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STRESZCZENIE 

Wprowadzenie 

Europejski system opisu kształcenia językowego (CEFR) został opracowany przez Radę 

Europy w celu zapewnienia w jej państwach członkowskich jedności w kwestiach 

edukacyjnych i kulturowych związanych z nauką języków obcych, a także w celu 

wspierania przejrzystości i spójności w procesie uczenia się i nauczania języków 

nowożytnych w Europie. System został oficjalnie opublikowany w 2001 r. CEFR 

zapewnia ogólne ramy dotyczące umiejętności, jakie osoby uczące się języków 

powinny opanować, aby w praktyce móc skutecznie posługiwać się danym językiem 

obcym. System ten tworzy zatem wspólną podstawę dla opracowywania programów 

lub wytycznych kształcenia językowego, kwalifikacji, podręczników, egzaminów 

i sylabusów we wszystkich krajach europejskich1. CEFR powstał w oparciu 

o ukierunkowane na działanie podejście do nauki i wykorzystania języka. System 

obejmuje sześć poziomów biegłości językowej osiąganych w trakcie nauki języków 

obcych. Celem CEFR jest nie tylko ułatwienie zapewnienia porównywalności między 

krajami (na podstawie wspólnych ram koncepcyjnych dotyczących kształcenia 

językowego), lecz również poszanowanie krajowych tradycji i systemów w zakresie 

standardów biegłości językowej. 

 

W 2008 r. Komitet Ministrów wydał rekomendację dla państw członkowskich w sprawie 

stosowania opracowanego przez Radę Europy europejskiego systemu opisu kształcenia 

językowego (CEFR) oraz wspierania wielojęzyczności w celu zachęcenia państw 

członkowskich do wdrożenia CEFR w swoich systemach edukacji oraz do wspierania 

wielojęzyczności. Zgodnie z tą rekomendacją zaleca się rządom państw członkowskich 

wdrażanie CEFR i wspieranie wielojęzyczności przy użyciu środków zgodnych z ich 

konstytucją i systemem edukacji, a także odpowiadających warunkom krajowym, 

regionalnym lub lokalnym. Na potrzeby tego procesu opisano następujące działania 

(określane jako „ogólne zasady” i „szczególne środki”): 

 

 A) Ogólne zasady i środki, które mają być stosowane przez organy właściwe do 

spraw kształcenia językowego na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, 

obejmujące stworzenie warunków zapewniających skuteczne wykorzystanie CEFR. 

Warunki te powinny przyczyniać się do ożywienia współpracy zarówno między 

instytucjami edukacyjnymi, jak i państwami członkowskimi. Ponadto wykorzystanie 

CEFR powinno umożliwiać wzajemne uznawanie kwalifikacji językowych oraz 

zapewniać wytyczne w zakresie kształcenia językowego w celu utrzymania 

i rozwoju wielojęzyczności wśród obywateli europejskich. Co więcej wspomniane 

warunki muszą stanowić zachętę dla nauczycieli, twórców programów szkoleń dla 

nauczycieli, uczniów, osób zarządzających instytucjami edukacyjnymi, autorów 

kursów szkoleniowych, autorów podręczników, twórców programów nauczania oraz 

dla komisji egzaminacyjnych do wdrażania CEFR w ramach strategii uczenia się 

i nauczania języków obcych, a także do stosowania leżącego u podstaw CEFR 

podejścia, które jest oparte na kompetencjach oraz ukierunkowane na ucznia i na 

działanie. 

 

 B) Szczególne środki mające na celu kształtowanie polityki, 

opracowywanie programów nauczania i podręczników, szkolenie 

nauczycieli oraz ocenę. Krajowe, regionalne i lokalne organy ds. edukacji, które 

podejmą decyzję o wykorzystaniu CEFR, wzywa się do zapewnienia odpowiedniego 

                                                 
1  Rada Europy, Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie, 2001 r.: 

http://www.coe.int/t/dg4/education/elp/elp-reg/Source/Key_reference/CEFR_EN.pdf. 

