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Streszczenie: W niniejszym artykule dokonano oceny założeń szkolnej edukacji 
na poziomie ponadgminazjalnym z punktu widzenia zadań rozwoju społecznego 
w okresie późnej adolescencji, na wejściu w dorosłość.  W związku z tym najpierw 
sformułowano pytanie badawcze: Czy podstawa programowa dla IV etapu eduka-
cyjnego zakłada osiągnięcie takich efektów uczenia się, które są zbieżne z zada-
niami rozwoju społecznego młodzieży w okresie późnej adolescencji? Następnie 
dokonano oceny tych kompetencji z punktu widzenia kompetencji społecznych 
szczególnie potrzebnych w dorosłości. W analizie skoncentrowano się na wybra-
nych umiejętnościach i postawach  wpisujących się w następujące zadania rozwo-
jowe: wchodzenie w role społeczne związane z odpowiedzialnością, w tym przygo-
towanie do roli pracownika, współpraca w wielokulturowych i międzynarodowych 
zespołach oraz aktywność polityczna.  
Analiza wykazała, że podstawa programowa dla IV etapu edukacyjnego zakłada 
rozwijanie u uczniów i uczennic umiejętności krytycznej oceny oraz umiejętności 
konstruktywnego rozwiązywania problemów. Jednocześnie stwierdzono niepoko-
jące braki lub słabą reprezentację w odniesieniu do wielu istotnych kompetencji 
takich, jak np.: gotowość do autonomicznego działania, umiejętność radzenia sobie 
ze stresem i frustracją czy też zainteresowanie komunikacją międzykulturową. 
Przeprowadzone badania prowadzą do wniosku, że podstawa programowa na po-
ziomie szkoły ponadgimnazjalnej nie stanowi spójnego projektu rozwijania kom-
petencji społecznych uczniów i uczennic. 

 

                                                      
1 Badanie przeprowadzone w ramach projektu Improving Teaching Methods for Europe (ImTe-

aM4EU) przez zespół pracowników i doktorantów Katedry Pedagogiki Szkolnej UMK. Projekt 
współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ Partnerstwo Strategiczne. 
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Wprowadzenie 

Człowiek jest istotą społeczną – o znaczeniu tego aksjomatu można prze-
konać się szczególnie w obliczu samotności czy w warunkach izolacji. Wszyscy 
ulegamy też wpływom społecznym, tj. oddziaływaniu słów, czynów i obecności 
innych ludzi na nasze myśli, uczucia postawy i zachowania (Aronson, Wilson, 
Akert 2006). Zagadnieniami tymi zajmuje się szczególnie psychologia społecz-
na, pedagodzy zaś czerpią z niej wiedzę po to, by lepiej rozumieć zachowania 
uczących się, wychodzić naprzeciw ich potrzebom w różnych okresach rozwo-
jowych, odpowiednio do tego planować proces edukacyjny, w tym rozwój wła-
ściwych kompetencji społecznych.  

W badaniach, które zostały zrealizowane w ramach projektu Improving Te-
aching Methods for Europe, poddano analizie podstawy programowe kształce-
nia ogólnego dla wszystkich etapów edukacyjnych pod kątem jednej z europej-
skich kompetencji kluczowych, tj. kompetencji społecznych i obywatelskich. 
W niniejszym artykule koncentrujemy się na zgodności społecznych zadań roz-
wojowych przypisanych do wieku uczniów na IV etapie kształcenia z wymaga-
niami podstaw programowych w zakresie kompetencji społecznych. W tym celu 
przeprowadzono kwerendę literatury  przedmiotu, aby na podstawie cech i za-
dań rozwoju społecznego dla młodzieży w późnej fazie dorastania (14/15– 
–19/20) wskazać specyficzne/właściwe dla tego okresu kompetencje społeczne, 
które powinny naszym zdaniem znaleźć odzwierciedlenie w wymaganiach, jakie 
stawia szkole i nauczycielowi podstawa programowa. Jednocześnie miałyśmy 
na celu rozpoznanie, jakie plany ma do zrealizowania szkoła w ramach naucza-
nia przedmiotowego w zakresie rozwijania kompetencji społecznych istotnych 
w życiu dorosłych. Punktem odniesienia w tym względzie uczyniono cele szkoły 
wyższej w zakresie rozwijania kompetencji społecznych wyprowadzone przez 
M. Nowak-Dziemianowicz z założeń liberalizmu politycznego, które odnieść 
można do kompetencji społecznych dorosłych w ogóle. Są to:  
− orientacja na normy, reguły, procedury jako podstawy ładu społecznego 
− budowanie podstaw zaufania w relacjach społecznych, interpersonalnych 
− kształtowanie poczucia wpływu na bieg zdarzeń, poczucia sprawstwa po-

przez uczestnictwo w dobrze zaplanowanym, przynoszącym wymierne efek-
ty, satysfakcjonującym działaniu 

− zwiększenie partycypacji poprzez znajomość praw obywatelskich, praw 
człowieka, zdobywanie doświadczeń w pracy w III sektorze, wolontariat 

− szacunek jako podstawa relacji – kształtowanie postawy tolerancji, otwarto-
ści na odmienność kulturową, światopoglądową, na każdą inność 

− kształtowanie orientacji temporalnej na przyszłość 
− kształtowanie postaw i zachowań pragmatycznych; podkreślanie związku 

między wysiłkiem, działaniem a jego efektami 
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− praca nad emocjami; pokazanie miejsca i roli emocji w działaniu, sposobów 
radzenia sobie z emocjami 

− kształtowanie adekwatnego obrazu siebie, własnej grupy społecznej, praca 
nad stereotypami 

− konieczność przezwyciężania konfliktu postaw zorientowanych na tradycję 
z postawami modernizacyjnymi; pogodzenie tradycji z pragmatyką (Nowak- 
-Dziemianowicz 2012).  

