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Ocenianie 
w edukacji 
językOwej

in language education KONFERENCJA  
23-24.09.2015, Warszawa

8:30-9:30 Rejestracja

9:30-9:45 Powitanie
Mirosław Marczewski, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu edukacji
Ewa Synowiec, dyrektor Przedstawicielstwa komisji europejskiej w Polsce
Włodzimierz Paszyński, zastępca prezydenta m. st. warszawy
prof. dr hab. Ewa Geller, prodziekan wydziału neofilologii uniwersytetu 
warszawskiego

9:45-10:15 wywiad z prof. dr. hab. Jerzym Bralczykiem, uniwersytet warszawski

10:15-10:35 Zastosowanie „Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego”  
Rady Europy do oceny kompetencji językowych: problemy i rozwiązania
dr hab. Waldemar Martyniuk, uniwersytet jagielloński

10:35-11:00 Ocenianie kompetencji językowych w szkołach
prof. Barry O’Sullivan, British council

11:00-11:30 Przerwa kawowa

11:30-11:50 Wrażliwe ocenianie jako element interwencji proaktywnej w kontekście 
glottodydaktycznym
dr hab. Jolanta Sujecka-Zając, prof. uw, przewodnicząca Rady koordynacyjnej 
ds. certyfikacji Biegłości językowej uniwersytetu warszawskiego

11:50-12:10 Potrzeby osoby uczącej się w procesie testowania kompetencji językowych 
– korzyści dla ucznia i nauczyciela
dr Nick Saville, cambridge english Language assessment

12.10-12.40 Nowa formuła egzaminów zewnętrznych z języków obcych w polskim systemie 
edukacji
dr Marcin Smolik, dyrektor centralnej komisji egzaminacyjnej

I  D Z I E Ń  K O N F E R E N C J I
23.09. 2015 r., wydział neofilologii, uniwersytet warszawski

12:40-13:30 Czemu służy ocenianie kompetencji językowych? – debata pod auspicjami 
czasopisma „języki Obce w Szkole”
moderator: prof. dr hab. Hanna Komorowska, instytut anglistyki uniwersytetu 
warszawskiego, instytut anglistyki uniwersytetu SwPS w warszawie 
_ dr Nick Saville, cambridge english Language assessment
_ dr Marcin Smolik, dyrektor centralnej komisji egzaminacyjnej 
_ dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska, prof. kuL, prorektor katolickiego 

uniwersytetu Lubelskiego jana Pawła ii
_ dr Radosław Kucharczyk, instytut Romanistyki uniwersytetu warszawskiego, 

Gimnazjum dwujęzyczne nr 34 im. narcyzy Żmichowskiej w warszawie

13:30-14:30 Lunch

14:30-14:50 Znaczenie kompetencji językowych dla celów mobilności akademickiej 
w programie Erasmus+ 
Tomasz Bratek, dyrektor programu erasmus+, Fundacja Rozwoju Systemu edukacji

14:50-15:10  Prezentacja wniosków z raportu Eurydice „Languages in Secondary Education. 
An Overview of National Tests in Europe 2014/15”
Nathalie Baidak, europejskie Biuro eurydice, eacea/komisja europejska

15:10-15:30 System oceniania kompetencji językowych we Włoszech
prof. Sabrina Machetti, uniwersytet w Sienie

15:30-15:50 Jaki system oceniania w nauczaniu języka obcego i dlaczego? – przypadek 
francuskojęzycznej Szwajcarii
Matthis Behrens, institut Suisse de Pédagogie pour la Formation Professionnelle, 
Szwajcaria

15.50-16.10 Sprawiedliwe ocenianie umiejętności językowych – to więcej niż rzetelność
dr Jürgen Quetz, Goethe-institut

16.10-16.20 Podsumowanie pierwszego dnia konferencji
Joanna Gospodarczyk, dyrektor Biura edukacji m.st. warszawy



I I  D Z I E Ń  K O N F E R E N C J I
24.09. 2015 r., wydział neofilologii, uniwersytet warszawski

8:30-9:15 Rejestracja

9:15-9:50 Otwarcie drugiego dnia konferencji: dr Agnieszka Dryjańska, Fundacja Rozwoju Systemu edukacji

wykład plenarny: Wybrane prawidłowości oceniania – perspektywa psychologiczna, dr hab. Ewa Czerniawska, prof. uw, dziekan wydziału Psychologii uniwersytetu warszawskiego

10:00-12:00  PaneL 1. | sala 3.017 

ocenianie kompetencji językowych 
dla celów akademickich i zawodowych 
moderator: dr Maciej Smuk, wydział neofilologii uniwersytetu 
warszawskiego
_ Ocenianie kompetencji językowych w szkołach wyższych 

na przykładzie egzaminu ACERT, dr Liliana Szczuka-Dorna, 
centrum języków i komunikacji Politechniki Poznańskiej 

_ Ewaluacja i certyfikacja specjalistycznych umiejętności 
językowych, dr hab. Elżbieta Gajewska, uniwersytet 
Pedagogiczny w krakowie

_ Pozatechniczne kompetencje absolwenta Politechniki 
Warszawskiej i ich związek z kształceniem językowym, 
Lucyna Skwarko, Anna Wojtaś, centrum języków Obcych 
Politechniki warszawskiej

_Agnieszka Marciniak, iBM
_ Ocena tłumaczeń pisemnych w Parlamencie Europejskim 

– szczególny przypadek oceny kompetencji językowych na 
rynku pracy, Dariusz Chmiel, Parlament europejski, dyrekcja 
Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych w Luksemburgu

 PaneL 2. | sala 3.014 

ocenianie kompetencji cząstkowych 
w nauczaniu języków obcych
moderator: dr Grzegorz Śpiewak, Macmillan
_ Savoir-évaluer, czyli co i jak oceniać w języku obcym?, dr hab. 