http://www.coe.int/t/dg4/education/elp/elp-reg/Source/Key_reference/CEFR_EN.pdf
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i spójnego stosowania systemu poprzez przejęcie odpowiedzialności za ułatwianie 

i koordynację współpracy między wszystkimi zainteresowanymi stronami 

zaangażowanymi w proces kształcenia językowego. Działania w tym zakresie 

obejmują wezwanie wszystkich decydentów odpowiedzialnych za kształcenie 

językowe i osób zarządzających instytucjami edukacyjnymi do zapewnienia 

jedności celów w zakresie kształcenia językowego oraz pogłębiania wiedzy na 

temat wykorzystania języka i kompetencji językowych w edukacji. Należy również 

wspierać instytucje szkolące nauczycieli języków obcych w skutecznym 

wykorzystywaniu CEFR w programach szkoleniowych. Ponadto należy zachęcać 

autorów podręczników do nauki języków obcych, by podczas ich opracowywania 

uwzględniali poszczególne aspekty CEFR. Tego samego wymaga się także od 

autorów testów językowych, egzaminów i skal ocen. 

 

Po opracowaniu i opublikowaniu CEFR pojawiły się krytyczne uwagi odnośnie do 

celów tego systemu, jego dostępności, opisu i klasyfikacji kompetencji językowych, 

liczby poziomów znajomości języka oraz zastosowania CEFR w testach językowych. 

Niemal każdy aspekt CEFR może być przedmiotem ostrej krytyki, a jednak – 

zważywszy na zasięg systemu – specjalistów ds. językowych, którzy swoje uwagi 

krytyczne przedstawili w formie pisemnej, jest stosunkowo niewielu. 

 

Unia Europejska podjęła w dziedzinie języków szereg inicjatyw: projekty w ramach 

programu „Uczenie się przez całe życie”; uwzględnienie CEFR w formacie Europass; 

opracowanie europejskiego badania kompetencji językowych. Rada Europy 

opublikowała wytyczne dotyczące praktycznego wykorzystania CEFR. 

 

 W 2009 r. Rada Europy opublikowała podręcznik pt.: „Tworzenie powiązań między 

egzaminami językowymi a europejskim systemem opisu kształcenia językowego: 

uczenie się, nauczanie, ocena (CEFR)”. Celem podręcznika jest ułatwienie autorom 

egzaminów powiązania wymagań egzaminacyjnych z CEFR poprzez opracowanie 

procedur zapewniających takie powiązanie. 

 W ramach pierwszego europejskiego badania kompetencji językowych poziomy 

systemu CEFR wykorzystano do oceny poziomów biegłości językowej studentów 

z 14 krajów europejskich. Oprócz przeprowadzenia analizy poziomów biegłości 

językowej w badaniu tym wykazano również, że w 14 z 16 analizowanych 

systemów edukacji władze krajowe zaleciły korzystanie z CEFR w strategiach 

politycznych w dziedzinie kształcenia językowego lub wprowadziły taki obowiązek. 

 

Celem niniejszego studium jest zbadanie, w jakim stopniu kraje europejskie wdrażają 

europejski system opisu kształcenia językowego. W ramach studium przeprowadzono:  

 

 analizę kompetencji w zakresie znajomości języków obcych w oparciu o efekty 

uczenia się w ramach kwalifikacji/ świadectw uzyskiwanych po ukończeniu szkoły 

średniej II stopnia; 

 analizę wykorzystania CEFR w ramach prywatnych usług kształcenia językowego; 

 ocenę społecznej roli certyfikatów językowych. 

 

Główny nacisk położono na pierwszy z powyższych celów. 

 

W analizie skoncentrowano się na sytuacji w sześciu państwach (w Szwecji, we 

Francji, w Niderlandach, na Węgrzech, w Austrii i Zjednoczonym Królestwie – Szkocji). 

W kryteriach wyboru dotyczących rodzin językowych uwzględniono zakres 

geograficzny i inne cechy charakterystyczne tych państw. Ponadto analiza dotyczyła 

jednego rodzaju kwalifikacji. Wybrane w poszczególnych państwach rodzaje 

kwalifikacji są porównywalne pod względem zakresu i funkcji, a także podobne pod  

względem odpowiadającego im poziomu europejskich ram kwalifikacji (poziom 4: 

kwalifikacje umożliwiające dostęp do szkolnictwa wyższego). Uwzględniono 
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następujące kwalifikacje: Austria: kształcenie średnie akademickie (niem. Allgemein 

bildende höhere Schule); Szwecja: programy przygotowujące do kształcenia w ramach 

szkolnictwa wyższego (szw. Högskoleförberedande program); Niderlandy: kształcenie 

przygotowujące do nauki na uczelni wyższej (nid. Voorbereidend Wetenschappelijk 

Onderwijs); Zjednoczone Królestwo (Szkocja): uzyskiwane w ramach kształcenia 

średniego kwalifikacje na poziomie wyższym i wyższym zaawansowanym (ang. Higher 

and Advanced Higher qualifications); Francja: bakalaureat (fr. Baccalauréat); Węgry: 

ogólne kształcenie średnie i zawodowe kształcenie średnie (węg. gimnázium, 

szakközépiskola). 