Posiadanie kompetencji społecznych przez dorosłych jest podstawą kon-
struktywnego funkcjonowania w życiu osobistym, zawodowym i społecznym, 
jak i przeciwdziała marginalizacji i wykluczeniu społecznemu (Rosalska 2015).   

Odpowiedzi na pytania: Co jest charakterystyczne dla rozwoju społecznego 
młodzieży w późnej fazie dorastania? Jakie kompetencje społeczne są potrzeb-
ne, żeby sprostać zadaniom rozwoju społecznego w tym okresie? – stanowiły 
teoretyczne zaplecze podjętych i prezentowanych w niniejszym artykule badań. 
W tym miejscu ograniczymy się do wskazania podstawowych wniosków doty-
czących postawionych wyżej pytań, gdyż literatura na ten temat jest bardzo sze-
roka i powszechnie znana.  

Proces formowania tożsamości jest centralnym i najważniejszym zadaniem, 
przed jakim stoi nastolatek (Bardziejewska 2005). Na IV etapie edukacji mło-
dzież wchodzi w okres formowania się tożsamości moratoryjnej – czasu aktyw-
nego poszukiwania czegoś dla siebie. Tym, co decyduje o szybkości przejścia 
od tożsamości rozproszonej i lustrzanej do moratoryjnej, jest więź łącząca dora-
stającego z otoczeniem społecznym. W sytuacji, kiedy młody człowiek ‘traci 
grunt pod nogami’ i nie posiada jeszcze wewnętrznej struktury, która mogłaby 
go ‘scalić’ – najważniejsze jest stabilne otoczenie (rodzina, szkoła), które daje 
wsparcie, zapewnia bezpieczeństwo, nie ulega stawianym przez dorastającego 
żądaniom i prowokacjom (Bardziejewska 2005). Jednocześnie w relacjach 
z rodzicami ważne jest budowanie autonomii nastolatka w dokonywaniu wybo-
rów i ponoszenia ich konsekwencji. Jak pisze Bardziejewska: Rozczarowanie 
związane z dokonanym wyborem pozwala na przejście do tożsamości odroczonej 
– czasu aktywnego poszukiwania czegoś dla siebie. Moratorium skłania do kry-
tycznego myślenia, otwartości na to, co nowe oraz poszukiwania wśród alterna-
tyw. (…) Szansą dla rozwoju młodego człowieka o tożsamości moratoryjnej jest 
bogactwo i jakość oferty proponowanej przez społeczeństwo i kulturę (Bardzie-
jewska 2005). Umiejętności interpersonalne nabyte na wcześniejszych etapach 
rozwoju pozwalają utrzymać miejsce w grupie oraz nawiązać udane relacje ró-
wieśnicze z partnerami płci przeciwnej, które prowadzą do pogłębiania tych 
relacji pod względem intymności. To pozwala ćwiczyć się w społecznie odpo-
wiedzialnych zachowaniach, których coraz częściej oczekujemy od młodzieży 
zmierzającej ku dorosłości.  

Do podstawowych problemów okresu dorastania należy: wybór tożsamości 
negatywnej, uzależnienie od alkoholu i narkotyków oraz pragmatyzacja świa-



Hanna Solarczyk-Szwec, Violetta Kopińska, Anna Matusiak 32 

domości (Hejmanowski 2005). Korzyści i zagrożenia związane z wyborem toż-
samości negatywnej prezentuje tabela 1.  
 
Tabela 1. Korzyści i zagrożenia negatywnej tożsamości 
 

Korzyści tożsamości negatywnej Zagrożenia negatywnej tożsamości 
• przezwyciężenie rozproszenia 
• zyskiwanie autonomii względem rodziców 

i szkoły 
• kształtowanie gotowości do obdarzania 

akceptacją i kontaktowania się z osobami 
odmiennymi 

• zyskiwanie dojrzałego stosunku do norm 
obyczajowych i prawnych 

• zastosowanie zbyt dotkliwej i dalekosiężnej 
sankcji  

• upowszechnienie skrajnie negatywnych 
wzorców przez media 

• społeczna marginalizacja jako następstwo 
braku pozytywnych ofert 

• dyskryminacja na tle rasowym lub narodo-
wościowym 

 

Źródło:  Zestawienie własne na podstawie: Hejmanowski Sz., Okres dorastania – zagrożenia 
rozwoju, [w:] Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, 
GWP, Gdańsk 2005, s. 45–46. 

