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RNFLNOSYJNOŚĆ P ŚPINTLN TNOSTÓP NUROPNJSOINGO
SYSTNMU OPISU OSRTAŁCNNIA JĘRYOOPNGO
ReflexiviWy in WUe ligUW of WUe CoÜÜon Nuropean FraÜework
of Reference for LanguageV
TUe CoÜÜon Nuropean FraÜework of Reference for LanguageV iV a
TocuÜenW cUaracWeriYeT bX a UigU level of generaliWXH aTTreVVeT Wo a
wiTe range of reaTerV. TUe concepWual paraTigÜ incluTeT in WUe TocuÜenW coulT conVWiWuWe WUe baViV for a new WrenT in language TiTacWicV; UoweverH a loW of furWUer work anT reVearcU VUoulT be carrieT ouW
for WUe new approacU Wo acUieve WUe VWaWuV of inTepenTenW anT efficienW ÜeWUoTologX. TUe firVW prerequiViWe for inWroTucing neceVVarX
ÜoTificaWionV iV a reflexive approacU Wo WUe recoÜÜenTaWionV of CNŃRH
eVpeciallX WUoVe wUicU are ÜeWUoTological in cUaracWer. TUe lack of
anX ruleV or proceTureV VUowing Uow Wo faciliWaWe WUe acUieveÜenW of
learning objecWiveV iV WUe ÜoVW frequenW objecWion ÜaTe againVW WUe
CNŃR. TUe focuV on wUaW UaV Wo be WaugUW VUoulT go along wiWU Uow Wo
WeacU anT wUy. ReflexiviWX wUicU occupieV a Üarginal poViWion in WUe
CNŃR UaV Wo becoÜe a prioriWX for iWV uVerV if WUe ÜeWUoTologX ouWlineT WUere iV Wo conVWiWuWe WUe new era in language TiTacWicV.
OeyworTVJ reflexiviWXH CoÜÜon Nuropean FraÜework of Reference for LanguageV (CNŃR)H acWion-orienWeT approacUH general coÜpeWenceVH coÜÜunicaWive language coÜpeWenceVH VWraWegieVH language acWiviWieVH WaVkV
Słowa klucYoweJ reflekVXjnośćH NuropejVki VyVWeÜ opiVu kVYWałcenia jęYykowego (NSOOJ)H poTejście ukierunkowane na TYiałanieH koÜpeWencje ogólneH jęYXkowe koÜpeWencje koÜunikacXjneH VWraWegieH TYiałania
jęYXkoweH YaTania
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1. PprowaTYenie
ProbleÜ reflekVXjności YnalaYł Vię w oVWaWnicU laWacU w cenWruÜ uwagi gloWWoTXTakWXków. Mówi Vię o reflekVXjności w kVYWałceniu i ToVkonaleniu naucYXcieliH o poTejściu reflekVXjnXÜ To naucYania i ucYenia Vię jęYXków obcXcUH o reflekVji w prakWXcYnXÜ użXciu jęYXkaH o reflekVXjnXcU poVWawacU
ucYniów i naucYXcieli iWp. PXÜienione kweVWieH To kWórXcU proponuje Vię
poTejście reflekVXjne VWanowią WrYon proceVu naucYaniaIucYenia Vię jęYXka.
RagaTnienia We poTejÜowane Vą również w opublikowanXÜ prYeY RaTę NuropX NuropejVkiÜ VyVWeÜie opiVu kVYWałcenia jęYykowego1. Minęło już 12 laW
oT publikacji Wego TokuÜenWu i Y całą VWanowcYością należX VWwierTYićH że
wTrażanie jego Yaleceń powinno bXć reflekVXjne.
OkreV prYXgoWowXwania NSOOJH jego opublikowania i roYpowVYecUnianiaH a naVWępnie wTrażania To prakWXki poVWulaWów RaTX NuropX prYXcYXnił
Vię To YwroWu w kierunku reflekVXjności w gloWWoTXTakWXce w VYerokiÜ Vłowa
Wego YnacYeniu. CUronologicYnie rYecY ujÜującH reflekVXjność jeVW poTVWawą
i równocYeśnie wXÜogieÜ NuropejVkiego VyVWeÜu. MokuÜenW powVWał
w wXniku reflekVji i analiY ekVperWów RaTX NuropX kWórYXH ToVWrYegając Vłabości ÜeWoTologii koÜunikacXjnejH poTjęli próbę uToVkonalenia VXVWeÜu
kVYWałcenia jęYXkowego i ToVWoVowania go To nowXcU poWrYeb jeTnocYącej
Vię NuropX. JeVW on owoceÜ naukowej reflekVji prowaTYonej prYeY TYieVięć
laWH reflekVji VXVWeÜaWXcYnie poTWrYXÜXwanej cUęcią uYXVkania prYejrYXVWości
i koUerencji jęYXkowejH Yagubionej w olbrYXÜiej różnoroTności VXVWeÜów
ewaluacji i cerWXfikacji w Nuropie (RoVenH 2006J 11).
