
 

 

 

Konferencja  „Kompetencje językowe podstawą sukcesu 
zawodowego i społecznego w Europie” 

 

Warszawa, 28-29 września 2011 r. 
 

DEKLARACJA 
 

 
1. W dniach 28-29 września 2011r. w Warszawie odbyła się 

konferencja „Kompetencje językowe podstawą sukcesu zawodowego i społecznego 
w Europie”, którą zorganizowała polska prezydencja w Radzie UE oraz Komisja 
Europejska. Konferencja poświęcona była roli języków w przygotowywaniu 
obywateli do funkcjonowania w wielojęzycznej i wielokulturowej Europie.  

2. W konferencji wzięli udział eksperci z państw członkowskich Unii Europejskiej 
zajmujący się nauczaniem języków, nauczyciele i wykładowcy akademiccy, 
przedstawiciele ośrodków badawczych, narodowych agencji programu Uczenie się 
przez całe życie, koordynatorzy European Language Label,  pracownicy instytucji 
zajmujących się nauczaniem języków obcych, kształceniem  
i doskonaleniem nauczycieli, stowarzyszeń tłumaczy, studenci, jak również 
przedstawiciele instytucji Unii Europejskiej i Rady Europy.  

3. Uczestnicy konferencji: 

a) wyrazili zadowolenie, że konferencja w sposób wszechstronny objęła  
różnorodne aspekty kształcenia językowego, w tym szczególnie nauczanie 
przedszkolne i wczesnoszkolne, nauczanie w klasach wielokulturowych i w 
szkolnictwie zawodowym, kształcenie na rzecz mobilności, 
umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego oraz na potrzeby rynku usług 
językowych;  

b) podkreślili, że ustanowienie przez Unię Europejską i Radę Europy  
w roku 2001 Europejskiego Dnia Języków wniosło  istotny wkład 
w podnoszenie świadomości społecznej na temat znaczenia kompetencji 
językowych;  

c)  wyrazili  przekonanie, że projekty realizowane w ramach konkursu  
European Language Label promują językową różnorodność Europy, tworzą 
wartościową bazę najlepszych innowacyjnych praktyk kształcenia 
językowego, wzbogacają i uatrakcyjniają krajowe praktyki nauczania i 
uczenia się języków obcych poprzez wprowadzanie autorskich programów 



 

 

kształcenia językowego, nowatorskich metod nauczania oraz 
wykorzystywanie nowoczesnych technologii  komunikacyjnych;  

d) docenili dotychczasowy dorobek Komisji Europejskiej i państw członkowskich 
w zakresie wielojęzyczności, w szczególności „pakiet językowy” ogłoszony 
latem 2011 r. ; 

e) zaapelowali o zagwarantowanie promocji uczenia się i  nauczania języków 
odpowiedniego miejsca w nowej generacji unijnych programów 
edukacyjnych i młodzieżowych; 

f) wyrazili opinię, że powołanie przez Komisję Europejską Stałej Grupy 
Roboczej do spraw Języków przyczyniłoby się do wzmocnienia współpracy, 
wymiany doświadczeń i dobrych praktyk między państwami  członkowskimi 
w obszarze wielojęzyczności oraz lepszego przygotowania obywateli do 
mobilności edukacyjnej i zawodowej.  

4. Konferencja podkreśliła, że dobra znajomość języków obcych i umiejętność 
posługiwania się nimi to dziś kluczowa kompetencja niezbędna do funkcjonowania 
we współczesnym świecie i na rynku pracy, która zwiększa szanse edukacyjne 
młodych ludzi oraz mobilność zawodową osób dorosłych.   Wnioski z prac grup 
dyskusyjnych potwierdziły, że wielojęzyczność jest nie tylko dziedzictwem Europy, 
ale szansą na tworzenie społeczeństwa otwartego, szanującego zróżnicowanie 
kulturowe  i gotowego na współpracę.  

 

 

Warszawa, 29 września 2011 r. 

 

 

 