 
 

 
Rys. 1. Zmiany kompetencji społecznych nastolatka na IV etapie edukacji 
 
Źródło:  E. Filipiak, G. Siadak, Edukacja szkolna i pozaszkolna. Późna faza dorastania, Niezbędnik 

Dobrego Nauczyciela pod red. A. Brzezińskiej, seria III, tom 6, Warszawa 2014, s. 43 [do-
stęp: http://eduentuzjasci.pl/publikacje-ee-lista/224-niezbednik-dobrego-nauczyciela/seria-
3-edukacja-w-okresie-dziecinstwa-i-dorastania/1209-niezbednik-dobrego-nauczyciela-
seria-3-edukacja-w-okresie-dziecinstwa-i-dorastania.html].  
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Czynnikami sprzyjającymi utrwaleniu negatywnej tożsamości czy uzależ-
nieniu od alkoholu i narkotyków ze społecznego punktu widzenia są m.in. słabe 
lub nieprawidłowe więzi z bliższym (rodzina) i dalszym (rówieśnicy i szkoła) 
otoczeniem dorastającego człowieka, co prowadzi do alienacji. Z kolei pragma-
tyzacja świadomości wyrażająca się w orientacji na cele i wartości o charakterze 
utylitarnym oraz postrzeganiu świata w kategoriach gry rynkowej prowadzić 
może do dalszej ekspansji indywidualizmu i w następstwie – do dezintegracji 
społecznej, czego już jesteśmy świadkami.      

Młodzież na IV etapie edukacyjnym decyduje o swojej dalszej aktywności 
edukacyjnej i przyszłości zawodowej, niektórzy wejdą już na rynek pracy, mogą 
myśleć o założeniu rodziny, stąd wynika orientacja młodzieży na przyszłość.  

Przenosząc powyższe rozważania na grunt pedagogiki, można odwołać się 
do modelu opracowanego przez Ewę Filipiak i Gorettę Siadak, które przedstawi-
ły oczekiwane na IV etapie edukacji zmiany w zakresie kompetencji społecz-
nych (rys. 1). 

Model Filipiak i Siadak w połączeniu z cechami społecznego rozwoju 
w ujęciu psychologicznym oraz kompetencjami społecznymi dorosłych był 
istotnym punktem odniesienia na etapie doboru kryteriów analitycznych do ba-
dań (tab. 2). 

Podstawy metodologiczne 

Niniejszy artykuł jest rezultatem poszukiwania odpowiedzi na następujące 
pytanie badawcze: 

W jakim zakresie podstawy programowe dla IV etapu edukacyjnego zakła-
dają osiągnięcie takich efektów uczenia się, które są zbieżne z zadaniami rozwo-
ju społecznego dla uczniów i uczennic na IV etapie edukacyjnym, tj. w okresie 
późnej adolescencji?  Powyższe pytanie wymaga doprecyzowania. Po pierwsze 
–  należy wyjaśnić, czym jest efekt uczenia się i jakie jest jego miejsce w pod-
stawie programowej. Po drugie – należy dookreślić, jakie zadania w zakresie 
rozwoju społecznego uczniów i uczennic weźmiemy pod uwagę przy dokony-
wanej analizie. 

Co do pierwszej kwestii – w podstawie programowej nie posłużono się po-
jęciem „efektu uczenia się”. Sformułowano tam natomiast wymagania szczegó-
łowe, które wskazują, co uczniowie i uczennice powinni wiedzieć, potrafić, 
jakimi umiejętnościami się wykazywać. Wymagania szczegółowe z podstawy 
programowej operują zatem efektami uczenia się (mimo że samo określenie 
„efekt uczenia się” tam nie pada), rozumianymi jako zasób wiedzy, określona 
umiejętność lub postawa nabyte w procesie edukacji szkolnej. Poszczególne 
wymagania mogą  być (i często są) zbudowane z jednego, dwóch lub kilku efek-
tów uczenia się odnoszących się do różnych obszarów (wiedza, umiejętności, 
postawy).  



Hanna Solarczyk-Szwec, Violetta Kopińska, Anna Matusiak 34 

Co do kwestii drugiej – z literatury przedmiotu wybrano kompetencje spo-
łeczne istotne z punktu widzenia rozwoju społecznego młodzieży w wieku 
14/15–19/20 lat. Uznano, że będą to przede wszystkim: wchodzenie w role spo-
łeczne związane z odpowiedzialnością, w tym przygotowanie do roli pracowni-
ka, współpraca w wielokulturowych i międzynarodowych zespołach oraz ak-
tywność polityczna.  

 
Tabela 2. Kategorie analityczne/efekty uczenia się odpowiadające rozwojowi społecznemu na IV 

etapie edukacyjnym 
 

Lp. Kategorie analityczne/efekty uczenia się 

1 umiejętność krytycznej oceny (w tym informacji i przekazów medialnych) i twórczej 
refleksji 

2 umiejętność życia i pracy w środowisku wielokulturowym 

3 umiejętność dokonywania rozróżnienia sfery osobistej od zawodowej 

4 umiejętność budowania koalicji, umiejętność współpracy i interakcji 

5 umiejętność radzenia sobie ze stresem i frustracją i wyrażania ich w konstruktywny 
sposób 

6 umiejętność konstruktywnego rozwiązywania problemów 

7 gotowość do przyjmowania odpowiedzialności związanej z uczestnictwem w różnych 
wspólnotach, funkcjonowaniem w różnych rolach społecznych 

8 gotowość do autonomicznego działania 

9 zainteresowanie komunikacją międzykulturową 

10 umiejętność zaangażowania się wraz z innymi w działania publiczne 

11 umiejętność oceny stanowiska lub decyzji, zajęcia stanowiska i jego obrony 

12 umiejętność uczestnictwa w demokratycznych procesach podejmowania decyzji na 
poziomie lokalnym, krajowym, europejskim 

13 umiejętność konstruktywnego uczestnictwa w działaniach społeczności lokalnych  
i sąsiedzkich 

14 umiejętność rozumienia różnych punktów widzenia 

15 szacunek dla różnic, w tym różnic płciowych, religijnych i etnicznych 

16 negatywna ocena uprzedzeń, rasizmu i dyskryminacji oraz gotowość do pokonywania 
uprzedzeń 

 

Źródło: badania własne. 
 