Wnioski końcowe 

W odniesieniu do ogólnego wdrażania poczyniono następujące obserwacje. Zgodnie 

ze strategiami politycznymi w dziedzinie kształcenia językowego w pięciu z sześciu 

wybranych państw uczniowie szkół średnich II stopnia mają obowiązek nauki 

pierwszego nowożytnego języka obcego. Główne różnice stwierdzono w strategiach 

politycznych dotyczących nauki drugiego i trzeciego nowożytnego języka obcego. 

W niektórych państwach (SE, NL, FR i HU) uczniowie mają obowiązek nauki więcej niż 

jednego języka, natomiast w innych (UK – Szkocja i AT) jest to opcja fakultatywna. 

Ponadto w wybranych państwach tematem ożywionej debaty jest zachęcanie uczniów 

do osiągania lepszych rezultatów i wyższych poziomów biegłości językowej 

w odniesieniu do nowożytnych języków obcych. 

 

We wszystkich wybranych państwach ustanowiono powiązania między programami 

i strategiami w zakresie nauki nowożytnych języków obcych a CEFR. Większość z tych 

państw wdrożyła w różnym stopniu CEFR w swoich krajowych i/lub specjalnych 

programach nauczania nowożytnych języków obcych. Jedynie w Austrii i we Francji 

uwzględniono CEFR w prawie. Wydaje się, że główną przeszkodą utrudniającą 

wdrożenie CEFR jest brak uzyskanych w badaniach naukowych i potwierdzonych 

doświadczeniem dowodów na istnienie powiązań między CEFR a efektami uczenia się, 

celami programów nauczania, wymaganiami egzaminacyjnymi i/lub innymi 

dokumentami (strategicznymi), które mają wpływ na system edukacji. Ponadto 

wdrożenie CEFR w szkołach wymaga nowych umiejętności od nauczycieli nowożytnych 

języków obcych. Dlatego też w kilku państwach (FR, NL i SE) pojawiają się obawy 

związane z wykorzystaniem CEFR przez nauczycieli nowożytnych języków obcych. 

 

W odniesieniu do szczególnych środków związanych z wdrażaniem CEFR (egzaminy, 

podręczniki szkolne i szkolenie nauczycieli) wyciągnięto następujące wnioski. 

 

Spośród sześciu wybranych państw w czterech z nich (AT, SE, NL i FR) istnieje 

obowiązek podchodzenia do egzaminu (testu) z pierwszego nowożytnego języka 

obcego. W Austrii, Niderlandach i Francji zdanie tego egzaminu (testu) jest wymogiem 

uzyskania przez uczniów dyplomu uprawniającego do podjęcia nauki w ramach 

szkolnictwa wyższego. Egzamin z drugiego nowożytnego języka obcego nie jest 

wymagany w żadnym z sześciu wybranych państw. W Niderlandach i we Francji nauka 

drugiego języka obcego jest obowiązkowa, jednak może to być zarówno nowożytny 

język obcy, jak i język klasyczny lub regionalny. W odniesieniu do wdrażania CEFR 

w procesie opracowywania egzaminów i testów końcowych można wyróżnić 

następujące scenariusze: 