NSOOJH kWórX VaÜ w Vobie jeVW TYiełeÜ reflekVji ekVperWów RaTX NuropXH po upowVYecUnieniu wXÜaga oT VwoicU użXWkowników reflekVXjnego
oTbioru YaÜieVYcYonXcU w niÜ Wreści. JeTnXÜ Y celów NuropejVkiego VyVWeÜu opiVu jeVW pobuTYenie To reflekVji oVób oTpowieTYialnXcU Ya kVYWałcenie
jęYXkowe oraY naucYXcieli prakWXków. PoVługując Vię Wą VaÜą WerÜinologiąH
naucYXciele różnXcU jęYXków i kulWurH pocUoTYącX Y różnXcU krajówH Üogą Vię
poroYuÜieć i porównXwać Vwoje TecXYje peTagogicYne. Ten wVpólnX jęYXk
naucYXcieli i oVób oTpowieTYialnXcU Ya icU prYXgoWowanie YawoTowe ułaWwia wYajeÜne YroYuÜienie i wYbogacenie ToświaTcYeń.
P niniejVYXÜ arWXkule roYważXÜX pokróWceH cYXÜ jeVW reflekVXjność
i poVWaraÜX Vię oTpowieTYieć na pXWanieH TlacYego WekVWX NSOOJ wXÜagają
reflekVXjnego oTbioruH VYcYegółowej analiYXH krXWXcYnego cYXWaniaH YTXVWan1

RaTa NuropX. 2003. NuropejVki VyVWeÜ opiVu kVYWałcenia jęYykowegoJ ucYenie VięH
naucYanieH ocenianie. ParVYawaJ PXTawnicWwa COMN; użXwane VkróWX w arWXkule
WoJ NSOOJH NuropejVki VyVWeÜ opiVuH NuropejVki VyVWeÜH SyVWeÜ opiVu.
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Vowania Vię wobec proponowanXcU roYwiąYań. Nie analiYujeÜX VYcYegółowo
całego TokuÜenWuH lecY wVkaYujeÜX na kilka probleÜówH kWóre najcYęściej
buTYą wąWpliwości użXWkowników i wXÜagają prYeÜXśleń i reflekVXjnego
VpojrYenia. Mówiąc o poWrYebie reflekVji w cYXWaniu WekVWów SyVWeÜu opiVu
oraY w realiYacji jego poVWulaWów w kVYWałceniu jęYXkowXÜH ÜaÜX na uwaTYe Twie poTVWawowe kweVWieJ raTYenie Vobie Y nowościaÜi Wu i WeraYH
wTrażanie To prakWXki jego Yaleceń oraY wVpoÜaganie proceVu YÜierYającego To ukonVWXWuowania Vię nowej ÜeWoTologii.

2. Pojęcie reflekVyjności
ReflekVXjność jeVW pojęcieÜ WruTnXÜ To YTefiniowaniaH a jej Tefinicja YależX
beYpośreTnio oT TYieTYinXH w YakreVie kWórej TYiała Tana jeTnoVWka. R Tefinicji YaÜieVYcYonXcU w liWeraWurYe (np. Le ŁoWerfH 2010) wXnikaH iż reflekVXjność jeVW najcYęściej roYuÜiana jako YTXVWanVowanie Vię wobec Tanej rYecYXwiVWościH cYX probleÜówH prYXjęcie krXWXcYnej poVWawX i goWowość To
wVYecUVWronnej analiYX YagaTnień lub VXWuacji. PoVWawa reflekVXjna Wo VYukanie koÜproÜiVuH ToVkonalVYXcU roYwiąYańH nieakcepWowanie fakWów i TecXYjiH YaVWanej VXWuacji iWT. beY YaVWanowienia Vię naT icU racją bXWuH beY roYważenia ÜocnXcU i VłabXcU VWron właVnej lub cYXjejś propoYXcji.
ReflekVja naT wXkonanXÜi TYiałaniaÜiH YTolność krXWXcYnego YTXVWanVowania Vię To Vwego TYiałaniaH Vą WrakWowane w świecie pracX jako oYnaki
profeVjonaliYÜu i wXVokicU koÜpeWencji pracownika. UÜiejęWność analiYowania cYerpieÜX Y uÜiejęWności prakWXcYnXcU (Vavoir-faire) i uwarunkowań
oVobowościowXcU (Vavoir-êWre)H kWóre Wo VWale wYbogacają naVYe koÜpeWencje i prYXcYXniają Vię To icU roYwoju. SWąT Weż ÜożeÜX uVXWuować pojęcie
reflekVXjności w konWekście koÜpeWencji.
PeTług G. Le ŁoWerfa (2010J 168)H „koÜpeWenWnX profeVjonaliVWa Wo
nie WXlko WenH kWórX poWrafi koÜpeWenWnie TYiałaćH ale również WenH kWórX poWrafi opiVać TlacYego i w jaki VpoVób TYiała oraY TlacYego TYiała w WakiH a nie
innX VpoVóbH abX TYiałanie VWało Vię VkuWecYne. ReflekVXjność Wo poTVWawa
w WworYeniu profeVjonaliYÜu”. ProfeVjonalnX pracownik uÜie prYekVYWałcić
Vwoje TYiałanie na ToświaTcYenie oraY wXciągać lekcję Y ToświaTcYenia. Nie
YaTawala Vię VaÜXÜ TYiałanieÜ lub wXkonanieÜ cYegoś. CYXni Ye Vwej prakWXki YawoTowej VpoVobność To WworYenia nowej wieTYX i nowXcU uÜiejęWności. PXcUoTYąc Y YałożeniaH iż wXÜiar reflekVXjnX leżX w VaÜXÜ Vercu
koÜpeWencji YawoTowXcU oraY jeVW eleÜenWeÜ nieYbęTnXÜ To icU funkcjonowania i roYwojuH reflekVXjność Üoże bXć pojÜowana jako nieYależna
koÜpeWencja Yłożona Y wieTYXH uÜiejęWności i poVWaw. OoÜpeWencjaH kWóra
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powinna bXć beYVprYecYnie kVYWałWowana u prYXVYłXcU i już cYXnnXcU YawoTowo naucYXcieliH cUociażbX po WoH abX poWrafili inWerpreWować klucYowe
pojęcia Y YakreVu gloWWoTXTakWXki.

