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W społeczeństwie polskim nadal dość często nie docenia się roli edu-
kacji i starannego wykształcenia w ocenie umiejętności nauczyciela ję-
zyka obcego. Często uważa się, że trzeba jedynie biegle mówić w danym 
języku, aby go nauczać. Jest to widoczne choćby w reklamach szkół języ-
kowych podających się za najlepsze dzięki zatrudnieniu native speake-
rów jako swoich nauczycieli. W informacjach tych często nie wspomina 
się nawet ich wykształcenia i doświadczenia nauczycielskiego. Czy zatem 
wystarczy dobrze znać język, wejść do klasy i po prostu mówić?

Jak wykazują badania przeprowadzone przez Radę Europy [leban 
2003, s. 69] w wielu krajach cudzoziemcy nadal są popularnie uważani 
za najlepszych nauczycieli i lepszych profesjonalistów, lepszych nawet od 
wysoko wykwalifikowanych krajan. Jednak wejście do Unii Europejskiej 
wymaga od wszystkich krajów wprowadzenia wielu zmian ustawodaw-
czych, które nie omijają sfery kompetencji nauczycieli języków obcych. 
Warto więc poddać analizie polskie standardy oceny kompetencji na-
uczycieli języków obcych i ukazać je na tle wzorów europejskich. 

Większość programów edukacji nauczycielskiej w Europie opiera się 
na podobnych komponentach. Cullen [1994, s. 163–171] wymienia trzy 
z nich:

•	 komponent	metodologiczno-pedagogiczny,	
•	 lingwistyczny,
•	 literaturoznawstwo.
Według autora, nauczyciele języków obcych na świecie w większości 

mają silną potrzebę rozwoju swoich kompetencji językowych i właśnie tę 
cechę wymieniają jako podstawową u dobrego nauczyciela [lange l990]. 
W tym względzie nie ma różnic między krajami europejskimi a Polską. 
Badania Berry [1990], przeprowadzone w dwóch grupach nauczycieli 
języka angielskiego pracujących w liceach w Polsce, miały na celu okre-
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ślenie, które ze wspomnianych komponentów są uznawane za najważniejsze. 
W wyniku analiz stworzono następujący ranking:

•	 za	 najważniejszą	 cechę	 dobrego	 nauczyciela	 języków	 obcych	 uznano	
znajomość nauczanego języka,

•	 kolejne	miejsce	zajęła	wiedza	z	zakresu	metodyki,
•	 najmniej	potrzebne	okazały	się,	zdaniem	nauczycieli,	teoria	języka,	zna-

jomość kultury i literatury.
Z pewnością znajomość języka, którego należy nauczać jest warunkiem 

koniecznym. Jednak wysoka kompetencja językowa nie wystarcza, nie ozna-
cza bowiem, że nauczyciel potrafi przekazać wiedzę i zainteresować nią swych 
uczniów. Często nawet dobra znajomość języka obcego utrudnia nauczycielo-
wi pracę, ponieważ nie jest on do końca świadomy jakie problemy mogą mieć 
uczniowie, nie potrafi się wczuć w ich sytuację. 

Dlatego nowoczesne koncepcje nauczania bardzo silnie podkreślają dualny 
charakter kompetencji nauczyciela: dysponowanie jednocześnie wysoką kom-
petencją językową i wysokimi umiejętnościami warsztatowymi – znajomością 
i umiejętnością wykorzystania efektywnych metod i technik w nauczaniu. 

Słaba znajomość języka może spowodować niską samoocenę i niską po-
zycję nauczyciela. Może również wpływać negatywnie na proces nauczania 
języka, nauczyciel bowiem, w obawie przed ćwiczeniami zdradzającymi jego 
niską kompetencję, może zaniechać metody komunikatywnej i nie osiągnie 
zaplanowanych celów. Brak wystarczającej kompetencji językowej spowoduje 
ostatecznie taką organizację procesu dydaktycznego, w którym uwaga skupi się 
na wykonywaniu ćwiczeń z podręcznika. Jest to „bezpieczne”, gdyż większość 
wydawców przygotowuje nauczycielom podręcznik metodyczny zawierający 
odpowiedzi do ćwiczeń w książce ucznia. niekiedy jest on nawet opublikowa-
ny w języku polskim. Czyż nie jest to jakaś sugestia, że nauczyciele nie znają 
języka obcego aż tak dobrze, aby zrozumieć opis lekcji w tym języku?