Metodą zbierania danych było przeszukiwanie źródeł wtórnych (Rubacha 

2008). Jednostką analizy było wymaganie szczegółowe z podstawy programo-
wej. Katalog 116 kategorii analitycznych będących de facto efektami uczenia 
się wpisującymi się w kompetencje społeczne i obywatelskie został utworzony 
w oparciu o literaturę przedmiotu, kodowanie otwarte z dokumentów politycz-
no-oświatowych2 oraz kodowanie otwarte podstaw programowych. W kolejnym 
                                                      
2  Wykorzystano tu: Załącznik do Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 18 grudnia 2006 

roku w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie – Kompetencje 
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etapie w podstawach programowych kształcenia ogólnego poszukiwano skon-
struowanych wcześniej kategorii analitycznych. Stwierdzono, że są one obecne 
w 833 wymaganiach, w tym w 54 – na pierwszym etapie edukacyjnym, 193 – na 
drugim, 322 – na trzecim i 264 – na czwartym etapie edukacyjnym. Przy anali-
zie danych uwzględniono również takie zmienne jak: etap edukacyjny (I–IV), 
przedmiot szkolny, rodzaj wymagania (efektów uczenia się wpisujących się w to 
wymaganie) z podstawy programowej (wiedza, umiejętności, postawy) oraz 
ocenę kompetencji w odniesieniu do funkcji szkoły/edukacji: rekonstrukcyjna, 
adaptacyjna, emancypacyjna (Kwieciński 1995; Chomczyńska-Rubacha 2010). 

W ramach analizy, których wyniki prezentujemy w niniejszym artykule, 
z katalogu 116 kategorii analitycznych wybrano takie (tab. 2), które wpisują się 
w wybrane wyżej zadania w zakresie rozwoju społecznego młodzieży na IV 
etapie edukacyjnym, a których obecność i liczebność w podstawie programowej 
dla IV etapu edukacyjnego umożliwi odpowiedź na sformułowane w niniejszym 
tekście pytanie badawcze. Skoncentrowano się  przy tym na umiejętnościach 
i postawach, zakładając, że u ich podstaw leży stosowna wiedza.  

Jednocześnie przyjęto, że odpowiedź na pytanie badawcze zostanie udzie-
lona w oparciu o ocenę występowania całej wiązki wybranych kategorii anali-
tycznych (określonych w tabeli 2) w podstawie programowej dla IV etapu edu-
kacyjnego. Chodzi nam zatem w rezultacie o ocenę uogólnioną, choć nie pomi-
niemy również wyników uzyskanych w ramach poszczególnych kategorii. 

Wyniki badań 

Analiza podstaw programowych kształcenia ogólnego w zakresie kompe-
tencji społecznych i obywatelskich na wszystkich etapach edukacyjnych wyka-
zała, że dominują wymagania, które mieszczą się w obszarze wiedzy i które 
stanowią blisko 75% wszystkich badanych wymagań (N = 833), podczas gdy 
wymagania mieszczące się w obszarze umiejętności stanowią  ponad 31%,  
a w obszarze postaw – 10%3 tych wymagań. 

Warto jednocześnie dodać, że tendencja dotycząca dominacji w podsta-
wach programowych wymagań z obszaru wiedzy jest  charakterystyczna prawie 
dla wszystkich etapów edukacyjnych (wyjątek stanowi I etap). Nie inaczej jest 
w przypadku etapu ponadgimnazjalniego (rys. 2), w którym wiedza stanowi 
73,9% wszystkich badanych wymagań (N = 264), umiejętności – 36,7%, a po-
stawy – 6,4%4.  

                                                                                                                                   
kluczowe w uczeniu się przez całe życie – Europejskie Ramy Odniesienia (L/394) oraz Polską 
Ramę Kwalifikacji – Raport Referencyjny. Odniesienie Polskiej Ramy Kwalifikacji na rzecz 
uczenia się przez całe życie do Europejskiej Ramy Kwalifikacji  

3  Odsetki nie sumują się do stu, ponieważ niektóre wymagania zostały zakwalifikowane do więcej niż 
jednego obszaru (w ramach jednego wymagania mogło mieścić się kilka efektów uczenia się). 

4  Jw. 
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Rys. 2.  Wymagania w podstawie programowej na czwartym etapie edukacyjnym z podziałem na 

wiedzę, umiejętności, postawy 
 

Źródło: badania własne. 
 
W podstawach programowych kształcenia ogólnego w zakresie kompeten-

cji społecznych i obywatelskich zdecydowanie dominują wymagania odnoszące 
się do funkcji adaptacyjnej szkoły/edukacji5. Dotyczy to wszystkich etapów 
edukacyjnych (rys. 3).  