3. Ogólny cUarakWer NSOOJ
NuropejVki VyVWeÜ opiVu Wo narYęTYie ogólne w Vwej koncepcji i aTreVowane
To VYerokiego kręgu oTbiorców. JeTnXÜ Y poTVWawowXcU Yałożeń Wwórców
TokuÜenWu bXł jego uniwerValnX cUarakWer. Skoro jeVW ogólnXH prYeYnacYonX
To VWoVowania w różnXcU konWekVWacU i VXVWeÜacU eTukacXjnXcUH oYnacYa WoH
iż wXÜaga reflekVXjnego i krXWXcYnego poTejściaJ właściwego YroYuÜienia
i Velekcji WreściH uYupełnienia luk iWT. w perVpekWXwie YaVWoVowania w każTXÜ
Y obVYarów kVYWałcenia jęYXkowego.
P poTroYTYiale 1.6. SyVWeÜu opiVu WwórcX TokuÜenWu inforÜująH że
jeVW on wVYecUVWronnXH prYejrYXVWX i VpójnXH a więc nie Üoże narYucać „jeTXnXcUH powVYecUnie obowiąYującXcU reguł”H lecY powinien „bXć na WXle oWwarWX i elaVWXcYnXH bX w raYie poWrYebX Üógł ulec ÜoTXfikacji poTXkWowanej
konkreWną VXWuacją” (NSOOJH 2003J 19). PVYecUVWronnXH YnacYX równieżJ
uniwerValnX – cYXli ÜożliwX To wXkorYXVWania w planowaniu i organiYowaniu
kVYWałcenia jęYXkowego; elaVWXcYnX – TającX Vię YaVWoVować w różnXcU okolicYnościacU; oWwarWX – TopuVYcYającX Üożliwość TalVYego uToVkonalania
i ÜoTXfikacji; TXnaÜicYnX – uwYglęTniającX YÜianX YaiVWniałe w VXVWeÜie
kVYWałcenia w Wrakcie jego użXWkowania; prYXjaYnX Tla użXWkownika – cYXWelnX
i YroYuÜiałX; nieTogÜaWXcYnX – nieYwiąYanX Y żaTnXÜ konkreWnXÜ poTejścieÜ WeoreWXcYnXÜ (NSOOJH 2003J 19).
Pnikając w VYcYegółX powXżVYej cUarakWerXVWXki WruTno nie YauważyćH
iż TokuÜenW poYoVWawia VwoiÜ oTbiorcoÜ nie WXlko VYeroki ÜargineV VwoboTXH ale równocYeśnie cYXni icU oTpowieTYialnXÜi Ya prawiTłową inWerpreWację i VWoVowanie jego Yaleceń w Yależności oT poWrYeb eTukacXjnXcU i warunków kVYWałcenia. PowWarYająca Vię forÜuła ...Üożliwy To... jeVW poWwierTYenieÜ jego nieTogÜaWXcYnego poTejścia To naucYania jęYXkaJ proponuje
Wakie cYX inne roYwiąYanieH ale go nie narYuca.
R jeTnej VWronX ogólnX cUarakWer NSOOJ VWanowi nieYaprYecYalną warWość
TokuÜenWuJ Wo pierwVYX w UiVWorii TXTakWXki VXVWeÜ opiVu Tla wVYXVWkicU jęYXkówH VWąT jego VYeroki YaVięg i YaVWoVowanie w różnXcU VXVWeÜacU eTukacXjnXcU. R Trugiej YaśH w Wej poYornie urYekającej VwoboTYie Yawiera Vię ogroÜna
WruTnośćH rXYXko nieprawiTłowego oTbioruH inWerpreWacji i YaVWoVowania jego
TXrekWXw. NarYuca Vię więc wnioVekH iż iÜ więkVYX VWopień ogólnościH WXÜ więkVYX wXÜóg reflekVXjnościH krXWXcYnego poTejścia To YawarWXcU w niÜ Yaleceń.
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4. ReflekVyjni użyWkownicy
OonWXnuując roYważania na WeÜaW uniwerValnego i oWwarWego cUarakWeru roYwiąYań YaproponowanXcU prYeY NuropejVki VyVWeÜH warWo wVkaYać na innX
aVpekW TokuÜenWuH na fragÜenWXH gTYie auWorYX w VpoVób ekVplicXWnX Ywracają Vię To użXWkownikówH prYenoVYąc na nicU ciężar oTpowieTYialności Ya poTejÜowane TecXYjeH apelując niejako o poTejście reflekVXjne. TwórcX YacUęcają ucYącXcU VięIużXWkowników jęYXka To określania celów inTXwiTualnXcUH To
kWórXcU TążąH na poTVWawie opiVów YawarWXcU w TokuÜencie. AbX oVobX YainWereVowane ÜogłX prawiTłowo TokonXwać wXborówH pocYąwVYX oT roYTYiału
4.H po każTej parWii nowego ÜaWeriału uÜieVYcYono w SyVWeÜie opiVu YeVWawX
pXWań w VYarXcU WabelkacU. PoYwalają one YorienWować Vię „w jakiÜ VWopniu Wa
cYęść oTnoVi Vię To poWrYeb i YagaTnień nurWującXcU Tanego cYXWelnika”
(NSOOJH 2003J 8). Jeżeli Tana cYęść ÜaWeriału nie jeVW Tla niego iVWoWnaH WYn. nie
oTnoVi Vię To VXWuacjiH w kWórej Vię YnalaYłH Üoże ją poÜinąć. AuWorYX poTkreślająH „że ani YeVWaw kaWegorii opiVuH ani icU prYXkłaTowe roYwinięcia nie VWanowią YaÜknięWejH VkońcYonej całości [...]. PoTawane prYeY naV prYXkłaTX Vą
WXlko pewną VugeVWią. Można je prYXjąć lub oTrYucićH Üożna uYupełnić właVnXÜi. CYXWelnik Üa Wu wVYelką VwoboTęH gTXż Wo on wie najlepiejH jakie Vą
jego cele i o jaki proTukW Üu cUoTYi” (NSOOJH 2003J 8-9).