Jednym z najważniejszych dokumentów stanowiący zarys wymagań doty-
czących kompetencji i wykształcenia nauczycieli języka angielskiego naucza-
nego jako obcego jest zbiór Teachers of English to Speakers of Other Languages 
(TESOL) Guidelines [TESOl Position Statement on Teacher Quality]. Do-
kument ten stwierdza, że nauczanie języka angielskiego jest dyscypliną wy-
magającą profesjonalizmu i specjalistycznego przygotowania. Jest on w wielu 
krajach świata podstawą do tworzenia programów kształcenia nauczycieli. Jako 
niezbędne elementy kursu dla nauczycieli języków obcych dokument ten wy-
mienia: lingwistykę, lingwistykę stosowaną, studia nad akwizycją języka, socjo-
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lingwistykę, dydaktykę i metodykę nauczania, znajomość literatury, tworzenie 
programów i pomocy dydaktycznych, ocenianie oraz komunikację między- 
kulturową. 

Kolejnym dokumentem opisującym kompetencje nauczycieli języków ob-
cych, które są niezbędnymi cechami dobrego nauczyciela jest Europejski profil 
kształcenia nauczycieli języków (European Profile for Language Teacher Education 
– A Frame of Reference). Jest on wynikiem 6-miesięcznych badań Komisji Euro-
pejskiej. Praca ta charakteryzuje 40 kompetencji szczegółowych zebranych w 4 
sekcje [north 2009]: 
1. Struktura: charakterystyka procesu uczenia się i zdobywania wiedzy na-

uczycielskiej.
2. Wiedza i zrozumienie podstawowych zagadnień z następującego zakresu: 

wiedza ogólna w zakresie znajomości języka, wiedza o języku i teoria ucze-
nia się, znajomość technologii wspomagających (komputery, Internet), teo-
ria nauczania, programowanie dydaktyczne, ocena i ewaluacja.

3. Strategie i umiejętności: umiejętność zastosowania wiedzy metodycznej itp.
4. Wartości: relacje międzykulturowe, umiejętność współpracy, itp., które na-

uczyciele muszą umieć rozwijać w uczniach.
Dokument ten opisuje wieloaspektowo proces edukacji nauczycielskiej i sta-

nowi swoistego rodzaju dokument bazowy, do którego odnoszą się programy 
szczegółowe przygotowane dla określonych kursów i szkoleń nauczycielskich. 

Jedna z najnowszych propozycji to przygotowywany przez EAQUAlS (Eu-
ropejskie Stowarzyszenie na Rzecz Jakości w nauczaniu Języków Obcych pod 
auspicjami Rady Europy) [tamże] dokument, zwany roboczo „Siatką Kom-
petencji” (Profiling Grid). Jest to opis kwalifikacji i kompetencji praktycznych 
nauczycieli języków obcych. Twórcy mają na celu określenie poziomów tych 
kompetencji, na podobieństwo utworzonego już przed laty i obowiązującego 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego określającego poziomy 
biegłości językowej w skali A–C (CEFR – The Common European Framework 
of References). Dokument ten opisuje etapy rozwoju zawodowego nauczycieli 
języków obcych i dostarcza wskaźniki dla wszystkich etapów i wszystkich usta-
lonych kategorii. 

Jest to dokument bardzo praktyczny, ma bowiem na celu nie tylko opisy-
wanie i szeregowanie nauczycieli, lecz także motywowanie ich do samorozwo-
ju i umożliwianie jego świadomego planowania. Poprzez samoocenę, według 
zaproponowanych wskaźników, nauczyciel może łatwo określić swoje kompe-
tencje i wyznaczyć sobie kolejne cele do realizacji, zgodne z opisem kolejnego 
etapu w dokumencie. 
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Wszystkie kolumny oznaczono wielką literą T (teacher), etapy rozwoju za-
wodowego określone są cyframi od 1 do 6, które podkreślają przyrost wiedzy 
i rozwój umiejętności. Ostatecznie w tabeli stworzono 3 poziomy:

T1 i T2 nazwano „poziomami podstawowymi” (Basic), odnoszą się bowiem 
do nauczycieli praktykantów, którzy zdobywają dopiero podstawy wiedzy i na-
bywają potrzebne im umiejętności.