 

 
Rys. 3. Ocena wymagań (wpisujących się w kompetencje społeczne i obywatelskie) w podstawach 

programowych kształcenia ogólnego w odniesieniu do funkcji szkoły/edukacji 
z uwzględnieniem etapów edukacyjnych 

 

Źródło: badania własne. 

                                                      
5  Efekty uczenia się oceniane jako takie, które wpisują się w adaptacyjną funkcję szkoły stanowią 59,8% 

badanych wymagań, w rekonstrukcyjną– 36,5%, a w emancypacyjną – 10,1% (Odsetki nie sumują się 
do stu, ponieważ dane wymaganie edukacyjne z podstawy programowej mogło zostać ocenione jedno-
znacznie jako odnoszące się do określonej funkcji szkoły/edukacji, ale mogło też mieć charakter mie-
szany (w ramach określonego wymagania mogło mieścić się kilka efektów uczenia się mających róż-
nych charakter) i w związku z tym zostać zaliczone do dwóch lub trzech kategorii.) 



 Kompetencje społeczne na wejściu w dorosłość. Krytyczna analiza…  37 

Jak wynika z wykresu 2, liczebność takich efektów uczenia się, które od-
wołują się do emancypacyjnej funkcji szkoły rośnie z każdym etapem edukacyj-
nym, ale i tak na IV etapie edukacyjnym stanowi zaledwie 17%  badanych wy-
magań,  podczas gdy te, które odwołują się do adaptacyjnej funkcji szkoły, to 
blisko 57% tych wymagań.  

Edukacja szkolna ma z założenia przede wszystkim wprowadzać w istnie-
jący porządek społeczny. Mniejszą wagę przykłada się natomiast (przynajmniej 
w założeniu) do takich kompetencji, które pozwoliłyby na zmianę otaczającej 
rzeczywistości na lepszą. Tym bardziej interesująca wydaje się analiza wybra-
nych przez nas – pod kątem zadań rozwoju społecznego – kategorii na IV etapie 
edukacyjnym (tab. 3). 

 
Tabela 3. Kategoria analityczna/ efekt uczenia się a zadania rozwoju społecznego – IV etap edukacji 
 

Lp. 
 

Kategoria analityczna/ efekt uczenia się  
 

N = 264 
nie wystę-

puje występuje 
1 umiejętność krytycznej oceny (w tym informacji i przekazów 

medialnych) i twórczej refleksji 
239 25 

2 umiejętność życia i pracy w środowisku wielokulturowym 264 0 
3 umiejętność dokonywania rozróżnienia sfery osobistej od zawo-

dowej 
264 0 

4 umiejętność budowania koalicji, współpracy i interakcji 262 2 
5 umiejętność radzenia sobie ze stresem i frustracją i wyrażania 

ich w konstruktywny sposób 
264 0 

6 umiejętność konstruktywnego rozwiązywania problemów 252 12 
7 umiejętność uczestnictwa w demokratycznych procesach podej-

mowania decyzji na poziomie lokalnym, krajowym i europej-
skim 

264 0 

8 umiejętność konstruktywnego uczestnictwa w działaniach spo-
łeczności lokalnych i sąsiedzkich 

264 0 

9 umiejętność rozumienia różnych punktów widzenia 264 0 
10 umiejętność oceny stanowiska lub decyzji, zajęcia stanowiska  

i jego obrony 
263 1 

11 umiejętność zaangażowania się wraz z innymi w działania pu-
bliczne 

264 0 

12 gotowość do przyjmowania odpowiedzialności związanej  
z uczestnictwem w różnych wspólnotach, funkcjonowaniem  
w różnych rolach społecznych 

263 1 

13 gotowość do autonomicznego działania 264 0 
14 zainteresowanie komunikacją międzykulturową 263 1 
15 szacunek dla różnic, w tym różnic płciowych, religijnych i et-

nicznych 
262 2 

16 negatywna ocena uprzedzeń, rasizmu i dyskryminacji oraz go-
towość do pokonywania uprzedzeń 

262 2 

Razem 46 
 

Źródło: badania własne. 
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Wśród efektów uczenia się, które sprzyjają rozwojowi kompetencji spo-
łecznych charakterystycznych dla IV etapu edukacyjnego na czoło wysuwa się 
umiejętność krytycznej oceny (w tym informacji i przekazów medialnych) oraz 
twórczej refleksji. Kompetencja ta pojawia się najczęściej (10 razy) na j. pol-
skim i rzadziej, po 3–4 razy, na wiedzy o społeczeństwie, historii, podstawach 
przedsiębiorczości i  informatyce. Co ciekawe, nie pojawia się w ogóle na  
j. obcym czy na wychowaniu do życia w rodzinie. W tab. 4 przedstawiamy 
przykłady wymagań przypisanych do tej kompetencji w podstawie programowej 
j. polskiego, wiedzy o społeczeństwie i historii.  

 
Tabela 4.  Wymagania podstawy programowej przypisane do umiejętności krytycznej oceny 

(w tym informacji i przekazów medialnych) i twórczej refleksji na IV etapie edukacji – 
przykłady 

 

 
Źródło: badanie własne. 