P całXÜ TokuÜencie YnajTują Vię aż 62 VYare raÜkiH a w nicU uwagi
WXpuJ „UżXWkownicX NuropejVkiego VyVWeÜu opiVu kVYWałcenia jęYykowego
Üogą roYważyć i – jeśli uYnają Ya VWoVowne – określić...”. Mla prYXkłaTuH na
VWronie 59. WwórcX TokuÜenWu apelują To oVób (użXWkowników) poTejÜującXcU TecXYje oTnośnie Wreści naucYania (To auWorów prograÜów i poTręcYnikówH To naucYXcieli)H kWórYXH po YbaTaniu poWrYeb ucYącXcU VięH Yaplanują
Verie YaTań różnego WXpuH w YakreVie cYWerecU wXÜienionXcU Vfer żXcia
i prYXgoWują ucYącXcU Vię To icU wXkonania.
UżXWkownicX NuropejVkiego VyVWeÜu opiVu kVYWałcenia jęYykowego Üogą roYważyć
i – jeśli uYnają Ya VWoVowne – określićJ
§ YaTania koÜunikacXjne w VferYe prXwaWnejH publicYnejH YawoTowej iIlub
eTukacXjnejH kWóre ucYącX Vię będą wXkonXwać I To kWórXcU wXkonXwania
powinni YoVWać prYXgoWowani I kWóre powinni uÜieć wXkonXwać;
§ VpoVób ocenX poWrYeb ucYącXcU VięH na poTVWawie kWórXcU Tokonuje Vię wXboru YaTań.
(NSOOJH 2003J 59)

OrXWXcYna analiYa poWrYeb VWaje Vię klucYeÜH weTług kWórego Tobiera
Vię Wreści naucYania i proponuje oTpowieTnie WXpX YaTań w poVYcYególnXcU
VferacU żXcia. Łrak recepW i goWowXcU roYwiąYań Wo Tla użXWkowników WruTna
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Troga Velekcji ÜaWeriałów i Toboru WeÜaWów oTpowiaTającXcU konkreWnej
grupie ucYącXcU Vię. Nie Üoże bXć jeTnak inacYejH Vkoro TokuÜenW nie ToWXcYX żaTnego konkreWnego jęYXkaH lecY jeVW VXVWeÜeÜ opiVu wVYXVWkicU jęYXków. Taką koncepcję prYXjęli jego WwórcXH Waka jeVW jego filoYofia.

5. Nowy paraTygmaW pojęciowy
NuropejVki VyVWeÜ opiVu Üożna WrakWować jako konWXnuację poTejścia koÜunikacXjnego lub jako YapowieTź nowego kierunku w TXTakWXce jęYXkowejJ poTejścia ukierunkowanego na TYiałanie (Yob. JanowVkaH 2011). JeTnakH abX Wak
Vię VWało ÜuVi on YoVWać poTTanX VYcYegółowej analiYieH kWóra poYwoli wXeliÜinować wVYelkie waUaniaH niepewnościH nieściVłości. MiÜo prYekonania
o roTYącej Vię nowej ÜeWoTologiiH J.-J. RicUer VWwierTYaH że ToWXcUcYaV „nie
weVYliśÜX jeVYcYe w nową erę ÜeWoTologicYnąH WYn. w „perVpekWXwę TYiałaniową”H naVWępującą po poTejściu koÜunikacXjnXÜH ale YnajTujeÜX Vię
w okreVie waUańH niepewności i niejaVnościH kWórX poprYeTYa ewenWualne pojawienie Vię nowej konfiguracji ÜeWoTologicYnej” (2012J 5). RwłaVYcYa na planie ÜeWoTologicYnXÜ poYoVWajeÜX w YawieVYeniu poÜięTYX nowXÜ WXpeÜ
poTejścia koÜunikacXjnego o wXraźnXcU WenTencjacU eklekWXcYnXcU a kVYWałWowanieÜ Vię perVpekWXwX ukierunkowanej na TYiałanieH kWóra poYoVWaje
wciąż na eWapie prograÜowXÜ. NuropejVki VyVWeÜ opiVu Yawiera YeVpół pojęćH
kWórX Üoże Y powoTYenieÜ VWanowić poTVWawę nowej ÜeWoTologii. NieYbęTne Vą jeTnak baTania wXjaśniające i proVWujące nieToVkonałości NSOOJH abX
nowe poTejście ukierunkowane na TYiałanie Üogło Vię w pełni ukonVWXWuować
i bX nie poYoVWawało WXlko eWXkieWką Vłużącą To proÜowania nowXcU poTręcYników To nauki jęYXka (RicUerH 2012J 5). Główne YarYuWX poT aTreVeÜ VXVWeÜu
opiVu WoJ nieprecXYXjność w Tefiniowaniu wielu poTVWawowXcU pojęćH WakicU
jak np. koÜpeWencjaH YaTanieH VWraWegie cYX WrakWowanie roTYącej Vię perVpekWXwX jako YwXkłej konWXnuacji poTejścia koÜunikacXjnego.

