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ROZWIJANIE SPRAWNOŚCI JĘZYKOWYCH  

JAKO ZASADNICZY CEL WSPÓŁCZESNEJ EDUKACJI  

 

Coraz większe zróżnicowanie językowe współczesnych społeczeństw europejskich 

sprawia, że odpowiednie zaspokajanie potrzeb wszystkich uczących się w celu 

wspierania rozwoju ich sprawności językowych jest istotne dla zapewnienia dobrobytu  

i sukcesu indywidualnych osób oraz dla rozwoju całego społeczeństwa. Edukacja, 

ogólnie rzecz biorąc, opiera się na przekazie językowym. Dlatego wszyscy uczący się 

czegokolwiek są jednocześnie uczącymi się języka. Podczas zajęć z historii czy biologii 

rozwijane są określone kompetencje językowe. Podczas każdego szkolenia określonych 

grup zawodowych, czy to elektryków czy księgowych, rozwija się również sprawność 

językową. Mając na względzie coraz bardziej zróżnicowane zaplecze kulturowe  

i językowe uczniów w europejskich szkołach wiemy przy tym, że język nauczania nie 

musi być językiem ojczystym wszystkich uczniów. W takiej sytuacji należy zwiększyć 

świadomość faktu, że wszyscy nauczyciele mogą, a nawet powinni, uważać się przede 

wszystkim za nauczycieli języka.  

Europejskie Centrum Języków Nowożytnych Rady Europy w Grazu (ECML) rozpoczęło 

właśnie realizację swojego nowego programu działań zaplanowanych na lata 2012-

2015, zatytułowanego Nauka poprzez języki: promowanie edukacji integrującej, 

różnojęzycznej i interkulturowej. Długoterminowa wizja edukacji językowej ECML bazuje 

na podejściu Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, w którym podkreśla 

się, że poszczególne języki i kultury nie stanowią odrębnych kategorii mentalnych, gdyż 

kompetencje komunikacyjne rozwija się z wykorzystaniem całości wiedzy  

i doświadczenia, a języki tworzą wzajemne relacje i interakcje w tym procesie. Nowy 

program jest otwarty na kształcenie językowe we wszystkich kontekstach i domenach 

edukacyjnych, z uwzględnieniem języka ojczystego osób uczących się, języka(-ów) 

nauczania w szkole i innych języków w repertuarze osoby uczącej się. 



 

 

 

Waldemar Martyniuk (PhD) 

EMPOWERING LANGUAGE PROFESSIONALS – THE ECML ACTIVITIES PROMOTING THE 

USE OF ICT IN LANGUAGE EDUCATION 

 

The European Centre for Modern Languages (ECML), a Council of Europe Partial 

Agreement based in Graz, Austria, has been serving the community of language 

education professionals in its member states for over 17 years now. The Centre’s 

successful programmes of activities, such as the Languages for Social Cohesion 

programme (2004–2007), have so far comprised more than 70 projects coordinated by 

international teams of experts and have directly involved over six thousand language 

professionals in Europe and beyond, with the impact reaching as far afield as Canada, 

Japan and countries in Africa. The Centre’s third medium-term programme (2008-2011) 

entitled Empowering language professionals: Competences – Networks – Impact – Quality 

encompassed 23 different projects and addressed the following four thematic areas: 

A. Evaluation and assessment 

B. Continuity in language learning 

C. Content and language integrated education 

D. Plurilingual education 

 

The new ECML programme of activities, launched in January 2012, is entitled “Learning 

through languages: promoting inclusive, plurilingual and intercultural education”. In my 

talk, I am going to present the results of the programme concluded in 2011 and outline 

the content and the format of the new programme highlighting the Centre’s activities 

that promote the use of ICT in language education.  

 

 

 


