyce szkolnej kształtowaniu 
kompetencji zdrowotnych i profilaktyce zdrowia, w tym zdrowia psychospołecznego, po-
święca się niewiele uwagi lub wcale. Tymczasem okres nauki szkolnej to także etap rozwoju, 
kiedy kształtują się nawyki, postawy, przekonania i wzorce zachowań. Dlatego ten okres jest 
okazją do kształtowania zachowań prozdrowotnych uczniów oraz nabywania przez nich 
umiejętności: radzenia sobie ze stresem, zarządzania własnymi emocjami oraz własnym 
zdrowiem.  

                                                           

54 B. Woynarowska, Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-
szawa 2008, s. 6-10.  

55 Ibidem. 
56 Ibidem. 
57 B. Woynarowska, Edukacja zdrowotna w podstawie programowej kształcenia ogólnego, jako fundament 

dla szkolnego programu profilaktyki, [w:] ORE, ss.1-5. file:///C:/Users/Test/Downloads/Woynarowska% 
20(1).pdf, [15.09.2015].  

58 Ibidem.  
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Dbałość o zdrowie to jeden z przejawów dążenia do zachowania równowagi pomiędzy 
różnymi wymiarami funkcjonowania człowieka w świecie. Zdrowie – według Światowej De-
klaracji Zdrowia przyjętej także przez Polskę na Światowym Zgromadzeniu Zdrowia w 1998 
roku, jest jednym z podstawowych praw jednostki ludzkiej oraz bogactwem społeczeństwa59. 
W Karcie Ottawskiej z 1986 roku, wskazuje się, że zdrowie jest zasobem (środkiem) dla każ-
dego człowieka, z którego może korzystać w codziennym życiu, a rozwijanie i wykorzysty-
wanie własnego potencjału zdrowotnego umożliwia człowiekowi satysfakcjonujące, twórcze  
i spełnione życie w wymiarze społecznym i ekonomicznym. W dokumencie tym podkreślono 
również, że zdrowie rozumiane jako zasób społeczny stanowi jedno z bogactw naturalnych 
każdego państwa, determinuje jego rozwój ekonomiczny i gospodarczy, przyczyniając się do 
rozwoju dóbr materialnych, kulturalnych – prowadząc tym samym do rozkwitu i dobrobytu 
społecznego60. Ludzie zdrowi mogą lepiej i efektywniej wykorzystać swoje możliwości  
i zdolności, sprawniej zaspokajać potrzeby własne i swoich bliskich, łatwiej osiągać cele  
i zaspokajać aspiracje zawodowe, i w efekcie osiągać wyższą jakość życia. Z tej perspektywy 
zdrowotny dobrostan zawodowy stanowi jednostkowy kapitał kariery, jak również zasób spo-
łeczny.  

 
 
Wnioski końcowe. Wyzwania wobec edukacji i szkoły XXI wieku 
 
Przedstawione w artykule problemy i wyzwania stawiane współczesnej szkole i edukacji nie 
wyczerpują długiej listy oczekiwań kierowanych wobec szkoły przez rodziców, pracodaw-
ców, decydentów, wreszcie samych uczniów. Skoncentrowałam się na tych wybranych kom-
petencjach, które stają się coraz bardziej znaczące w satysfakcjonującym funkcjonowaniu 
człowieka na rynku pracy. Do istotnych spośród nich należy zaliczyć: kształtowanie samo-
dzielności i samoodpowiedzialności uczniów za własną działalność, w tym własny rozwój 
zawodowy, a dalej przebieg kariery. Ponadto wyzwanie stanowi nadal rozwijanie kreatywno-
ści i innowacyjności uczniów, a nowym wyzwaniem staje się kształtowanie świadomości 
własnego zdrowia skutkujące umiejętnością budowania zdrowotnego dobrostanu zawodowe-
go.  

