Olga Napiontek: Co to są Kompetencje społeczne i obywatelskie i dlaczego są ważne?
W procesie edukacyjnym i wychowawczym kluczowe jest rozwijanie kompetencji społecznych
i obywatelskim. One bowiem przygotowują młodych ludzi do skutecznego i konstruktywnego
uczestnictwa w życiu społecznym, politycznym i zawodowym. Kompetencje te są niezbędne
w każdym momencie życia, gdyż pozwalają funkcjonować wśród ludzi i z ludźmi, dotyczą bowiem
współpracy z ludźmi, rozwiązywani konfliktów, budowania zaufania.

Kompetencje społeczne
Rozwijanie kompetencji społecznych ma na celu przygotowanie młodych ludzi do funkcjonowania
w zmieniających się warunkach społecznych. Współczesne społeczeństwa przechodzą
wielowymiarową zmianę, która sprawia, że należy szczególną uwagę poświęcić rozwijaniu
odpowiedniej wiedzy o procesach społecznych oraz umiejętności działania w tych nowych
warunkach.
Współczesne społeczeństwa są mobilne na wiele sposobów: geograficznie – jednostki w ciągu
życia zmieniają miejsce pobytu wielokrotnie, społecznie – zmieniają grupy w których funkcjonują, ale
także są mobilne intelektualnie, co przejawia się m.in. otwartością na różnego typu poglądy
i zmienianiem ich w ciągu życia. Odnosi się to także do mobilności zawodowej. Trudno obecnie
zdobyć zawód na całe życie. Konieczne jest branie od uwagę zmianę profesji związaną z przemianami
rynku pracy, zmianami technologicznymi.
Społeczeństwa są zglobalizowane, co znaczy, że zwiększa się różnorodność i intensywność
kontaktów, wymiany pomiędzy jednostkami a grupami ponad granicami państw. Dzieje się tak dzięki
ułatwieniom w podróżowaniu, komunikacji. Intensywna wymiana dotyczy idei, kultury, produktów,
wiedzy. Globalizacja oznacza również, że warunki w jakich żyjemy zależą od procesów światowych jak
również odwrotnie, że nasze działania kształtują rzeczywistość nie tylko lokalną ale globalną.
Jedną z cech tak charakterystyczną dla współczesnych czasów jest wielokulturowość
społeczeństw. Czasowe i stałe migracje sprawiają, że żyjemy wśród ludzi o różnym wyzwaniu, różnych
zwyczajach. Dzięki temu nasza kultura się wzbogaca, ale wymaga to również otwartości oraz
zdolności do porozumienia się pomimo różnic.
Kolejną cechą współczesnych społeczeństw jest ich indywidualizacja, która oznacza osłabienie
dawnych form społecznych, takich jak klasy społeczne, rodzina, wspólnoty sąsiedzkie. Oznacza
również nałożenie na jednostkę nowych wyzwań, zadań i obowiązków, związanych z braniem
odpowiedzialności za siebie, decydowaniem o sobie. Można powiedzieć, że jednostki doświadczają
nie tyle wolności wyboru, ale przymus decydowania. Indywidualizacja ma również ważny wymiar
społeczny. Jednostki określane nie są poprzez więzi społeczne, ale jednostka więzi wybiera
i współtworzy – wymaga to wysiłku i szczególnych umiejętności.
Według Parlamentu Europejskiego w odniesieniu do opisanych wyżej przemian społeczeństw
na najważniejsze kompetencje społeczne składają się:

Wiedza:
• rozumienie zasad postępowania i reguł zachowania ogólnie przyjętych w różnych
społeczeństwach i środowiskach (np. w pracy, w szkole, urzędzie),
• znajomość podstawowych pojęć dotyczących osób, grup, organizacji zawodowych,
• rozumienie zasad równości płci i niedyskryminacji,
• wiedza i rozumienie wielokulturowych i społeczno-ekonomicznych wymiarów społeczeństw
europejskich.
Umiejętności:
• konstruktywnego porozumiewania się w różnych środowiskach, z osobami o różnym
pochodzeniu, różnych zainteresowaniach, różnych poglądach,
• wykazywania się tolerancją, wyrażania i rozumienia różnych punktów widzenia,
• negocjowania połączonego ze zdolnością tworzenia klimatu zaufania,
• radzenia sobie ze stresem i frustracją oraz do wyrażania ich w konstruktywny sposób.
Postawy:
• otwartość na współpracę, asertywność, prawość,
• zainteresowanie rozwojem społeczno-gospodarczym,
• docenianie różnorodności i poszanowanie innych ludzi, a także być przygotowanie na
pokonywanie uprzedzeń i osiąganie kompromisu.