  

 egzaminy lub testy końcowe są opracowywane w oparciu o CEFR (AT, HU, SE i NL); 

 egzaminy końcowe z nowożytnego języka obcego nie są obecnie opracowywane 

w oparciu o CEFR (FR); 

 nie są ustanawiane żadne powiązania między CEFR a końcowymi egzaminami 

z nowożytnego języka obcego (UK – Szkocja). 
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Spośród sześciu wybranych państw w pięciu z nich (AT, SE, NL, HU i FR) określane są 

efekty uczenia się, na podstawie których ustalany jest poziom CEFR do celów 

egzaminacyjnych. Natomiast jedynie w dwóch z tych państw (AT i NL) określono różne 

poziomy CEFR dla co najmniej czterech umiejętności językowych (takich jak czytanie, 

pisanie, słuchanie, mówienie). Co się tyczy wezwania Komitetu Ministrów Rady Europy 

skierowanego do tych krajowych, regionalnych i lokalnych organów ds. edukacji, które 

podejmą decyzję o wykorzystaniu CEFR, można stwierdzić, że większość z wybranych 

państw wdrożyła CEFR w odniesieniu do testów lub egzaminów oraz uwidoczniła te 

powiązania poprzez wyraźne zobrazowanie efektów uczenia się nowożytnych języków 

obcych za pomocą poziomów CEFR. 

 

Jeśli wziąć pod uwagę wydawców podręczników szkolnych ukierunkowanych na 

rozwój wybranego rodzaju kwalifikacji, można dokonać rozróżnienia na dwie grupy 

państw: państwa, w których opracowywanie podręczników i ich treść regulują przepisy 

krajowe (AT i HU), oraz państwa, w których nie obowiązują żadne przepisy krajowe 

dotyczące opracowywania i treści podręczników szkolnych (SE, NL, FR i UK – Szkocja). 

Pod względem wdrażania CEFR w procesie opracowywania tych podręczników wybrane 

państwa również można podzielić na dwie grupy: państwa, w których wydawcy stosują 

się do CEFR w sposób pośredni (AT, HU i SE) poprzez wypełnianie obowiązków 

określonych w krajowych programach nauczania; oraz państwa, w których wydawcy 

mogą sami podejmować decyzję o ewentualnym wykorzystaniu CEFR lub w których 

system ten nie jest w ogóle stosowany (NL, FR i UK – Szkocja). Co się tyczy wezwania 

Komitetu Ministrów Rady Europy, można stwierdzić, że niektóre rządy egzekwują od 

wydawców podręczników do nauki nowożytnych języków obcych obowiązek stosowania 

CEFR, a inne stymulują wydawców do stosowania CEFR poprzez krajowe i/lub 

specjalne programy nauczania nowożytnych języków obcych. 

 

We wszystkich wybranych państwach poza Zjednoczonym Królestwem (Szkocją) CEFR 

uwzględnia się w programach szkolenia dla praktykujących nauczycieli. 

W porównaniu z procesem szkolenia przyszłych nauczycieli CEFR stosowany jest 

jedynie w trzech spośród wybranych państw (AT, NL i FR). Zatem w wybranych 

państwach różnice dotyczące stosowania CEFR w szkoleniu nauczycieli są najbardziej 

widoczne w przypadku szkolenia przyszłych nauczycieli. W związku z tym można 

wyróżnić cztery scenariusze wdrażania CEFR w szkoleniu przyszłych nauczycieli: 

 

 po pierwsze, prowadzący szkolenia realizujący programy szkoleniowe dla 

przyszłych nauczycieli nowożytnych języków obcych są zobowiązani do korzystania 

z CEFR; 

 po drugie, CEFR jest uwzględniony w programie nauczania; 

 po trzecie, nie wprowadzono żadnych zaleceń ani wymogów odnośnie do 

korzystania z CEFR; oraz 

 nie są tworzone żadne powiązania między CEFR a szkoleniami. 

 

Z uwagi na to, że nauczyciele mają swobodę w planowaniu i projektowaniu przebiegu 

lekcji, przykładowo poprzez wybór podręczników szkolnych i metod dydaktycznych, 

trudno jest stwierdzić, czy rzeczywiście korzystają oni z CEFR podczas prowadzonych 

zajęć. W przypadku niektórych z wybranych państw zakłada się jednak, że nauczyciele 

nowożytnych języków obcych znają CEFR dzięki nawiązaniu do tego systemu 

w programach nauczania. W kontekście wezwania Komitetu Ministrów Rady Europy 

można stwierdzić, że rządy kilku wybranych państw egzekwują wdrażanie CEFR 

w szkoleniu przyszłych i praktykujących nauczycieli. 