Magdalena Sowa, instytut Filologii Romańskiej katolickiego 
uniwersytetu Lubelskiego jana Pawła ii

_ Standardy wymagań egzaminacyjnych z języka polskiego 
jako obcego na polonistyce w Bukareszcie, dr Cristina Godun, 
uniwersytet w Bukareszcie

_ Uczę, motywuję, oceniam – specyfika kursów w przestrzeni 
wirtualnej, Magdalena Biesiadecka, Szkoła języków Obcych 
uniwersytetu warszawskiego

_ Test jako narzędzie rozwijania kompetencji komunikacyjnych, 
Joanna Kołakowska, centrum egzaminacyjne cambridge 
english Lang

 PaneL 3. | sala 1.007-1.008 

jak konstruować trafne i rzetelne 
testy językowe? 
(panel w języku angielskim i polskim z tłumaczeniem symultanicznym)

moderator: prof. dr hab. Maria Dakowska, dziekan wydziału 
neofilologii uniwersytetu warszawskiego
_ Certificazione di italiano come lingua straniera, prof. Sabrina 

Machetti, dyrektor centrum certyfikacji języka włoskiego 
jako Obcego, uniwersytet w Sienie

_ W odpowiedzi na różnorodność, dr Anna Józefa Lewkowicz, 
Rada koordynacyjna ds. certyfikacji Biegłości językowej 
uniwersytetu warszawskiego

_ Trafność i rzetelność w konstruowaniu testów, Gillian 
Horton-Krueger, cambridge english Language assessment 

_ Cena autentyczności? Dobór materiałów sprawdzających 
rozumienie ze słuchu do egzaminów certyfikatowych z języka 
polskiego jako obcego i angielskiego – analiza porównawcza, 
dr Adriana Prizel-Kania, centrum języka i kultury Polskiej 
w Świecie uniwersytetu jagiellońskiego

_  „Dobre” i „złe” jednostki testowe – jak konstruować poprawne 
zadania egzaminacyjne, Margret Rodi, Goethe-institut

12:00-13:00 Przerwa kawowa oraz rejestracja uczestników sesji popołudniowych

13:00-15:00  PaneL 4. | sala 3.017 

ocenianie kompetencji językowych 
na rzecz mobilności 
moderator: Izabela Laskowska, dyrektor programu erasmus+ 
Szkolnictwo zawodowe, Fundacja Rozwoju Systemu edukacji
_ Ocenianie dla potrzeb (mobilności na) rynku pracy, Arkadiusz 

Jaworski, cambridge english Language assessment
_ Online Linguistic Support – tajemnica odkrywana, Renata 

Smolarczyk, Fundacja Rozwoju Systemu edukacji
_ Ocena umiejętności językowych w sektorze VET a potrzeby rynku 

pracy, Krzysztof Świerk, dyrektor zespołu Szkół Rolniczych 
centrum kształcenia Praktycznego w kaczkach Średnich

_ Ocena i prezentacja kompetencji językowych w dokumentach 
Portfolio Europass, Kinga Motysia, krajowe centrum europass, 
Fundacja Rozwoju Systemu edukacji

_ Znaczenie mobilności i kompetencji językowych w podnoszeniu 
poziomu zatrudnialności studentów uczelni wyższych, Edyta 
Lachowicz-Santos, uniwersytet ekonomiczny w katowicach

 PaneL 5. | sala 1.007-1.008 

czy ocenianie może być inspirujące? 
moderator: dr Małgorzata Piotrowska-Skrzypek, centrum 
kształcenia nauczycieli języków Obcych i edukacji europejskiej, 
uniwersytet warszawski
_ Ocenianie jako nauczanie i uczenie się, dr Grażyna 

Czetwertyńska, wydział artes Liberales uniwersytetu 
warszawskiego

_ Co nauczyciele języków obcych sądzą o zmianach w egzaminie 
maturalnym z języka obcego nowożytnego?, dr Radosław 
Kucharczyk, instytut Romanistyki uniwersytetu warszawskiego, 
Gimnazjum dwujęzyczne nr 34 im. narcyzy Żmichowskiej 
w warszawie

_ W poszukiwaniu dydaktycznych inspiracji – ocenianie 
kształtujące, dr Małgorzata Molska, instytut Romanistyki 
uniwersytetu warszawskiego, XVi Liceum z Oddziałami 
dwujęzycznymi im. Stefanii Sempołowskiej w warszawie

 PaneL 6. | sala 3.014 

ocenianie kompetencji językowych 
małych dzieci 
moderator: Joanna Gospodarczyk, dyrektor Biura edukacji 
m.st. warszawy
_ Diagnoza efektów nauczania języka obcego w przedszkolu, 

dr hab. Małgorzata Pamuła-Behrens, instytut neofilologii 
uniwersytetu Pedagogicznego w krakowie

_ Pozytywne ocenianie – judge, nudge... or chocolate fudge? 
dr Marta Kotarba-Kańczugowska, akademia Pedagogiki 
Specjalnej w warszawie

_ Warszawski model przygotowania językowego w wychowaniu 
przedszkolnym, Dorota Popowska, Biuro edukacji 
m.st. warszawy

_  Jak sprawić, aby ocenianie kompetencji językowych najmłodszych 
uczniów było motywujące?, Małgorzata Klein, Agata Skowyra, 
Pracownia językowa