 

Wymaganie z podstawy programowej 
 

Przedmiot 

 rozpoznaje w wypowiedzi ironię, objaśnia jej mechanizm i funkcję język polski 
 odczytuje treści alegoryczne i symboliczne utworu 

rozpoznaje manipulację językową w tekstach reklamowych, w języku polityków 
i dziennikarzy 
rozpoznaje pytania podchwytliwe i sugerujące odpowiedź 
rozpoznaje specyfikę tekstów publicystycznych (artykuł, felieton, reportaż), 
politycznych (przemówienie) i  popularnonaukowych; wśród tekstów praso-
wych rozróżnia wiadomość i komentarz; odczytuje zawarte w odbieranych tek-
stach informacje zarówno jawne, jak i ukryte 
rozróżnia w dialogu odpowiedzi właściwe i unikowe 
wykorzystuje w interpretacji utworu konteksty (np. literackie, kulturowe, filozo-
ficzne, religijne) 
bierze udział w debacie klasowej, szkolnej lub internetowej na temat wolności 
słowa lub innych praw i wolności 

wiedza o spo-
łeczeństwie 

przedstawia na przykładach działania podejmowane przez ludzi i organizacje 
pozarządowe broniące praw człowieka; w miarę swoich możliwości włącza się 
w wybrane działania (np. podpisuje apel) 
rozpoznaje przejawy rasizmu, szowinizmu, antysemityzmu i ksenofobii; uza-
sadnią potrzebę przeciwstawiania się im oraz przedstawia możliwości zaanga-
żowania się w wybrane działania na rzecz równości 
znajduje informacje o naruszaniu praw człowieka w wybranej dziedzinie (np. 
prawa kobiet, prawa dziecka, wolność wyznania, prawo do edukacji, prawa 
humanitarne) i projektuje działania, które mogą temu zaradzić 
sytuuje w czasie i przestrzeni proces dekolonizacji oraz ocenia jego następstwa, 
uwzględniając rolę ONZ 

historia 
 

wyjaśnia przyczyny i opisuje skutki wybuchu powstania warszawskiego oraz 
ocenia postawę aliantów i Związku Radzieckiego wobec powstania 
wyjaśnia przyczyny i skutki wydarzeń sierpniowych 1980 r. oraz ocenia rolę 
Solidarności w przemianach politycznych i ustrojowych 
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Na tle innych kompetencji związanych z zadaniami społecznymi przewi-
dzianymi dla tego etapu rozwojowego umiejętność krytycznej oceny i twórczej 
refleksji prezentuje się dobrze. Jest też reprezentowana na większości przedmio-
tów. Jeśli jednak wziąć pod uwagę udział tej kompetencji we wszystkich bada-
nych wymaganiach dla IV etapu edukacyjnego, to stanowi ona niecałe 10%, co 
nie powinno satysfakcjonować ze względu na rolę tej kompetencji w życiu oso-
bistym i społecznym. 

Druga pod względem liczebności efektów uczenia się, który sprzyjać może 
realizacji społecznych zadań rozwojowych, jest umiejętność konstruktywnego 
rozwiązywania problemów. Co zaskakujące, najczęściej (7 razy) przypisano do 
niej określone wymagania na informatyce. Należy jednak podkreślić, że wyma-
gania te są dość specyficzne, bo odpowiadają kolejnym etapom rozwiązywania 
problemów z użyciem komputera. Nie stanowiłoby to problemu, gdyby równo-
ważone było rozwijaniem umiejętności rozwiązywania problemów także 
w innych kontekstach. Analiza wymagań szczegółowych sformułowanych dla 
poszczególnych przedmiotów nie daje jednak podstaw do takich wniosków. 
Omawiany efekt uczenia się pojawia się jeszcze  dwukrotnie na edukacji dla 
bezpieczeństwa i po jednym razie na wiedzy o społeczeństwie, wychowaniu 
fizycznym i wychowaniu do życia w rodzinie. W  tab. 5 prezentujemy przykłady 
wymagań przypisanych do konstruktywnego rozwiązywania problemów.  

 
Tabela 5.  Wymagania podstawy programowej na IV etapie edukacyjnym przypisane do kategorii 

– umiejętność konstruktywnego rozwiązywania problemów – przykłady 
 

 
Źródło: badanie własne. 

 

Wymaganie z podstawy programowej 
 

Przedmiot 

projektuje rozwiązanie: wybiera metodę rozwiązania, odpowiednio dobiera 
narzędzia komputerowe, tworzy projekt rozwiązania (rozwiązywanie pro-
blemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera) 

informatyka/ 
zajęcia kompute-

rowe 
prowadzi dyskusję nad sytuacjami problemowymi (rozwiązywanie proble-
mów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera) 
testuje otrzymane rozwiązanie, ocenia jego własności, w tym efektywność 
działania oraz zgodność ze specyfikacją (rozwiązywanie problemów i po-
dejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera) 
znajduje informacje o naruszaniu praw człowieka w wybranej dziedzinie 
(np. prawa kobiet, prawa dziecka, wolność wyznania, prawo do edukacji, 
prawa humanitarne) i projektuje działania, które mogą temu zaradzić 

wiedza o społe-
czeństwie 

planuje projekt dotyczący wybranych zagadnień zdrowia oraz wskazuje na 
sposoby pozyskania sojuszników i współuczestników projektu w szkole, 
domu lub w społeczności lokalnej 