6. OompeWencja – brak konVenVuVu
Piele TXVkuVji WocYX Vię wokół pojęcia koÜpeWencjiH a auWorYX opracowań
(ŁeaccoH 2007; CaVWelloWWiH 2002; PerrnouTH 2011) i ucYeVWnicX TebaW VWwierTYają jeTnogłośnie brak jaVnej i powVYecUnie prYXjęWej Tefinicji koÜpeWencji.
Pojęcie Wo jeVW poVWrYegane jako nieVWabilneH niewXraźneH poliVeÜicYne; wiTocYnX jeVW brak konVenVuVu oTnośnie jego YnacYenia. JeVW ono cYęVWo użXwane na wVYXVWkicU poYioÜacU reflekVji na WeÜaW naucYania i ucYenia Vię
jęYXkówH ÜiÜo iż nigTX nie YoVWało w VpoVób jeTnoYnacYnX YTefiniowane.
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PerrenouT (2011J 11) VłuVYnie YauważaH iż jak Tługo pojęcie koÜpeWencji
bęTYie nieprecXYXjneH labilneH YTefiniowane prYeY każTego Y TXTakWXków na
właVnX VpoVóbH Wak Tługo nie bęTYie wiaToÜoH cYX VYkoła roYwija koÜpeWencje. Nic Weż TYiwnegoH iż TXTakWXcX (np. ŁronckarW i ŁuelaH 2005) poVWulują
pilną poWrYebę wXjaśnienia VWaWuVu pojęcia koÜpeWencji.
Pojęcie „koÜpeWencji” YajÜuje cenWralną poYXcję w NSOOJ i poÜiÜo
WegoH że pojawia Vię Wu (w różnXcU forÜacU) 343 raYXH nie YoVWało precXYXjnie
YTefiniowaneJ „PoVługiwanie Vię jęYXkieÜH w WXÜ Wakże ucYenie Vię jęYXkaH
obejÜuje TYiałania poTejÜowane prYeY ucYeVWników żXcia VpołecYnegoH
kWórYX – jako oVobX inTXwiTualne – poViaTają i VWale roYwijają Vwoje koÜpeWencje Yarówno ogólneH jak i jęYXkowe koÜpeWencje koÜunikacXjne” (NSOOJH
2003J 20). JęYXkowa koÜpeWencja koÜunikacXjna Wo koÜpeWencja lingwiVWXcYnaH VocjolingwiVWXcYna i pragÜaWXcYna. Na koÜpeWencje ogólne użXWkownikaIucYącego Vię VkłaTają VięJ wieTYaH uÜiejęWnościH uwarunkowania
oVobowościowe oraY uÜiejęWność ucYenia Vię.
I właśnie pojęcie koÜpeWencji ogólnXcU buTYi najwiękVYe konWrowerVje.
Grupując wewnąWrY Wej VaÜej kaWegoriiH określanej jako „koÜpeWencje ogólne
użXWkownika”H różne roTYaje poTkaWegoriiH na kWórXcU opiera Vię koÜpeWencja
koÜunikacXjnaH NSOOJ uÜieVYcYa poVługiwanie Vię jęYXkieÜ w VYerVYXÜ konWekście niż Wo cYXniło poTejście koÜunikacXjneH co YÜuVYa naucYXcieli To YajÜowania Vię nie WXlko wXÜiareÜ jęYXkowXÜ i VocjokulWurowXÜH ale To włącYenia
w Vwoją prakWXkę peTagogicYną WXcU paraÜeWrów kogniWXwnXcUH proceTuralnXcUH pVXcUologicYnXcU i prakWXcYnXcU (wXnikającXcU Y ToświaTcYenia)H kWóre
oTgrXwają ważną rolę w akwiYXcji jęYXka obcego (RicUerH 2012J 54). ProbleÜ
jeTnak w WXÜH w jaki VpoVób należX Wo robić w coTYiennej prakWXce peTagogicYnej.
Ra probleÜaWXcYne Üożna również uYnać VkłaTowe koÜpeWencji ogólnXcU i icU roYuÜienie. PXVWarcYX wVpoÜnieć koÜpeWencję naYXwaną Vavoir-êWre
(uwarunkowania oVobowościowe)H kWóre jeVW pojęcieÜ barTYo nieprecXYXjnXÜ.
TruTno oTgaTnąćH na cYXÜ opierają Vię koÜpeWencje wcUoTYące w VkłaT VavoirêWreH na poTVWawie cYego YoVWałX ukonVWXWuowaneH jaka jeVW icU racja bXWu. JeVW
Wo pojęcie ÜęWneH nieprYejrYXVWeH ponieważ Vavoir-êWreH kWóre obejÜuje warWości
ÜoralneH cecUX cUarakWerologicYneH uYTolnieniaH cecUX oVobowościH YainWereVowaniaH YacUowania eWc.H oTVXła To różnoroTnXcU TYieTYin wieTYX.
Jak już wVpoÜnianoH jeśli Tefinicja koÜpeWencji bęTYie niejaVnaH jak
określićH co naVY ucYeń powinien uÜieć? Tak więc wiTYiÜX Wu koniecYność
głębokiej reflekVji i analiYX Wego poTVWawowego pojęcia użXwanego w NSOOJH
a buTYącego wąWpliwości.