Kompetencje obywatelskie
Obecnie mamy do czynienia z dynamicznym rozwojem demokracji obywatelskiej
(partycypacyjnej), której jakość zależy od tego, czy jednostki odnajdują się w roli obywateli – osób
zaangażowanych, współdecydujących o sprawach publicznych. Sfera publiczna rządzona logiką
partycypacji wymaga od obywateli większego zaangażowania niż w przypadku demokracji
reprezentacyjnej. Udział w życiu publicznym przestaje być ograniczony do cyklicznego aktu wyboru
przedstawicieli, ale przejawia się w udziale w różnego typu debatach, konsultacjach, głosowaniach,
inicjowaniu projektów, realizacji oddolnych inicjatyw.
Zwracanie uwagi na rozwój kompetencji obywatelskich jest tak istotne, gdyż obecnie
doświadczamy przemian związanych z rolą obywatela. Obywatelstwo współcześnie rozwija się jako
pojęcie różnorodne i wielopoziomowe. Różnorodność dotyczy wielości sfer w jakich obywatelstwo się
realizuje. Polityczny wymiar obywatelstwa jest uzupełniany poprzez gospodarczy, przemysłowy,
społeczny i kulturowy. Obywatelstwo zaczyna się również odnosić do wielu poziomów integracji
społecznej – lokalnych, globalnych, regionalnych chociaż wciąż najbardziej powiązane jest
z poziomem narodowym.
Wskazanie kompetencji obywatelskich przez Parlament Europejski jako jednych z kluczowych
treści w procesie uczenia się przez całe życie wynika z przekonania podzianego przez wspólnotę
europejska, że działania edukacyjne powinny mieć na celu przygotowanie jednostek do aktywnego

obywatelstwa. Aktywne obywatelstwo w UE na potrzeby polityki edukacyjnej, zostało zdefiniowane
poprzez cztery formy uczestnictwa w życiu publicznym. Pierwszy, należący do porządku demokracji
przedstawicielskiej, to przede wszystkim udział w głosowaniu, członkostwo w partiach politycznych.
Kolejny wymiar aktywnego obywatelstwa to protest oraz inicjowanie i uczestniczenie w zmianach
społecznych, poprzez działalność w organizacjach pozarządowych, demonstrowanie, podpisywanie
petycji, inicjowanie debat, co stanowi odniesienie do aktualnych tendencji i preferencji
uczestniczenia w polityce. Aktywne obywatelstwo oznacza również partycypację na poziomie
społeczności lokalnej, rozumianą jako uczestniczenie w procesach podejmowania decyzji, możliwość
udziału w oddolnych inicjatywach, aktywność społeczną. Wreszcie aktywne obywatelstwo odnosi się
do pielęgnowania wartości demokratycznych, takich jak prawa człowieka oraz wielokulturowość.
Rozwijanie kompetencji obywatelskich opiera się na jednoczesnym wzbogacaniu wiedzy,
kształtowaniu odpowiednich postaw, oraz doskonaleniu praktycznych umiejętności. Parlament
Europejski wskazuje następujące elementy kompetencji obywatelskich.
Wiedza:
• znajomości pojęć demokracji, sprawiedliwości, równości, obywatelstwa i praw
obywatelskich, łącznie ze sposobem ich sformułowania w Karcie Praw Podstawowych Unii
Europejskiej i międzynarodowych deklaracjach oraz ich stosowaniem przez różne instytucje
na poziomach lokalnym, regionalnym, krajowym, europejskim i międzynarodowym,
• znajomość współczesnych wydarzeń, jak i głównych wydarzeń i tendencji w narodowej,
europejskiej i światowej historii,
• znajomość integracji europejskiej oraz struktur UE, z ich głównymi celami i wartościami,
• świadomość różnorodności i tożsamości kulturowych w Europie.
Umiejętności:
• zdolność do efektywnego zaangażowania, wraz z innymi ludźmi, w działania publiczne
zarówno polityczne jak i społeczne
• wykazywania solidarności z innymi ludźmi, rozumienie problemów różnych grup społecznych
jak i zainteresowanie rozwiązywaniem problemów stojących przed lokalnymi i szerszymi
społecznościami.
• krytyczna i twórcza refleksja
• konstruktywne uczestnictwo w działaniach społeczności lokalnych i sąsiedzkich
• uczestnictwo w procesach podejmowania decyzji na wszystkich poziomach, od lokalnego,
poprzez krajowy, po europejski, szczególnie w drodze głosowania.

Postawy:
• pełne poszanowanie praw człowieka, w tym równości, jako podstawy demokracji,
• uznanie i zrozumienie różnic w systemach wartości różnych religii i grup etnicznych,
• wykazywanie poczucia przynależności do własnego otoczenia, kraju, Unii Europejskiej i
Europy jako całości oraz do świata, jak i gotowość do uczestnictwa w demokratycznym
podejmowaniu decyzji na wszystkich poziomach.
• wykazywanie się poczuciem obowiązku,
• aktywne obywatelstwo – nie ograniczające się do aktu głosowania wyborach,
• poszanowanie idei zrównoważonego rozwoju (rozwój, który zaspokaja potrzeby obecnego
pokolenia bez pozbawiania możliwości przyszłych pokoleń do zaspokojenia ich potrzeb),
• gotowość poszanowania wartości i prywatności innych osób.