wychowanie fi-
zyczne/edukacja 

zdrowotna 
rozwija umiejętności rozwiązywania problemów związanych z okresem doj-
rzewania, dorastania i wyborem drogi życiowej; umiejętność świadomego 
kreowania własnej osobowości 

wychowanie do 
życia w rodzinie 
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Rezultaty badań dotyczące wyżej omawianej kategorii warto zestawić 
z wynikami odnoszącymi się do umiejętności rozwiązywania konfliktów, nego-
cjowania czy radzenia sobie ze stresem, frustracją i wyrażania ich w sposób 
konstruktywny. Wskazane kategorie nie pojawiają się w ogóle w podstawie pro-
gramowej na tym etapie, nie dając szansy na częstsze ćwiczenie konstruktywne-
go rozwiązywania problemów. Natomiast umiejętność budowania koalicji, 
współpracy i interakcji, dla której konstruktywne rozwiązywanie problemów 
jest podstawą, została wskazana tylko dwa razy w podstawach programowych; 
w j. polskim (uczeń współdziała w grupie, np. w lekcyjnych i pozalekcyjnych 
językowych pracach projektowych) oraz informatyce (uczeń wykorzystuje tech-
nologie komunikacyjno-informacyjne do komunikacji i współpracy z nauczycie-
lami i innymi uczniami, w także innymi osobami, jak również w swoich działa-
niach kreatywnych). 

Tylko czterokrotnie w podstawie programowej dla IV etapu edukacyjnego 
znalazły się takie efekty uczenia się jak: szacunek dla różnic, w tym różnic 
płciowych, religijnych i etnicznych (na wychowaniu do życia w rodzinie i na  
j. obcym) oraz negatywna ocena uprzedzeń, rasizmu i dyskryminacji, w tym 
gotowość do pokonywania uprzedzeń (na wiedzy o społeczeństwie i wychowa-
niu do życia w rodzinie). Zainteresowanie komunikacją międzykulturową wy-
stąpiło tylko raz na nowożytnym języku obcym. Powyższe dane upoważniają do 
postawienia tezy, że szkoła z poziomu podstaw programowych nie zakłada 
przygotowania uczniów do życia w społeczeństwie wielokulturowym, otwartym 
na odmienność, co już współcześnie należy traktować jako normę.  Po jednym 
wskazaniu w podstawie programowej na IV etapie otrzymały następujące kate-
gorie: umiejętność oceny stanowiska lub decyzji, zajęcia stanowiska i jego 
obrony oraz gotowość do przyjmowania odpowiedzialności związanej z uczest-
nictwem w różnych wspólnotach, funkcjonowaniem w różnych rolach społecz-
nych.  

Na 16 efektów uczenia (tab. 2), które odpowiadają zadaniom rozwoju spo-
łecznego uczniów IV etapu edukacyjnego, połowa znalazła się w podstawie 
programowej. Pozostałe efekty uczenia się przypisane do społecznych zadań 
rozwojowych młodzieży nie znalazły żadnego odzwierciedlenia w podstawach 
programowych dla tego etapu kształcenia. Niektóre z nich zostały już uwzględ-
nione w niniejszej analizie wyżej. W tym miejscu odniesiemy się do pozosta-
łych braków podstawy programowej w przedmiotowym zakresie. Należą do nich 
m.in. kompetencje społeczne przygotowujące do życia w społeczeństwie obywa-
telskim. Żaden z trzech dedykowanych tej kompetencji efektów uczenia się, tj.: 
umiejętność uczestnictwa w demokratycznych procesach podejmowania decyzji 
na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim; umiejętność konstruktywnego 
uczestnictwa w działaniach społeczności lokalnych i sąsiedzkich oraz umiejęt-
ność zaangażowania się wraz z innymi w działania publiczne nie został 
uwzględniony w podstawach programowych na IV etapie kształcenia. W świetle 
takich wyników możliwa jest dalsza destrukcja społeczeństwa obywatelskiego, 
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co budzi oczywisty niepokój w świetle aktualnych wydarzeń i danych płynących 
z diagnozy społecznej (Czapiński 2006), że oto Polska staje się państwem bez 
społeczeństwa. Kolejne zadanie, jakie stawiane jest przed IV etapem edukacyj-
nym, zdobycie umiejętności rozróżnienia sfery osobistej i zawodowej, także nie 
zostało uwzględnione w podstawach programowych. Jak wynika z tab. 2, próżno 
też szukać w podstawach programowych IV etapu edukacyjnego wymagań do-
tyczących kształtowania gotowości do autonomicznego działania, co jest ele-
mentarnym składnikiem kompetencji właściwych dla człowieka dorosłego,  
a w ten okres wkraczają uczniowie tego etapu edukacyjnego.    

Wnioski 

Kompetencje społeczne deklarowane w podstawach programowych IV eta-
pu edukacyjnego ocenione z punktu widzenia zadań rozwoju społecznego 
i oczekiwanych wobec dorosłych kompetencji społecznych są „towarem” defi-
cytowym. Wprawdzie twórcy filozofii podstawy programowej deklarują rozwi-
janie europejskich kompetencji kluczowych, w tym kompetencji społecznych 
i obywatelskich, to „giną” one jednak w ogólnych celach kształcenia, gdzie np. 
kompetencje społeczne zostały zredukowane na wszystkich etapach kształcenia 
wyłącznie do umiejętności pracy zespołowej (Choińska-Mika, Sitek 2015). 