T3 i T4 to poziomy nauczyciela „samodzielnego” (Independent), który uzy-
skał juz wymagane w standardach krajowych minimum wiedzy i umiejętności 
nauczycielskich.

T5 i T6 to nauczyciele-fachowcy (Proficient), z dużym doświadczeniem.
Skala EAQUAlS wykorzystuje w opisie następujące kategorie: 
•	 język,	w	tym	świadomość	językowa	i	biegłość	językowa	(dla	nauczycieli	

niebędących native speakerami), 
•	 kwalifikacje	 (w	 tym	 kwalifikacje	 nauczyciela	 języka,	 odbyte	 praktyki	

i doświadczenie w pracy na stanowisku nauczyciela),
•	 umiejętności	podstawowe:	wiedza	z	zakresu	metodyki	i	umiejętność	jej	wy-

korzystania, umiejętność planowania, zarządzania interakcją i oceniania,
•	 umiejętności	 uzupełniające:	 planowanie	 samorozwoju,	 wykorzystanie	

techniki, doradztwo zawodowe, umiejętności zarządzania, administra-
cyjne, testowanie, zarządzanie jakością.

Poniższa tabela przedstawia przykładowy opis szczegółowych wskaźników kom-
petencji „samodzielnych” nauczycieli, definiujących ich umiejętności podstawowe:

Tabela 1. Umiejętności podstawowe dla samodzielnych nauczycieli

nauczyciel

Umiejętności  
podstawowe

T4 T5

Wiedza z zakresu 
metodyki  

i umiejętność  
jej wykorzystania

Zna teorię nauczania, style 
i strategie uczenia się;

uzasadnia celowość wykorzy-
stania szerokiego wachlarza 
technik i pomocy dydaktycz-
nych, które są mu znane;

ocenia użyteczność stosowa-
nych w różnych sytuacjach 
technik i pomocy dydaktycz-
nych.

Dobrze zna teorię nauczania, 
style i strategie uczenia się;

ocenia wartość praktyczną 
teorii nauczania, różnorodnych 
technik i pomocy dydaktycz-
nych;

ocenia efektywność wykorzy-
stywanych pomocy z praktycz-
nego i teoretycznego punktu 
widzenia.
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nauczyciel

Umiejętności  
podstawowe

T4 T5

Planowanie  
dydaktyczne  

(lekcji i kursu)

Szczegółowo analizuje po-
trzeby indywidualne uczniów, 
uwzględniając wiedzę jak się 
uczyć;

określa cele ogólne i operacyj-
ne lekcji;

uzasadnia etapy lekcji;

dobiera lub tworzy dodatkowe 
ćwiczenia;

zapewnia płynność nauczania. 

Planuje logiczne i urozmaico-
ne schematy pracy, w oparciu 
o rozdział oparty na szczegó-
łowej analizie potrzeb;

przygotowuje ćwiczenia 
w pełni wykorzystując zawar-
te w nich elementy językowe 
i możliwoś- 
ci komunikacyjne;

tworzy ćwiczenia o różnym 
poziomie trudności, aby 
dostosować się do potrzeb 
indywidualnych uczniów 
i celów lekcji.

Zarządzanie  
interakcją  

i monitorowanie

Organizuje urozmaicone 
i adekwatne do celów lekcji 
formy pracy uczniów (praca 
z całą klasą, w grupach, parach 
i indywidualna);

efektywnie monitoruje pracę 
indywidualną i prace w gru-
pach, zapewniając adekwatną 
informacje zwrotną.