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7. Luki meWoTologicYneJ koncenWracja na reYulWaWacUH brak meWoT oViągania
celów
P powVYecUnej opiniiH NSOOJ Wo prYeTe wVYXVWkiÜ narYęTYie ewaluacjiH co
oTnoWowano już w jego poTWXWuleJ ucYenie VięH naucYanieH ocenianie. JeTnXÜ
Y jego YaVaTnicYXcU celów jeVW ułaWwienie określania VWopnia YnajoÜości
jęYXka. Ńunkcję Wę Vpełniają wVkaźniki biegłości jęYXkowej opracowane Tla
VYeściu poYioÜów (A1-C2). Mrugi aVpekW Wej funkcji Wo uYnawalność cerWXfikacji i TXploÜów. „PrYXjęcie wVpólnej poTVWawX opiVu celówH Wreści i ÜeWoT
kVYWałcenia poYwoli Yapewnić prYejrYXVWość ocenX kurVówH planów i prograÜów naucYaniaH a Wakże świaTecWw i TXploÜów. [...] Określenie obiekWXwnXcU krXWeriów opiVu poYioÜów biegłości jęYXkowejH ułaWwi porównXwanie
i wYajeÜne uYnawanie kwalifikacji uYXVkiwanXcU w raÜacU różnXcU VXVWeÜów eTukacXjnXcU” (NSOOJH 2003J 13).
PVkaźniki biegłości jęYXkowej Wo nieYaprYecYalnie YaVaTnicYa warWość
i główna oś TokuÜenWu. To one YoVWałX YaakcepWowane w pierwVYej kolejności prYeY oTbiorców i YaVWoVowane w prakWXce. SWanowią wVpólną płaVYcYXYnę oTnieVienia w proceVie ewaluacji TokonXwanej weTług różnXcU krXWeriów w różnXcU VXVWeÜacU eTukacXjnXcU. JeTnakżeH poYa pełnXÜ uYnanieÜ
icU prYXTaWnościH Trugi aVpekW Wego bogaWego reperWuaru TeVkrXpWorów wXTaje Vię Üniej korYXVWnX Tla TXTakWXki jęYXkowej. RbXWnia koncenWracja na
WXÜH co ucYeń powinien uÜieć na TanXÜ poYioÜie Üoże prYXcYXnić Vię To
ukierunkowania całego proceVu naucYania na oViągnięcia i wXniki Ye VYkoTą
Tla jakości Wego proceVu. PoYioÜX biegłości Vugerują YÜierYanie proVWo To
celu Y poÜinięcieÜ wielu eWapów właściwXcU prYXVwajaniu jęYXka. PXekVponowanie oViągnięć na poVYcYególnXcU poYioÜacU łącYX Vię Y konVWaWacją
YanieTbań aVpekWów ÜeWoTologicYnXcU proceVu. NaTÜierna koncenWracja na
wVkaźnikacU biegłości nie WXlko nie ułaWwia roYwijaniaH ToVkonalenia Yabiegów ÜeWoTXcYnXcUH lecY je wręcY UaÜuje. MeVkrXpWorX opracowane Tla poVYcYególnXcU koÜpeWencji i poYioÜów Vą Y pewnością barTYo prYXTaWne jako
punkWX oTnieVieniaH jako Vłupki granicYne na TroTYeH kWórą należX prYebXćH
ale nie Üówią nic na WeÜaW prYebiegu proceVu naucYaniaH na WeÜaW VpoVobów oViągania YakłaTanXcU celów. PoTVuÜowującH w TokuÜencie nie YoVWał
TopracowanX aVpekW ÜeWoTologicYnX; nie Üówi Vię w jaki VpoVób należX
naucYaćIucYXć VięH bX VkuWecYnie pokonXwać WruTności i piąć Vię w górę po
Vkali wXYnacYonXcU poYioÜów biegłości w YakreVie poTVWawowXcU TYiałań
jęYXkowXcU (recepcjiH proTukcjiH inWerakcji i ÜeTiacji).
P konWekście aVpekWu ÜeWoTologicYnego pojawia Vię jeVYcYe jeTen
probleÜ. Nieobecność wXraźnie nakreślonej ÜeWoTologii w NSOOJ VprawiaH iż
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najwiękVYe Yagrożenie Tla TXTakWXki jęYXkowej VWanowi eklekWXYÜ. TeoreWXcX
i prakWXcX prYeVWrYegają prYeT TeVWrukWXwnXÜ oTTYiałXwanieÜ Wej WenTencji
cYX ÜoTXH polegającXÜ na braku koUerencji w kVYWałceniu jęYXkowXÜ. ŁeYkrXWXcYnX eklekWXYÜ prakWXkowanX w iÜię rYekoÜej VkuWecYności i ToVWoVowania naucYania To poWrYeb ucYącXcU VięH uwYglęTnienia icU YainWereVowań
i priorXWeWówH VWanowi Tuże Yagrożenie Tla TXTakWXki jęYXkowej. OażTa ÜeWoTaH w WXÜ również eklekWXcYnaH ÜuVi bXć Vpójna i ToVWoVowana To celówH
kWóre VWawiają Vobie jej auWorYX. R punkWu wiTYenia naucYXcielaH wXpracowanie właściwej poVWawX i uÜiejęWności nieYbęTnXcU To prakWXkowania w klaVie eklekWXYÜu jeVW VkoÜplikowanXÜ i TługoWrwałXÜ proceVeÜH oparWXÜ na
wieTYX i ToświaTcYeniu peTagogicYnXÜ. JeTXnie wnikliwa analiYa i reflekVja
użXWkowników TokuÜenWu VWanowić będą barierę beYpiecYeńVWwaH poYwalającą na pełne wXkorYXVWanie YaVobów proponowanXcU prYeY NSOOJ beY rXYXka popaTania w niebeYpiecYne Vkrajności.

