Europejskie portfolio językowe
Przewodnik dla firm
i innych organizacji
Europejskie portfolio językowe ustanawia uznane międzynarodowe
standardy w mierzeniu i porównywaniu kompetencji językowych –
w zakresie róŜnych języków. Liczba uczniów korzystających z
portfolio w celu rejestrowania własnych umiejętności z języków
obcych ciągle rośnie, a portfolio staje się skutecznym
instrumentem umoŜliwiającym firmom, zwłaszcza małym i średnim
(SMEs), jak równieŜ innym organizacjom:
•
•
•
•
•
•

wybór pracowników
planowanie i ocenianie szkoleń językowych
rozwinięcie umiejętności językowych wewnątrz firmy
standaryzację wymagań językowych firmy
utrzymanie trwałego rozwoju językowego wśród pracowników
nagradzanie umiejętności językowych

Po decyzji Parlamentu Europejskiego
(2241/2004/EC) Europejskie portfolio językowe
jest promowane przez Europass, projekt europejski,
którego celem jest przestrzeganie przejrzystości
kwalifikacji i kompetencji poprzez uznanie
Paszportu językowego za jeden z dokumentów Europass aby:
• wspomagać mobilność pracy w Europie
• zwiększać wartość uczenia się języków
• przyczyniać się do pogłębiania zrozumienia
międzykulturowego i
• wzmacniać wzajemny szacunek i tolerancję
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Czym jest Portfolio i jak moŜe być wykorzystane?
Europejskie portfolio językowe (EPJ) to osobiste narzędzie do
nauki języka obcego składające się z trzech części: Paszportu
językowego, Biografii językowej i Dossier.

Paszport językowy (okładka powyŜej)
informuje o aktualnym stanie zaawansowania językowego
właściciela portfolio i stanowi zapis jego/jej
doświadczenia w uczeniu się i w kontaktach
międzykulturowych. Posiada funkcję raportowania.
Biografia językowa dokumentuje indywidualną historię
edukacyjną i międzykulturową właściciela portfolio.
Zawiera równieŜ narzędzia do samooceny kompetencji
językowych.
Dossier jest zbiorem prac ilustrujących róŜnojęzyczne
osiągnięcia i umiejętności właściciela portfolio.
Wszystkie EPJ, które zostały zatwierdzone przez Radę Europy moŜna znaleźć
na stronie internetowej. Wszystkie respektują następujące zasady:
• Oparte są na standardowych opisach poziomów językowych według
Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego (CEFR) (ogólne
informacje - patrz ostatnia strona).
• Posiadają cele i funkcje pedagogiczne i raportowania.
• Łączą testowanie i ocenianie z samooceną
• Są wielojęzyczne i zawsze zawierają wybór przynajmniej jednego
oficjalnego języka Rady Europy – angielskiego lub francuskiego
• NaleŜą do właściciela, nie do instytucji lub nauczycieli
• Łatwo je zrozumieć, poniewaŜ posługują się prostymi „potrafi” zdaniami
opisującymi faktyczną wiedzę ucznia w zakresie danej umiejętności
językowej na określonym, standardowym poziomie.
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EPJ proponuje wiele róŜnych rodzajów
portfolio dla róŜnych regionów,
przedziałów wiekowych i celów, ale
wszystkie one posiadają te same
zasadnicze cechy wspólne. Wszystkie EPJ
dla dorosłych, w tym te przeznaczone dla
uniwersytetów i celów zawodowych
zawierają standardowy Paszport.

EPJ jest sposobem dokumentowania i prezentowania
wielojęzycznych umiejętności i doświadczeń międzykulturowych
właściciela portfolio zdobywanych w szkole, poza szkołą lub w
miejscu pracy.
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Poziomy biegłości językowej: skala ogólna

This summary of the CEFR levels, and other more detailed scales,
can be downloaded at http://www.coe.int/portfolio under the heading “Levels”
in a large number of different languages.

4

___________________________________________________________________