 

Ogólnie rzecz biorąc, CEFR jest powszechnie stosowany zarówno przez podmioty 

prywatne świadczące usługi w zakresie nauczania nowożytnych języków obcych, jak 

i przez organizacje przeprowadzające ocenę znajomości języków obcych. Jeśli 

chodzi o powody, dla których ludzie chcą uzyskać certyfikat potwierdzający znajomość 
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języka obcego (zwiększenie szans na rynku pracy, wymóg w pracy, uzyskanie dostępu 

do kształcenia na wyższej uczelni, rozwój osobisty), czyli innymi słowy społeczną 

funkcję takich certyfikatów, wydaje się, że wskaźnik w postaci poziomu CEFR stanowi 

wartość dodaną, ponieważ przyczynia się do zwiększenia przejrzystości oferowanych 

kursów oraz do uznawania w różnych państwach poziomów kompetencji językowych 

w zakresie nowożytnych języków obcych. 

 

W odniesieniu do poziomów biegłości językowej określających znajomość języka 

obcego warto wspomnieć następujące wnioski. Na podstawie różnych źródeł danych 

można uzyskać spójny obraz, jeśli chodzi o przeprowadzaną w wybranych państwach 

ogólną ocenę poziomów biegłości językowej określających stopień znajomości 

nowożytnego języka obcego. Można zatem zaproponować następującą klasyfikację: 

 

 Grupa 1: bardzo wysoki poziom (Szwecja i Niderlandy); 

 Grupa 2: wysoki poziom (Austria); 

 Grupa 3: średni poziom (Węgry i Francja); 

 Niski poziom (Zjednoczone Królestwo – Szkocja).  

 

Pomimo pojawiających się różnic ogółem można stwierdzić istnienie związku między 

stopniem wdrożenia CEFR a poziomami biegłości językowej. Nie można jednak uznać, 

że jest to związek przyczynowo-skutkowy. Na poziomy biegłości językowej 

w przypadku nowożytnych języków obcych mają wpływ czynniki inne niż stopień 

wdrożenia CEFR, takie jak ogólne tradycje w kwestii nauki języków oraz stopień 

rozpowszechnienia języka używanego w danym państwie. Zasadniczo w państwach, 

w których językiem urzędowym jest język powszechnie stosowany również w innych 

państwach (angielski, francuski), potrzeba uczenia się innego języka jest mniejsza niż 

w państwach, w których używane są mniej popularne języki urzędowe (niderlandzki, 

szwedzki). Ponadto krajobraz językowy w danym państwie może stanowić wyjaśnienie 

istniejącej w tym państwie sytuacji pod względem stopnia znajomości nowożytnych 

języków obcych. 

Wnioski 

Poniżej przedstawiono główne wnioski ze studium. 

 

Podstawowy wniosek 1: Państwa w różnym stopniu wdrażają i stosują CEFR: 

w jednych efekty uczenia się powiązane z systemem CEFR znajdują odzwierciedlenie 

w prawie, w innych nie ustanawia się żadnych powiązań z CEFR. Ogółem można 

stwierdzić, że im większy stopień wdrażania i stosowania CEFR w dokumentach 

strategicznych (przepisach, krajowych programach nauczania), tym większe 

wykorzystanie tego systemu w procesie opracowywania wymagań egzaminacyjnych, 

podręczników szkolnych oraz w szkoleniu nauczycieli. 

 

Podstawowy wniosek 2: Podstawowe wyzwania związane z wdrażaniem dotyczą 

przede wszystkim braku potwierdzonych doświadczeniem dowodów umożliwiających 

ustanowienie powiązań między efektami uczenia się a poziomami CEFR, jak również 

możliwości właściwego wykorzystania CEFR przez nauczycieli podczas zajęć 

z nowożytnych języków obcych. 

 

Podstawowy wniosek 3: Istnieje ogólna zgodność co do oznaczenia na skali CEFR 

efektów uczenia się nowożytnych języków obcych w szkołach średnich II stopnia. 

Stwierdzone efekty uczenia się w sześciu wybranych państwach są zasadniczo 

zbliżone. Poziom efektów uczenia się w przypadku pierwszego nowożytnego języka 

obcego zazwyczaj określany jest jako B2, a w przypadku drugiego nowożytnego języka 

obcego odnośny poziom to zasadniczo B1. 
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Podstawowy wniosek 4: W większości wybranych państw CEFR jest wdrażany 

w odniesieniu do testów lub egzaminów; zasadniczo brakuje jednak potwierdzonych 

doświadczeniem dowodów na istnienie powiązań między efektami uczenia się 

nowożytnych języków obcych a poziomami CEFR. 