Organizuje interakcje w gru-
pie w oparciu o urozmaicone 
cele dydaktyczne;

umiejętnie i starannie moni-
toruje pracę indywidualną 
i pracę w grupach, przekazuje 
poszczególnym uczniom ade-
kwatną informację zwrotną 
na różne sposoby.

Ocenianie

Przeprowadza testy i rozmowy 
z uczniami w oparciu o gotowe 
arkusze;

przygotowuje uczniów do 
kontroli ich własnych błędów, 
aby rozwijać świadomość 
językową;

opracowuje lub dobiera ade-
kwatne quizy, ćwiczenia kon-
solidujące lub testy określające 
rozwój kompetencji uczniów,

posiada doświadczenie 
w wykorzystaniu standardów 
CEFR.

Koordynuje przeprowadza-
nie testów określających 
poziom biegłości językowej 
oraz testów sprawdzających 
postęp uczniów (pisemnych 
i ustnych);

używa video i pracy domo-
wej w sposób pozwalający 
uczniom na samodzielne 
rozpoznanie swoich mocnych 
i słabych stron;

umiejętnie wykorzystuje 
kryteria CEFR do oceny 
biegłości językowej w mowie 
i piśmie.

Źródło: B. north, 2009, A Profiling Grid for Language Teachers, [online] www.eaquals.org/
page.asp?p=2539 [dostęp: 03.09.2009].
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Zaprezentowany opis jest propozycją ciekawą i bardzo praktyczną. Skale 
oceny kompetencji i wskaźniki szczegółowe dobrane do jej opisu mają charak-
ter bardzo ogólny (podobnie jak opis w CEFR) i mogą być zrozumiane różno-
rodnie w zależności od preferencji i wymagań sprecyzowanych przez oficjalne 
dokumenty opracowane dla każdego kraju. Wszystkie kraje europejskie są prze-
cież zobowiązane do sformalizowanego opisu kompetencji wymaganych jako 
standardy kształcenia nauczycieli. 

Europejski Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR) dokładnie pre-
cyzuje rolę nauczyciela i oczekiwania względem jego kompetencji i umiejętno-
ści. Wśród wymagań względem zachowań nauczycieli wymienia się:

•	 postępowanie	 zgodne	 z	 odgórnymi	 zaleceniami	 i	 wytycznymi	 progra- 
mowymi, 

•	 używanie	podręczników	i	materiałów	dydaktycznych,	które	jednak	mogą	
być samodzielnie uzupełniane przez nauczycieli,

•	 opracowywanie	i	przeprowadzanie	testów,
•	 przygotowanie	uczniów	do	egzaminów	[Europejski System, s. 123].
W rozwinięciu znaleźć można szczegółowe omówienie umiejętności na-

uczycieli:
•	 umiejętność	 precyzyjnego	 planowania	 działań	 i	 przeprowadzenia	 ich	

w klasie według wcześniej przygotowanego konspektu, 
•	 zdolność	do	elastycznego	dostosowania	się	do	reakcji	uczniów,
•	 umiejętność	monitorowania	pracy	uczniów,
•	 umiejętność	rozpoznawania,	analizowa	nia	i	umożliwiania	uczniom	poko-

nywania trudności w nauce, oraz umiejętność rozwijania ich indywidual-
nych zdolności uczenia się [tamże]. 

W innym miejscu dokumentu podkreśla się istotna rolę nauczyciela i jego 
kompetencji szczegółowych. Przykładami są:

•	 sprawność	dydaktyczna,
•	 umiejętność	organizacji	pracy	w	klasie,
•	 zdolność	analizowania	procesów	uczenia	się	w	grupie	i	odwoływania	się	

do doświadczeń płynących z takich analiz,
•	 znajomość	stylów	nauczania,
•	 rozumienie	zasad	i	umiejętność	prowadzenia	testów,	oceny	i	ewaluacji,
•	 znajomości	wiedzy	socjokulturowej	i	umiejęt	ności	jej	nauczania,
•	 postawy	i	umiejętności	interkulturowe,
•	 znajomość	i	umiejętność	przekazania	uczącym	się	estetycznych	wartości	

literatury,
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•	 umiejętności	radzenia	sobie	z	indywidualizacją	pracy	w	klasach,	z	różny-
mi osobowościami uczących się, posiadających różne zdolności i mają-
cych różne możliwości [tamże, s. 126].