Tylko do połowy wyłonionych przez Autorki artykułu kategorii analitycz-
nych przypisano wymagania w podstawach programowych. Zarówno ich liczeb-
ność, jak i charakter pozwalają postawić hipotezę, że autorzy podstaw progra-
mowych nie kierowali się żadną koncepcją w doborze kompetencji społecznych 
charakterystycznych dla analizowanego okresu rozwojowego. W podstawach 
programowych dominują dwie kompetencje społeczne – umiejętność krytycznej 
oceny (w tym informacji i przekazów medialnych) oraz umiejętność konstruk-
tywnego rozwiązywania problemów. Umiejętność pracy zespołowej, akcento-
wana jako cel ogólny podstawy programowej dla wszystkich etapów kształce-
nia, sporadycznie pojawia się w wymaganiach przedmiotowych, jest o niej 
głównie mowa w warunkach realizacji podstawy programowej. Jeśli weźmiemy 
jednak pod uwagę wnioski wypływające badań przeprowadzonych przez IBE 
(Choińska-Mika, Sitek 2015), że wprowadzaniu nowej podstawy programowej 
towarzyszyła pewna pasywność środowiska, wąskie, literalne wręcz, odczyty-
wanie poszczególnych zapisów jako treści kształcenia, dominacja transmisyjne-
go modelu nauczania, ogólnie rzecz ujmując niezrozumienie idei wymagań 
ogólnych (Choińska-Mika, Sitek 2015), to przyjąć można, że i ten wąsko zakre-
ślony cel edukacji społecznej nie ma dużych szans na realizację w praktyce.   

Kiedy przyjrzymy się wymaganiom z podstawy programowej przypisanym 
do dominujących kategorii analitycznych, zauważymy, że w większości z nich 
występują czasowniki operacyjne o charakterze reprodukcyjnym, np. rozpozna-
je, odczytuje, przedstawia, wyjaśnia. Brakuje natomiast czasowników, które 
sprzyjają reorganizacji i transferowi wiedzy/umiejętności/postaw oraz refleksji 
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i rozwiązywaniu problemów (Kozubska, Solarczyk-Szwec, Ziółkowski 2015). 
Słaba obudowa dominujących kompetencji innymi kompetencjami społecznymi, 
nierównomierne rozmieszczenie między przedmiotami pozwala przypuszczać, 
że ich urzeczywistnienie w praktyce może napotkać i napotyka, jak pokazuje 
praktyka, liczne trudności.  

Niepokoją oczywiście braki kompetencji społecznych charakterystycznych 
dla okresu rozwojowego 14/15–19/20 lat. Dotyczą one głównie wchodzenia 
w sferę publiczną, życia w środowisku wielokulturowym oraz przygotowania do 
przyszłości, a więc wychodzenia poza strefę najbliższego otoczenia oraz życia 
tu i teraz, co wydaje się być koniecznością współczesności. Skoro na tym etapie 
rozwoju człowieka i edukacji mamy potencjalnie do czynienia przede wszyst-
kim z deficytami w zakresie kompetencji społecznych, to nie powinna nas dzi-
wić sytuacja pod tym względem w szkolnictwie wyższym, a później w dorosło-
ści. Niski ogólnie poziom kompetencji społecznych potwierdzają inne badania 
oparte na samoocenie (BKL) i pomiarze (PIAAC). Należy przy tym podkreślić, 
że młodzi dorośli wypadają w BKL i PIAAC lepiej niż pozostałe kohorty wie-
kowe, co można postrzegać jako pozytywny rezultat kształcenia na poziomie 
wyższym. Szansą zatem dla absolwentów IV etapu edukacyjnego jest po-
wszechność kształcenia dalszego, w większości przypadków na studiach wyż-
szych. W ten sposób młodzi ludzie zyskują czas na rozwój pożądanych w doro-
słości kompetencji.  
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Social Competences on the Brik of Adulthood. Critical Analysis of the School 
Core Curriculum for the Fourth Educational Stage (for School Students  

Aged 16–18) 
 

Key words: European key competences, social competences, tasks of the social 
development,  core curriculum, the forth educational stage (school education for 
school student aged 16-18), social competences of adults. 
 
Abstract: The study presents an evaluation of the assumptions of school education 
on the upper secondary level, taking into account the criterion of developing of 
social competences which are important in the lives of adults. Therefore the 
following research question has been constructed: does the core curriculum for the 
fourth educational stage assumes achieving the learning outcomes relevant to the 
tasks of the social development of  youth in late adolescent period? The study has 
been focused on selected skills and attitudes, which play a significant role in the 
following development tasks: entering the social roles connected with 
responsibility, including preparation for the role of employee, cooperation in 
multicultural and international teams, and political activity. 
The analysis showed that  the core curriculum for the fourth educational stage 
assumes developing  school students’ skills of critical assessment and their ability 
to constructively solve problems. At the same time alarming deficiencies or poor 
representation of a number of important competences such as, for instance, 
readiness to operate autonomously, the ability to cope with stress and frustration, 
or an interest in intercultural communication have been found. The research leads 

http://eduentuzjasci.pl/badania/110-badanie/194-miedzynarodowe
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to the conclusion that the core curriculum created for the upper secondary schools 
does not constitute a coherent project which would develop social competences of 
school students. 
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