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Adresaci Europejskiego Portfolio Językowego: 

Dla każdego, kto uczy się lub uczył jednego lub kilku języków!!!  
 

WAŻNE: 
 

Portfolio jest dostosowane do wieku, potrzeb i celów osoby uczącej się. 

 



Budowa i opis Europejskiego Portfolio Językowego : 

 

 

 

 

 

 

Informacje  o przebiegu nauki 

Ocena umiejętności 

Rejestr  zaświadczeń potwierdzających 

umiejętności językowe 

PROFIL JĘZYKOWY 

 

 

 

 

 

 
Dokumentowanie osiągnięć 

w nauce języków i poznawaniu 

Innych kultur 

 

WYBÓR PRAC 



 Dlaczego warto korzystać z EPJ? 

 

 autonomię ucznia: 

      - samodzielność w nauce języków,  

      -  refleksja nad własnymi sposobami uczenia się (trening strategiczny),  

      -  umiejętność oceny swoich postępów w poznawaniu języków i kultur (samoocena) 
 

 kompetencję różnojęzyczną 

 kompetencję międzykulturową 

 motywację do uczenia się języków obcych i poznawania innych kultur 

 

 

Europejskie portfolio językowe buduje i rozwija: 



          Praca z EPJ – przykłady dobrych praktyk 

 

• kampania promująca uczenie się języków obcych w ramach projektu 

Podnoszenie jakości nauczania języków obcych na I,II i III etapie edukacyjnym, ze szczególnym 
uwzględnieniem obszarów defaworyzowanych - współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 3.3.3 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

• zasoby dydaktyczne dla nauczycieli  m. in.: gra dydaktyczna „ Z Europkiem przez Europę” 

 

Festiwal 

językowy: 

Cztery stolice 
europejskie: 

Londyn, Berlin, 
Paryż i Moskwa 

motyw 
przewodni: 

Podróże 
językowe z 
paszportem 
 od Europka 

hasło kampanii: 

Język to Twój 
paszport. 

Ucz się 
języków 

http://www.youtube.com/watch?v=b2dEODyAC2A
http://www.ore.edu.pl/s/874
http://www.ore.edu.pl/s/874
http://www.ore.edu.pl/s/874
http://www.ore.edu.pl/s/874
http://www.youtube.com/watch?v=L1P_iCXH4Oc
http://www.youtube.com/watch?v=L1P_iCXH4Oc


          Praca z EPJ – przykłady dobrych praktyk 

 

 

Dobre praktyki – przykłady z polskich szkół 

• Metody pracy z portfolio - Zespół Szkolno – Przedszkolny, Lindów 

  

• Jak wprowadzać portfolio? -  ZSI nr 1, Białystok 

 

http://www.youtube.com/watch?v=1V0PC7hHR9Y
http://www.youtube.com/watch?v=1V0PC7hHR9Y
http://www.youtube.com/watch?v=b2dEODyAC2A
http://www.youtube.com/watch?v=b2dEODyAC2A
http://www.youtube.com/watch?v=b2dEODyAC2A


Więcej informacji o EPJ 

 

Justyna Maziarska-Lesisz e-mail: justyna.lesisz@ore.edu.pl 

• www.coe.int/portfolio  
 

•http://elp.ecml.at 
 

•http://www.ore.edu.pl/s/558  

      (podstawowe informacje o EPJ, konkursach, szkoleniach) 
 

•http://www.ore.edu.pl/s/122 

      (elektroniczne wersje EPJ) 
 

•http://portfoliojezykowe.wordpress.com/  

      (praktyczne wskazówki dla n-li dotyczące pracy z EPJ, forum wymiany doświadczeń) 
  

• http://www.ore.edu.pl/s/644 
      (informacje o projektcie „Podnoszenie jakości nauczania języków obcych na I, II i III etapie  

 edukacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów defaworyzowanych” 

 

http://www.coe.int/portfolio
http://www.coe.int/portfolio
http://elp.ecml.at/
http://www.ore.edu.pl/s/558
http://www.ore.edu.pl/
http://www.ore.edu.pl/s/122
http://portfoliojezykowe.wordpress.com/
http://www.ore.edu.pl/s/644