Projekt ITQ (Identifying-Teacher-Quality) w ramach programu Socrates 
(Comenius 2.1) Komisji Europejskiej miał na celu rozpoznanie, analizę i ewa-
luację jakości nauczania. Jednym z efektów badań było opracowanie listy pod-
stawowych kompetencji nauczycieli, opartej na badaniach w Polsce. Przykłado-
wo, w zakresie rozwijania zdolności językowych uczniów nauczyciele powinni 
sprawnie rozwijać następujące umiejętności uczniów [Miniversion 2007]: sa-
modzielne planowanie, organizowanie i ocena procesu uczenia się, akceptacja 
odpowiedzialności za uczenie się, efektywne komunikowanie się w różnych 
sytuacjach, prezentowanie różnych punktów widzenia i uwzględnianie opinii 
innych ludzi, poprawne użycie języka ojczystego, przygotowanie do wystąpień 
publicznych, efektywna praca w zespole i grupie, budowanie korzystnych relacji 
interpersonalnych, podejmowanie decyzji w grupie, twórcze rozwiązywanie pro-
blemów, poszukiwanie, analizowanie i wykorzystanie różnych źródeł informacji, 
efektywne wykorzystanie technologii informacyjnej, wykorzystanie zdobytej 
wiedzy w praktyce, rozwój intelektualny, rozwój zainteresowań, poznanie metod 
rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych dzięki negocjacjom. 

Autorzy raportu twierdzą, że nauczyciele powinni być całkowicie odpowie-
dzialni za rozwiązywanie problemów edukacyjnych swoich uczniów. 

Zgodnie ze współczesnymi koncepcjami pedagogicznymi do listy kom-
petencji dodano wykorzystanie technologii informacyjnej w procesie dydak-
tycznym. Zaakcentowana jest także wielka rola umiejętności potrzebnych 
współczesnemu człowiekowi, jak np. konieczność twórczego myślenia, inno-
wacyjności i myślenia niestandardowego, mobilność i umiejętność adaptacji 
do sytuacji. nauczyciele powinni stale podnosić swoje kompetencje zawodowe 
i rozwijać się intelektualnie. W pracy muszą wykazać się nie tylko znajomością 
swojej dziedziny, lecz ponadto posiadać głęboką wiedzę z zakresu psychologii 
i pedagogiki oraz metodyki nauczanego przedmiotu. 

Według rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej i Sportu z dnia 
7 września 2004 roku w sprawie standardów kształcenia nauczycieli przygo-
towanie do zawodu nauczyciela powinno prowadzić do nabycia kompetencji 
w zakresie [Rozporządzenie MENiS 2004]:

•	 dydaktycznym;
•	 wychowawczym	i	społecznym	–	związanym	z	umiejętnością	rozpoznawa-

nia potrzeb uczniów oraz zdolnością do współpracy w relacjach między- 
ludzkich;
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•	 kreatywnym	–	wyrażającym	się	zdolnością	do	samokształcenia,	innowa-
cyjnością i niestandardowością działań w powiązaniu ze zdolnościami 
adaptacyjnymi, mobilnością i elastycznością;

•	 prakseologicznym	–	wyrażającym	się	skutecznością	w	planowaniu,	reali-
zacji, organizowaniu, kontroli i ocenie procesów edukacyjnych;

•	 komunikacyjnym	 –	 wyrażającym	 się	 skutecznością	 zachowań	 werbal-
nych i pozawerbalnych w sytuacjach edukacyjnych;

•	 informacyjno-medialnym	–	wyrażającym	się	umiejętnością	posługiwa-
nia się technologią informacyjną, w tym jej wykorzystywania w naucza-
niu przedmiotu (prowadzeniu zajęć);

•	 językowym	–	wyrażającym	się	znajomością	co	najmniej	jednego	języka	
obcego w stopniu zaawansowanym.