8. O VWraWegiacU naucYania i ucYenia Vię
NSOOJ proÜuje naucYanie oparWe na realiYacji YaTań ukierunkowanXcU na roYwiąYXwanie probleÜów VpołecYnXcU w prYXVYłej pracX YawoTowej w krajacU
poVługującXcU Vię TanXÜ jęYXkieÜ. MYiałania ucYenia Vię prYXgoWowują ucYniów
To raTYenia Vobie w różnXcU VXWuacjacU żXcia coTYiennego. RealiYacja YaTańH
Yarówno WXcU o cUarakWerYe jęYXkowXÜH jak i YaTań auWenWXcYnXcUH wXÜaga
użXcia VWraWegii. Pojęcie VWraWegii YajÜuje ważną poYXcję w TokuÜencie w perVpekWXwie ucYenia Vię prYeY całe żXcie. SWraWegie WrakWowane Vą nie jako VkłaTowa koÜpeWencji koÜunikacXjnejH lecY jako oTrębna właściwośćH połącYona WXÜ
raYeÜ Y TYiałaniaÜi jęYXkowXÜi. RoYwijanie koÜpeWencji VWraWegicYnej Wo kolejnX obVYarH kWórX beY Tużej ToYX reflekVXjności nie YnajTYie właściwego YaVWoVowania w proceVie kVYWałcenia jęYXkowego. Jakie VWraWegie VWoVować i TlacYego?
P jaki VpoVób icU naucYać realiYując prograÜ? Te i poTobne kweVWie wXÜagają
głębokiej reflekVji i inTXwiTualnego poTejścia To ucYnia.
JęYXkowa koÜpeWencja koÜunikacXjna prYejawia Vię w TYiałaniacU jęYXkowXcU proTukcjiH recepcjiH inWerakcji i ÜeTiacji. „MYiałanie jęYXkowe Wo
YaVWoVowanie jęYXkowXcU koÜpeWencji koÜunikacXjnXcU w konkreWnej VferYe
żXcia To VWworYenia bądź YroYuÜienia jeTnego lub więcej WekVWów w celu
wXkonania Tanego YaTania” (NSOOJH 2003J 20). To uakWXwnienie Vię koÜpeWencji w TYiałaniacU jęYXkowXcU oTbXwa Vię poprYeY ÜobiliYację VWraWegiiH już
nie w icU funkcji koÜpenVacXjnejH jak Wo Üiało ÜiejVce w ÜoTelu M. Canale
i M. Swain (1983). P TokuÜencie VforÜułowano Wo w naVWępującX VpoVóbJ
„SWraWegie Wo śroTki wXkorYXVWXwane prYeY użXWkownika jęYXka w celu Üobi-
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liYacji i konWroli właVnXcU YaVobów jęYXkowXcU oraY uakWXwnienia właVnXcU
uÜiejęWności i VpoVobów TYiałaniaH bX w najpełniejVYX lub najbarTYiej ekonoÜicYnX VpoVóbH YgoTnie Y YałożonXÜ celeÜ i TanXÜ konWekVWeÜ koÜunikacXjnXÜH VkuWecYnie wXkonać Tane YaTanie” (NSOOJH 2003J 61).
MiÜo oTejścia oT WrakWowania VWraWegii jako VkłaTowej koÜpeWencji
koÜunikacXjnejH WwórcX SyVWeÜu opiVu nie naTali jej oTrębnego VWaWuVuH nie
naYwali jej wproVW „koÜpeWencją VWraWegicYną”H ale połącYXli Y TYiałaniaÜi
jęYXkowXÜi (4.4.1. MYiałania i VWraWegie proTukWXwne; 4.4.2. MYiałania i VWraWegie recepWXwne; 4.4.3. MYiałania i VWraWegie inWerakcXjneH 4.4.4. MYiałania
i VWraWegie ÜeTiacXjne). P NSOOJ poTYielono VWraWegie koÜunikacXjne na
4 kaWegorieJ „OorYXVWanie Ye VWraWegii koÜunikacXjnXcU Üożna poVWrYegać
jako VWoVowanie wobec różnXcU roTYajów TYiałań koÜunikacXjnXcU – oTbioruH inWerakcjiH proTukcji właVnej i ÜeTiacji – cYWerecU YaVaT ÜeWakogniWXwnXcUJ planowaniaH wykonaniaH oceny oraY korekWy” (NSOOJH 2003J 61).
P opinii J.-J. RicUera (2012J 116) Wakie pogrupowanie jeVW nieoTpowieTnieH wręcY niebeYpiecYneH ponieważH po pierwVYeH Üoże ToprowaTYić
To YreTukowania różnoroTnXcU WXpów VWraWegii WXlko To wXÜienionXcU WuWaj
cYWerecU klaV; po TrugieH VWraWegie YoVWałX prYeTVWawione WakH jak gTXbX oTTYiałXwałX w VpoVób linearnXH poTcYaV gTX Wak naprawTę wXVWępują w VpoVób nieuporYąTkowanX i Üają cUarakWer iWeraWXwnX.