 

Podstawowy wniosek 5: Ogółem CEFR jest wykorzystywany podczas opracowywania 

podręczników szkolnych. Stosowanie CEFR zależy w dużej mierze od tego, czy system 

ten jest wdrażany i wykorzystywany podczas opracowywania programu nauczania oraz 

czy w wytycznych (prawnych), takich jak krajowe programy nauczania, nawiązuje się 

do CEFR. 

 

Podstawowy wniosek 6: W odniesieniu do wykorzystania CEFR w programach 

szkolenia dla przyszłych nauczycieli między poszczególnymi państwami istnieją 

znaczne różnice. Dużo lepiej wygląda sytuacja w zakresie szkolenia praktykujących 

nauczycieli, ponieważ spośród sześciu wybranych krajów w pięciu z nich zapewnia się 

programy szkoleniowe uwzględniające CEFR. 

 

Podstawowy wniosek 7: Wiedza nauczycieli na temat CEFR zależy od znaczenia, 

jakie w danym państwie przypisuje się temu systemowi w ramach programu nauczania 

i szkoleń dla nauczycieli. 

 

Podstawowy wniosek 8: Istnieje związek między stopniem wdrożenia CEFR 

a odnotowanymi poziomami biegłości językowej; wydaje się, że stopień wdrożenia jest 

większy w państwach, w których stwierdza się wyższe poziomy biegłości językowej. 

Związek przyczynowo-skutkowy między tymi dwoma zjawiskami nie jest jednak 

jednoznaczny, a ponadto w wyjaśnianiu danego poziomu biegłości językowej znacznie 

większą rolę odgrywają inne (zależne od kontekstu) czynniki (takie jak 

rozpowszechnienie stosowania języka urzędowego danego państwa poza jego 

granicami, czy też sam krajobraz językowy). 

 

Podstawowy wniosek 9: CEFR jest zasadniczo skutecznie uwzględniany 

w praktykach i procedurach stosowanych przez podmioty prywatne zapewniające 

możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego znajomość nowożytnego języka 

obcego. CEFR znajduje odzwierciedlenie w takich certyfikatach – wskazuje się w nich 

poziom CEFR, a ponadto system ten jest uwzględniany w wykorzystywanych 

materiałach, a nauczyciele uzyskują wiedzę o nim dzięki tworzonym dla nich 

programom szkoleniowym. 

 

Podstawowy wniosek 10: Dla uczniów, podmiotów prywatnych oraz instytucji 

przeprowadzających ocenę znajomości języków obcych CEFR zapewnia przejrzystość 

i możliwość porównania oferowanych kursów. Głównym powodem starań o uzyskanie 

oficjalnego certyfikatu jest zwiększenie szans na rynku pracy. Ponadto – chociaż 

instrukcje i wytyczne dotyczące CEFR są uznawane za pomocne – złożoność tego 

systemu nadal utrudnia stosowanie go przez podmioty prywatne. Pojawiają się apele 

o stworzenie uproszczonych wersji CEFR. 

Zalecenia 

Rada Europy opracowała europejski system opisu kształcenia językowego w celu 

wspierania przejrzystości i spójności w procesie uczenia się i nauczania języków 

nowożytnych w Europie. Celem CEFR jest zarówno ułatwienie zapewnienia 

porównywalności między krajami (na podstawie wspólnych ram koncepcyjnych 

dotyczących kształcenia językowego), jak i poszanowanie krajowych tradycji 

i systemów w zakresie standardów biegłości językowej. Aby CEFR – przy wsparciu ze 

strony Unii Europejskiej – mógł odegrać w przyszłości rolę, jaką założono, 

w odniesieniu do powyższych podstawowych wniosków zaleca się Parlamentowi 

Europejskiemu i państwom członkowskim podjęcie następujących działań: 
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Zalecenie 1 (dla Parlamentu Europejskiego): wykorzystanie CEFR przez 