Zgodnie ze wspomnianym dokumentem nauczyciel – absolwent studiów 
musi być przygotowany do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wycho-
wawczych i opiekuńczych zadań szkoły. W związku z tym powinien uzyskać 
przygotowanie w zakresie [tamże]:

•	 wybranej	 przez	 siebie	 specjalności	 nauczycielskiej,	 tak	 aby	 w	 sposób	
kompetentny przekazywać nabytą wiedzę oraz samodzielnie ją pogłę-
biać i aktualizować, a także integrować ją z innymi dziedzinami wiedzy;

•	 psychologii	i	pedagogiki,	tak	aby	pełnić	funkcje	wychowawcze	i	opiekuń-
cze, wspierać wszechstronny rozwój uczniów, indywidualizować proces 
nauczania, zaspokajać szczególne potrzeby edukacyjne uczniów, organi-
zować życie społeczne na poziomie klasy, szkoły i środowiska lokalne-
go, współpracować z innymi nauczycielami, rodzicami i społecznością  
lokalną;

•	 dydaktyki	przedmiotowej,	tak	aby	skutecznie	prowadzić	zajęcia	eduka-
cyjne, rozbudzać zainteresowania poznawcze oraz wspierać rozwój inte-
lektualny uczniów przez umiejętny dobór metod aktywizujących, tech-
nik nauczania i środków dydaktycznych, oraz badać i oceniać osiągnięcia 
uczniów oraz własną praktykę;

•	 posługiwania	się	technologią	informacyjną,	w	tym	jej	wykorzystywania	
w nauczaniu przedmiotu (prowadzeniu zajęć);

•	 zaawansowanej	znajomości	języka	obcego.
Opis sylwetki absolwenta dodaje również konieczność przygotowania na-

uczyciela do [tamże]:
•	 współpracy	 z	 uczniami	 i	 nauczycielami,	 środowiskiem	 rodzinnym	

uczniów oraz pozaszkolnym środowiskiem społecznym w realizacji za-
dań edukacyjnych;
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•	 podejmowania	zadań	edukacyjnych	wykraczających	poza	zakres	naucza-
nego przedmiotu (prowadzonych zajęć) oraz zadań z zakresu edukacji 
pozaszkolnej;

•	 samodzielnego	 tworzenia	 i	weryfikowania	projektów	własnych	działań	
oraz podejmowania działań upowszechniających wzory dobrej praktyki 
pedagogicznej;

•	 kierowania	własnym	rozwojem	zawodowym	i	osobowym	oraz	podejmo-
wania doskonalenia także we współpracy z innymi nauczycielami;

•	 posługiwania	 się	 przepisami	 prawa	 dotyczącego	 systemu	 oświaty	 oraz	
statusu zawodowego nauczycieli.

Jak wynika z analizy dokumentów i badań nad kompetencjami nauczycieli, 
zawód ten jest jednym z bardziej wymagających. nauczyciel musi posiadać nie 
tylko ogromną wiedzę i umiejętności, ale konieczna jest również zdolność wy-
korzystania ich w praktyce i dostosowania do zmieniającej się rzeczywistości. 

W przypadku nauczycieli języków obcych dodatkowym wymogiem jest 
oczywiście biegłość językowa. leban stworzyła graficzną prezentację wyma-
gań dotyczących kompetencji nauczyciela języków obcych [Facing the Feature 
2003, s. 78]: 

Źródło: K. leban, 2003, The professional profile of language educators, in: Facing the future Lan-
guage educators acroess Europe. Council of Europe Publishin, Strasbourg, s. 78.
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Autorka szczegółowo wymienia aspekty stanowiące następujące, większe 
kategorie: 
1. Wiedza i umiejętności związane z nauczanym przedmiotem (subject-connec-

ted knowledge and skills), które obejmują znajomość języka zarówno ogól-
nego i specjalistycznego, wiedzę ogólną związaną z nauczanymi aspektami 
pojawiającymi się w procesie dydaktycznym języka, oraz słownictwo i inne 
zagadnienia lingwistyczne z nimi związane, podstawowe umiejętności ję-
zykowe (słuchanie ze zrozumieniem, czytanie ze zrozumieniem, mówienie 
i pisanie), dodatkowe umiejętności takie jak umiejętności interpersonalne, 
komunikacyjne, do wystąpień publicznych lub negocjowania. 

