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Plan prezentacji

 Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (CEFR)

 Mediacja i działania mediacyjne

 Kluczowe kompetencje

 Podejście zorientowane na działaniu (Action-oriented 

Approach,  AoA)

 Przykłady zadań zgodnych z AoA



Europejski System Opisu Kształcenia 

Językowego (CEFR)

 Skale biegłości ze wskaźnikami biegłości  A1, A2, B1, B2...

 Zwrot w pojmowaniu i definiowaniu sprawności (Rada 

Europy 2003:24):

 Stosowanie językowej kompetencji komunikacyjnej 

przejawia się w działaniach językowych (...) (działanie 

receptywne  i produktywne) i w działaniach 

interakcyjnych i mediacyjnych.

 Sprawności językowe (language skills) – czytanie, pisanie, 

mówienie, słuchanie => działania językowe (language 

activities)



Common European Framework of Reference for 

Languages: Companion Volume,  ESOKJ Tom 

Uzupełniający (2018) 

Zwięszenie nacisku na:

 Mediację

 Kompetencja różnojęzyczna i różnokulturowa

 Technologię informacyjno-komunikacyjną

 Coraz większa waga jest przypisana kompetencjom 

ogólnym, natomiast kompetencje językowe są określane 

w perspektywie komunikacji.



Od czterech sprawności 

do czterech sposobów działania

Uczeń  (Learner)        =>    Social agent (osoba działająca w 

kontekście społecznym)

(1960s-80s)                                     (XXI wiek)

 Recepcja  Interakcja  Mediacja

(Słuchanie+                                               komunikacja między

Czytanie osobami, które nie

 Produkcja   mogą się ze sobą 

(Mówienie+                                              porozumieć (CEFR) 

Pisanie)



Działania interakcyjne

1. Spoken Interaction

2. Written Interaction

3. Online interaction

 Online conversation and discussion

Goal-oriented online transactions and collaboration



Mediacja

 Może być procesem komunikacyjnym, który pozwala 

wyjść z impasu komunikacyjnego w celu wzajemnego 

zrozumienia (Jankowska, 2017)

 Odnosi się do zmieniającego się sposóbu postrzegania  

procesu uczenia się



Mediacja Coste & Cavalli, 2015

Mediacja relacyjna (relational mediation)

Proces tworzenia i kontroli relacji międzyludzkich  w celu 

współpracy oparty o bezpośrednie kontakty 

Mediacja poznawcza/kognitywna (cognitive mediation)

Ułatwia dostęp do wiedzy i pojęć w sytuacjach kiedy 

jednostka nie radzi sobie ze względu na: nieznajomość 

pojęć, barierę językową, barierę kulturową

Objaśnianie (ustne lub pisemne), upraszczanie języka, 

skracanie tekstu, wizualizacja



Mediacja (CEFR/CV) pojęcie poszerzone o

 Mediacja pomiędzy językami (tłumaczenia ustne i 

pisemne)

 Mediacja pomiędzy użytkownikiem języka a tekstem 

(wyrażenie opinii, analiza)

 Mediacja 

on-line

(Piccardo &

North, 2019)



Kompetencje kluczowe (Key competences)

 Zalecenie Rady Europy z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie 

kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez 

całe życie: wszystkie są istotne i przyczyniają się do 

osiągnięcia sukcesu w życiu w społecznym



Action-oriented Approach (AoA) 

Piccardo & North, 2019

Podejście zorientowane na działanie oparte o 

 perspektywę społeczno-kulturową 

 zadania oparte na tych w prawdziwym życiu, zatarta 

różnica między uczeniem się a użyciem języka

 uczenie powiązane z działaniem i wymaga kontaktu z 

innymi

 cel językowy + cel pozajęzykowy

 nacisk na autonomię, wielojęzyczność, 

ocenę wzajemną, kompetencje pozajęzykowe

(w tym społeczne), kreatywność



Peer assessment – ocena wzajemna

 Wpisy w słownikach są oceniane przez innych 

uczestników kursu

 Kurs internetowy Efektywna komunikacja w biznesie 

COME UW



Praca w grupie – role play

 Planowanie udziału w konferencji z podziałem na role



Praca w grupie z podziałem na role

 Role 1 – TASK 1  You are accountable for hotel bookings. The 

conference is in the hotel which is very expensive. Find several 

hotels nearby and state their advantages and disadvantages on 

the forum. Suggest a preferred hotel. State on the forum which 

proposals of your colleagues you like and which you don’t. Take 

an active role in the forum.

 Role 2 – TASK 2 You are responsible for transport. Check 

different modes of transport and present your findings on the 

forum. Suggest a preferred method of transport. State on the 

forum which proposals of your colleagues you like and which 

you don’t.

 Role 3 – TASK 3 You are accountable for.....



Twórcze rozwiązywanie problemów 
(samodzielne myślenie, kreatywnosć, 

współpraca w grupie)



Dyskusja w grupie- szukanie rozwiązania, 

podejmowanie decyzji, negocjacje



Praca w grupie – współtworzenie reguł

 metoda aktywna –współtworzenie wiedzy, dzielenie 

się doświadczeniem

Przedstaw na forum najistotniejsze według Ciebie 

umiejętności podnoszące zdolność do zatrudnienia



Rozgrzewka – określenie celów w życiu



Kreatywność - zwizualizuj kurs



Traffic – ruch uliczny



Tree



Communication



Internetowy kurs 

j.angielskiego

Kompetencje 

cyfrowe

Kompetencje językowe

Kompetencje osobiste,

społeczne i w zakresie uczenia 

się
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