Parlament Europejski i Komisję jako narzędzia mającego na celu 

stymulowanie procesu opracowywania w państwach członkowskich polityki 

w dziedzinie nauki języków obcych 

CEFR funkcjonuje już od ponad dziesięciu lat i przez ten czas doszło do wielu istotnych 

zmian. Podczas wdrażania systemu można by jednak na nowo umocnić jego znaczenie, 

tym razem przywiązując większą wagę do wymiaru politycznego, dzięki 

podejmowanym na szczeblu wspólnotowym działaniom na rzecz wspierania ram 

ustanowionych przez Radę Europy. Zaleca się zatem: 

 dalszy rozwój inicjatywy dotyczącej badania kompetencji językowych poprzez 

uwzględnienie większej liczby krajów i języków (nie tylko dwóch pierwszych 

najbardziej popularnych nauczanych języków, lecz szerszego ich zakresu w celu 

uniknięcia sytuacji, w której działania w ramach polityki będą ograniczały się do 

pierwszego lub drugiego języka); 

 stymulowanie na szczeblu krajowym wymiany doświadczeń z procesu reformowania 

strategii politycznych w dziedzinie kształcenia językowego mającego na celu 

ustanowienie podejścia bardziej ukierunkowanego na działanie oraz zapewnienie 

jedności w zakresie oceny i określania poziomów kompetencji językowej wśród 

uczniów. Działania te mogłyby przyjąć formę wzajemnego uczenia się, kompendiów 

wiedzy praktycznej bądź ujednoliconych formatów prezentacji osiągnięć;  

 domaganie się w sposób bardziej zdecydowany, aby w ramach programów 

europejskich, takich jak działania następcze w związku z programem „Uczenie się 

przez całe życie”, wspierano wykorzystanie CEFR i podejścia ukierunkowanego na 

działanie oraz stymulowano stosowanie Europass-CV. Ponadto europejskie ramy 

kwalifikacji, które funkcjonują w oparciu o podobne założenia, należy w bardziej 

zrozumiały sposób powiązać z CEFR w celu zwiększenia przejrzystości i pogłębienia 

wiedzy w zakresie podejścia ukierunkowanego na działanie oraz oznaczeń 

poziomów CEFR. 

 

Zalecenie 2 (dla państw członkowskich i Parlamentu Europejskiego): wspieranie 

tworzenia przez państwa powiązań między systemami edukacji a CEFR 
Pomimo tworzenia powiązań między efektami uczenia się nowożytnych języków obcych 

a poziomami CEFR, powiązania te nie są uznawane w innych państwach członkowskich. 

Nie jest to konieczne, jednak w przypadku wzajemnego uznawania kwalifikacji 

i ogólnie przyjętych efektów uczenia się procedury stosowane w celu udowodnienia 

tych powiązań powinny być zrozumiałe i w miarę możliwości akceptowalne dla państw 

członkowskich. Zaleca się zatem: 

 

 ustanowienie zasad tworzenia powiązań między kształceniem językowym w ramach 

krajowych systemów edukacji a CEFR. Zasady te nie muszą koniecznie obejmować 

aspektów technicznych, lecz powinny być stosowane w celu ożywienia debaty 

politycznej/społecznej w sprawie nauki języków obcych. Przykładowo mogą one 

uwzględniać: zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron (decydentów, 

ekspertów, nauczycieli, szkoły, wydawców); korzystanie z pomocy ekspertów 

zewnętrznych; ustanowienie wspólnego planu działania na rzecz nawiązywania do 

CEFR w celu osiągnięcia porozumienia w kwestii stopnia powiązania z CEFR;  

 ułatwienie udziału innych państw w procesie tworzenia powiązań między 

kształceniem językowym w ramach krajowych systemów edukacji a CEFR. 

Kluczowym zagadnieniem jest bowiem zaufanie innych państw do ustanowionych 

powiązań. Zatem aby inne państwa postrzegały je jako bardziej wiarygodne, należy 

zaangażować zainteresowane strony (również z kręgu decydentów) – najlepiej 

z różnych państw – we wzajemne rozważania nad ustanowionymi powiązaniami; 

 stymulowanie wzajemnego uczenia się i wzajemnej weryfikacji wśród decydentów 

z różnych państw w celu wsparcia procesu ustanawiania wyraźniejszych powiązań 

między kształceniem językowym w ramach krajowych systemów edukacji a CEFR, 

co z kolei oznacza wykorzystanie CEFR jako planu reformy strategii politycznych 

w dziedzinie kształcenia językowego. 