Jak pisał Obuchowski: „rewolucja podmiotów pojawiła się jako zjawisko masowe w dru-
giej połowie XX wieku, trwa nadal, ulega dalszym modyfikacjom i obejmuje coraz to nowe 
obszary życia ludzi. Istotnym jej wskaźnikiem jest zakorzenienie się zawartych w niej założeń 
w treści samookreślenia jednostek ludzkich. W skład tej treści wchodzi przekonanie, że  
w hierarchii wartości człowieka pozycję dominującą powinny zajmować problemy osobiste, 
jakość życia i udział w tworzeniu idei sprzyjających dobremu życiu wszystkich ludzi. Zauwa-
żę tu, że wartości znaczące dla osobowości roli, takie jak posłuszeństwo, przystosowanie, 
uległość – zeszły na drugi plan”61. Autor ten zwraca uwagę na istotne przesunięcie w podsta-
wowych założeniach edukacji, która jak nigdy wcześniej winna skupiać się na samosterowno-

                                                           

59 Za: Narodowy Program Zdrowia na lata 2007-2015, Ministerstwo Zdrowia, [w:] 
http://www2.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/zal_urm_npz_90_15052007p.pdf, [10.02.2017]. 

60 B. Woynarowska, Edukacja…2008, op. cit., s. 27, 40. 
61 K. Obuchowski, Rewolucja…., op. cit., s. 4. 
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ści uczącego się, jego samopoznaniu i wspomaganiu ucznia w budowaniu indywidualnego 
kapitału osobistego i zawodowego.   

Niewątpliwie szkoła i nauczyciele borykają się obecnie z wieloma trudnościami i stają 
przed wciąż nowymi wyzwaniami. Wiele wysiłków i środków przeznaczanych jest na ciągłe 
doskonalenie tak systemu, jak i praktyki szkolnej. Pomimo, iż istotny wpływ na rozwój mło-
dego człowieka ma środowisko rodzinne, społeczne i rówieśnicze oraz mass i social media, to 
jednak uczniowie spędzają w środowisku szkolnym wiele lat. Dlatego warto podejmować 
nieustanne wysiłki: debaty i polemiki wokół istotnych problemów i nowych wyzwań oraz 
dawać szanse oddolnym inicjatywom, nastwionym na to, aby czas spędzony w szkole był 
przez każdego ucznia wykorzystany optymalnie, efektywnie i służył jak najlepiej jego indy-
widualnemu rozwojowi i przygotowaniu dla dalszego życia i kariery zawodowej. Obecnie 
powstaje w Polsce coraz więcej szkół alternatywnych, na przykład szkoły demokratyczne czy 
innowacyjne, które cieszą się rosnącym zainteresowaniem rodziców. Ponadto czekamy na 
ostateczny kształt reformy oświaty w Polsce i jej pozytywne dla szkoły skutki. Oby polska 
szkoła XXI wieku wspomagała uczniów do sprawnego poruszania się po „ruchomych pia-
skach” współczesnego rynku pracy.  
 
Bibliografia  

Bańka A., Transnacjonalne poradnictwo zawodowe w kontekście zmian w wymiarze europejskim, [w:]  
S.M. Kwiatkowski, Z. Sirojć (red.), Edukacja dla rynku pracy. Problemy poradnictwa zawodowego, Wyd. 
OHP, Warszawa 2006. 

Cybal-Michalska A., Rozwój kariery jako proces inwestowania w kapitał kariery, „Studia Edukacyjne” 2012,  
nr 22. 

Czabała C., Brykczyńska C., Bobrowski K., Ostaszewski K., Problemy zdrowia psychicznego w populacji gim-

nazjalistów warszawskich, „Postępy Psychiatrii i Neurologii” 2005, T 14, Zeszyt 1. 
Dąbrowski K., W poszukiwaniu zdrowia psychicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.  
Czarnecki K.M., Psychologia pracy zawodowej człowieka, Wydawnictwo Wyższa Szkoła WZiM w Sosnowcu, 

Sosnowiec 2006. 
Konarzewski K., Zieliński R., Daniecki W., Podmiotowość jednostki w koncepcjach psychologicznych i organi-

zacyjnych, Ossolineum, Wrocław 1983. 
Kozielecki J., Człowiek oświecony czy innowacyjny, „Kwartalnik Pedagogiczny” 1987, nr 1. 
Kozielecki J., Koncepcja transgresyjna człowieka, PWN, Warszawa 1987. 
Minta, Od Aktora do Autora. Wspieranie młodzieży w konstruowaniu własnej kariery, KOWEZiU, Warszawa 