2. Wiedza i umiejętności ogólne i specjalistyczne (general and specialistic world 
knowledge and skills): nauczyciel języka obcego musi być na bieżąco z aktu-
alnymi wydarzeniami, posiadać dobrą znajomość kultury, literatury, muzyki 
i sztuki filmowej.

3. Wiedza i umiejętności związane z polityką edukacyjną (policy-connected 
knowledge and skills): nauczyciel języka obcego musi być świadomy współ-
czesnych trendów w polityce edukacyjnej zagranicznej i krajowej, posiadać 
wiedzę dotyczącą międzynarodowych standardów i certyfikatów języko-
wych, obowiązujących poziomów biegłości językowej i współczesnych na-
rzędzi ich oceny, jak np. Europejski System Opisu Kształcenia Językowego 
(CEFR) lub Portfolio Językowe (the European Language Portfolio). 

4. Wiedza i umiejętności nauczycielskie (teaching-connected knowledge and 
skills) związane z dydaktyką, metodyką, planowaniem dydaktycznym, oce-
nianiem, przygotowaniem pomocy dydaktycznych i organizacją procesu dy-
daktycznego. 

5. Wiedza i umiejętności związane z tzw. misją (mission-connected knowledge 
and skills), jak umiejętność wspierania i inspirowania uczniów, motywowa-
nia ich do samorozwoju i edukacji językowej itd. 

6. Wiedza i umiejętności techniczne (tool-connected knowledge and skills): na-
uczyciel języka obcego powinien być zaznajomiony ze współczesnymi zdo-
byczami techniki i umiejętnie wykorzystywać technologię informacyjną 
w pracy.

7. Wiedza i umiejętności praktyczne i społeczne (workplace- and society-con-
nected knowledge and skills), takie jak zdolności przywódcze, umiejętność 
zarządzania ludźmi, efektywnego zarządzania czasem itp.

8. Umiejętność dostosowania się do potrzeb uczniów (flexibility) oraz potrze-
ba stałego rozwoju i dokształcania (inclination to life-long learning).
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Większość z wymienionych aspektów jest różnie interpretowana i uszcze-
gółowiana w różnych krajach, zgodnie z ich standardami edukacji nauczyciel-
skiej. Jednakże zauważyć można tendencje ogólnonarodowe, występujące we 
wszystkich krajach europejskich. Te znajdują odzwierciedlenie w skalach opisu 
tworzonych przez różnorodne organizacje i instytucje. 

Powyższy diagram w pełni obrazuje kompleksowość zagadnienia jakim jest 
problem kompetencji nauczycieli języków obcych. Wymaga się bowiem od 
nich pełnej wiedzy i umiejętności zarówno z zakresu pedagogiki i psychologii, 
jak i biegłej znajomości języka nauczanego. Spełnienie wszystkich wymogów 
i standardów jest zatem zadaniem trudnym i wymagającym. 
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Summary

The author presents the complexity of the problem of the description of the com-
petence of foreign language teachers. Polish standards of assessment are described 
against the background of European models. The analysis is made in three aspects. The 
first one includes the basic components of the syllabuses of teacher education in Eu-
rope (methodology, pedagogy, linguistics and literary studies), and their significance 
in the opinion of foreign language teachers in Poland and other countries of Europe.

The following aspect includes detailed competences described in the most impor-
tant documents which constitute the outline of requirements concerning competenc-
es and education of the teachers of English as a foreign language, such as Teachers of 
English to Speakers of Other Languages (TESOl) guidelines, The European Profiles for 
Language Teacher Education – A Frame of Reference, elements of The European System 
of the Description of Language Education (CEFR), and Profiling Grid now being pre-
pared by EAQUAlS. As the recapitulation the author presents chosen lists of basic 
competences of teachers created in Poland (the instruction of the Minister of national 
Education and Sport) and in Europe (The professional profile of language educators), 
analyses and compares requirements and standards.