Wdrażanie europejskiego systemu opisu kształcenia językowego w europejskich systemach edukacji 

___________________________________________________________________________________________ 

 11 

Zalecenie 3 (dla państw członkowskich): zwiększenie stopnia faktycznego 

wykorzystania CEFR w szkołach 

Jak już wspomniano, bodźcem do wykorzystania CEFR na niższym szczeblu są 

działania strategiczne podejmowane na wyższym szczeblu, takie jak uwzględnienie 

CEFR w prawie lub stosowanie go podczas opracowywania krajowych programów 

nauczania. Wymagane są jednak dalsze działania mające na celu zachęcanie 

nauczycieli i wydawców do wykorzystywania CEFR. Zaleca się zatem: 

 

 zapewnienie wiarygodności i dostosowania systemu do kontekstu krajowego 

poprzez wykorzystanie doświadczeń i wiedzy innych państw europejskich, 

przeprowadzanie konsultacji z ekspertami oraz wykorzystanie podręcznika 

przygotowanego przez Radę Europy. Ponadto w celu zapewnienia jednoznacznego 

stosowania CEFR system ten należy uwzględnić w krajowych programach nauczania 

oraz w specjalnych programach nauczania nowożytnych języków obcych, dzięki 

czemu podejście ukierunkowane na działanie zostanie mocno osadzone 

w kształceniu językowym; 

 stymulowanie wykorzystania poziomów CEFR do ustalania rocznych poziomów 

docelowych służących monitorowaniu postępów. Niezbędne może okazać się 

zapewnienie wytycznych do ustalania podpoziomów w celu stworzenia możliwości 

osiągania kolejnych etapów w sposób bardziej stopniowy; 

 stymulowanie dostosowania podręczników szkolnych do krajowych programów 

nauczania lub informowanie nauczycieli/szkół o tym, jak wykorzystać istniejące 

materiały zgodnie z podejściem ukierunkowanym na działanie. Można to osiągnąć 

przykładowo poprzez zachęcanie do powszechniejszej wymiany materiałów do 

nauki języków obcych; 

 położenie większego nacisku na podejście ukierunkowane na działanie w ramach 

szkoleń dla przyszłych i praktykujących nauczycieli. 

 

Zalecenie 4 (dla Parlamentu Europejskiego): konieczność prowadzenia 

dalszych badań 

Chociaż zakres przedmiotowy studium był dość rozległy, wiele kwestii związanych 

z CEFR nadal wymaga wyjaśnienia. Dotyczy to przede wszystkim zagadnień natury 

społecznej/politycznej odnoszących się do kształcenia językowego. Zaleca się zatem 

prowadzenie dalszych badań w celu wyjaśnienia następujących kwestii: 

 

 Jakie języki będą w przyszłości uwzględniane i czy zakres CEFR jest wystarczająco 

szeroki, aby zastosować ten system do języków nieeuropejskich, takich jak język 

chiński? 

 Jaki jest wpływ europejskiego wskaźnika kompetencji językowych na strategie 

polityczne w dziedzinie kształcenia językowego w Europie? Ustanowienie wskaźnika 

jest cennym narzędziem służącym dalszemu ożywieniu debat politycznych, lecz nie 

powinno przyczyniać się do ograniczonego zainteresowania kwestiami kształcenia 

językowego. 

 W jaki sposób można wykorzystać CEFR do zwiększenia znaczenia języków 

mniejszości i języków regionalnych? 

 Zbadanie możliwości powołania ponadnarodowego organu (lub grupy doradczej), 

w ramach którego państwa dokonywałyby wzajemnego przeglądu powiązań między 

krajowymi strategiami politycznymi w dziedzinie kształcenia językowego a CEFR. 

Tego rodzaju ponadnarodowy organ mógłby funkcjonować jako platforma dla takich 

działań, jak: wymiana doświadczeń, monitorowanie osiągnięć, dostarczanie 

praktycznych wskazówek, podejmowanie starań na rzecz wzbudzania wzajemnego 

zaufania do ustanowionych w poszczególnych państwach powiązań między 

kwalifikacjami w zakresie nowożytnego języka obcego a poziomami CEFR, a także 

tworzenie/opracowywanie programu politycznego. 

 