2012. 
Nawrat D. Podmiotowość–twórczość–wolność. Od teorii do praktyki edukacyjnej, [w:] K. Pająk, A. Zduniak 

(red.), Edukacyjne wyzwania XXI wieku, Wydawnictwo „Elipsa”, Poznań - Warszawa 2003. 
Nawrat D., Marcinkowska B., Pedagogy of Subjectivity – basic principles and their practical usage in educa-

tion, [w:] B. Jostingmeier, H. J. Boeddrich (red.), Cros-Cultural Innovation Results of the 8-th European 

Conference on Creativity and Innovation , Universitataats-Verlag Press, Wiesbaden2005. 
Nawrat D., Psychologiczne koszty pracy w kontekście idei zrównoważonego rozwoju, [w:] R. Tomaszewska-

Lipiec (red.), Relacje praca–życie pozazawodowe drogą do zrównoważonego rozwoju jednostki, Uniwersy-
tet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2014. 

Obuchowski K., Rewolucja podmiotów, Wyd. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, Łódź 2004.  
Obuchowski, Człowiek intencjonalny, PWN, Warszawa 1993. 
Okoń W., Dziesięć szkół alternatywnych XX wieku, WSiP, Warszawa 1997. 
Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkim, PWE, Warszawa 2007. 
Robinson K., Kreatywne szkoły. Oddolna rewolucja, która zmienia edukację, Wyd. Element, Kraków 2015. 
Savickas M. L., Constructing   Careers: Actor, Agent and Author,  “Journal of  Employment Counselling” 2011, 

No 48. 
Skłodowski H., Psychologiczne wyzwania kryzysu, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2010, Tom XI, Zeszyt 1. 
Spitzer M., Jak uczy się mózg?, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2012. 
Szumigraj M., Poradnictwo kariery – ujęcie makrospołeczne, „Edukacja Dorosłych” 2010, nr 1 (62). 



 Edukacja i szkoła w kształtowaniu kompetencji uczniów…                               75 

Szumigraj M., Poradnictwo kariery, Oficyna Wydawnicza ŁOŚGRAF Wiesław Łoś, Warszawa 2011. 
Woynarowska B., Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

2008. 
Żylińska M., Neurodydaktyka. Nauczanie  uczenie się przyjazne mózgowi, Wyd. Naukowe UMK, Toruń 2013. 
 
Dokumenty i źródła internetowe:  

Bauman Z., Gdyby nie było terrorystów, trzeba by ich było wymyślić, [w:] wywiad dla wirtualna polska, S. Sie-
rakowski, http://opinie.wp.pl/prof-zygmunt-bauman-gdyby-nie-bylo-terrorystow-trzeba-by-ich-bylo-
wymyslic-6016709661267073a [06.04.2016]. 

European Democratic Education Community, [w:] http://www.eudec.org/index.html [10.04.2016]. 
Komunikat Komisji, Europa 2020 „Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 

włączeniu społecznemu”, [w:] Komisja Europejska, Bruksela 2010. 
Narodowy Program Zdrowia na lata 2007-2015, Załącznik do Uchwały Nr 90/2007, Rady Ministrów z dnia  

15 maja 2007r., Ministerstwo Zdrowia, [w:] 
        http://www2.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/zal_urm_npz_90_15052007p.pdf, [10.02.2017]. 
Szwed J., Młodzi roszczeniowi: pokolenie NEETs coraz większym wyzwaniem dla rynku pracy, [w:] 
        http://rynekpracy.pl/artykuly/mlodzi-roszczeniowi-pokolenie-neet-coraz-wiekszym-wyzwaniem-dla-rynku-

pracy, [13.04.2016]. 
Woynarowska B., Edukacja zdrowotna w podstawie programowej kształcenia ogólnego, jako fundament dla 

szkolnego programu profilaktyki, [w:] https://www.ore.edu.pl/component/phocadownload/category/300-
program-wychowawczy-i-program-profilaktyki-szkoly?download=1358:edukacja-zdrowotna-w-podstawie-
programowej-ksztacenia-oglnego-jako-fundament-dla-szkolnego-programu-profilaktyki, [15.09.2016]. 

 
 
 
  