PoT wpłXweÜ NSOOJ YacYęWo włącYać VWraWegie To poTręcYników jęYXków obcXcUH ale WraTXcXjnie YnajTujeÜX w nicU prYeÜieVYanie VWraWegii jęYXkowXcU i VWraWegii ucYenia Vię. AuWorYX jeTnak w więkVYości prYXpaTków Tają
pierwVYeńVWwo VWraWegioÜ ucYenia VięH rYaTYiej prYXwołują VWraWegie kogniWXwneH naWoÜiaVW prawie Yupełnie poÜijają WeÜaW VWraWegii ÜeWakogniWXwnXcU TYiałania jęYXkowego w faYie realiYacji YaTań. A Wo wXTaje Vię nieVWoVowneH TlaWego żeH po pierwVYeH YaTanie YajÜuje cenWralne ÜiejVce w poTejściu ukierunkowanXÜ na TYiałanieH po TrugieH YaTanie cUarakWerXYuje Vię
WXÜH że Üoże bXć wXkonane prYX YaVWoVowaniu różnXcU VWraWegii.

9. RaTania i icU realiYacja
Pojęcie koÜpeWencji w NSOOJ jeVW nieroYerwalnie YwiąYane Y TYiałanieÜ
prYebiegającXÜ w pewnXÜ konWekście (jęYXkowXÜH inWelekWualnXÜ cYX fiYXcYnXÜ)H barTYiej lub Üniej YłożonXÜH barTYiej lub Üniej kolekWXwnXÜ.
PrYXwołując Tefinicję użXcia jęYXka należX poTkreślićH że jęYXkowa koÜpeWencja koÜunikacXjna poYoVWaje w YwiąYku Y realiYacją YaTańH kWóre Vą TYiałaniaÜi inWencjonalnXÜiH inTXwiTualnXÜi lub kolekWXwnXÜiH wpiVanXÜi
w określoną Vferę żXciaH ukierunkowanXÜi na realiYację jeTnego lub więcej
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celów i YakońcYone ToVWrYegalnXÜ reYulWaWeÜ; Üogą łącYXć w Vobie jęYXk
i TYiałanie oraYH w celu realiYacjiH wXÜagają uakWXwnienia wraY Ye VWraWegiaÜi licYnXcU koÜpeWencji (Yob. NSOOJ 2003J 20).
OTnowa ÜeWoTologicYna Yaproponowana w NSOOJ powinna opierać
Vię na ToVWrYeganiu ściVłej więYi ÜięTYX koÜpeWencjaÜi użXWkownika jęYXka
a YaTaniaÜiH a Wak nie jeVW. PropoYXcja YaTań w wXÜiarYe YaproponowanXÜ
prYeY auWorów SyVWeÜu opiVu jeVW jeVYcYe wciąż niewXVWracYająco powVYecUna we wVpółcYeVnXcU ÜaWeriałacU To naucYaniaIucYenia Vię jęYXków obcXcU.
„Jeśli nie ToVWrYega Vię Wej więYiH prYecUoTYi Vię obok poWencjału oTnowX
ÜeWoTologicYnej Yaproponowanej prYeY NSOOJH kWórX wXVuwa na plan pierwVYX YaTania” (RicUerH 2012J 98).
Jak już wVpoÜnianoH prakWXkowanie reflekVji jeVW Viłą napęTową proceVu naucYania i ucYenia VięH poYwala ewoluować TYiałanioÜ prakWXcYnXÜ
poprYeY wXłącYenie oTpowieTYi auWoÜaWXcYnXcUH ruWXnowXcU. ReflekVja Wo
VpojrYenie wVWecYH oTwołanie Vię To poViaTanej wieTYX i uÜiejęWności w celu
konVWruowania ToVkonalVYXcU narYęTYiH poYwalającXcU YwiękVYXć VkuWecYność TYiałań naucYXcielVkicU.
PerVpekWXwa ukierunkowana na TYiałanie Yaproponowana w NuropejVkiÜ
VyVWeÜie opiVu narYuca koniecYność prYeorienWowania roli naucYXciela YTefiniowanej w poTejściu koÜunikacXjnXÜ. NaucYXciel reflekVXjnX w świeWle WekVWów
NSOOJ ToVkonale roYpoYnaje Vwój Weren pracXH poWrafi właściwie inWerpreWować
wXWXcYne TokuÜenWu proÜującego wVpółcYeVne WenTencje w naucYaniu jęYXków i kulWur. ReflekVXjność nie ogranicYa Vię To analiYX właVnego TYiałania po WoH
abX Üóc je ucYXnić barTYiej efekWXwnXÜH abX wXprowaTYić je poYa ogranicYenia
ruWXnX. PXcUoTYąc poYa proVWą akuÜulacjęH nakłaTanie Vię ToświaTcYeńH reflekVXjność ułaWwia WworYenie świaToÜości i WożVaÜości YawoTowej.
ReaVuÜującH NSOOJ wXÜaga naucYXciela koÜpeWenWnegoH YTolnego To
prYekaYXwania wieTYX i wXrabiania uÜiejęWności w konWekVWacUH wXpoVażonego
w Vavoir-faire i Vavoir-êWre oraY reflekVXjność i eWXkę. NaTVYeTł cYaV na naucYXciela
facUowcaH kWórX poWrafi YÜobiliYować całokVYWałW YaVobówH kWórXÜi TXVponuje
jego oVobowość w celu roYwiąYania probleÜu lub VWawienia cYoła WruTnościoÜ.
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