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Perspektywa zadaniowa w nauczaniu/uczeniu się 
języków obcych

Niniejszy artykuł zawiera refl eksje na temat kilku istotnych kwestii podejścia zadanio-
wego, czyli nowej perspektywy dydaktycznej, która pojawiła się w wyniku prac Rady 
Europy. Ze względu na rozległy obszar zagadnień, rozważania koncentrują się wokół 
takich problemów, jak istota i rola Europejskiego systemu opisu kształcenia językowe-
go (dalej: ESOKJ), kompetencje uczących się, uczenie się przez wykonywanie zadań, 
działania językowe i strategie.

Europejski system opisu kształcenia językowego – charakterystyka 
dokumentu

ESOKJ (nazywany w skrócie Systemem opisu lub po prostu Opisem) jest rezultatem 
wieloletniej współpracy specjalistów z różnych krajów pod przewodnictwem Rady Eu-
ropy; prace nad jego aktualną wersją trwały niespełna 10 lat, a ukazał się ćwierć wie-
ku po pojawieniu się pierwszych „poziomów progowych”1. Inicjatorem i dyrektorem 
pierwszego projektu był John L.M. Trim, autor Threshold Level (1975). Projekt ten, 
udoskonalany sukcesywnie w latach 1993–2000, został opublikowany w języku angiel-
skim i francuskim w roku 2001, a następnie przetłumaczony na wiele innych języków. 
Wersja polska ukazała się w 2003 roku.

Specjaliści charakteryzują ESOKJ jako dokument deskryptywny, przejrzysty, nie-
dogmatyczny, otwarty, dynamiczny, dający się zastosować w różnych podejściach, jako 
materiał do refl eksji i konsultacji, punkt odniesienia w tworzeniu programów, materia-
łów, zadań egzaminacyjnych i tak dalej, dzieło, które dało początek ewolucji w naucza-
niu/uczeniu się języków obcych. 

1 Ang. Threshold Level (1975), franc. Un Niveau-Seuil (1976).



36 Iwona Janowska

Defi nicja i cele ESOKJ

Czym jest Europejski system opisu kształcenia językowego? – pytanie to, będące tytułem 
rozdziału 1.1 (ESOKJ, 2003: 13), otwiera ogólne rozważania mające na celu ukierunko-
wanie użytkowników dokumentu, pomoc w zrozumieniu jego fi lozofi i i nieograniczonej 
możliwości zastosowań. Zdaniem jego twórców, ESOKJ można zdefi niować jako: 

wspólną podstawę służącą do opracowania programów języków nowożytnych, 
inwentarzy, egzaminów, podręczników,
pełny opis tego, co uczący się powinien opanować, aby móc komunikować się,
wykaz wiedzy i umiejętności,
defi nicję i taksonomiczną prezentację poziomów kompetencji pozwalającą na 
mierzenie wyników uczenia się w każdym momencie.

Wskazuje to na przydatność tego dokumentu w takich dziedzinach, jak:
opracowywanie programów nauczania/uczenia się języków obcych uwzględnia-
jących wiedzę i umiejętności uczących się zdobyte we wcześniejszym naucza-
niu (począwszy od szkoły podstawowej poprzez wszystkie późniejsze szczeble 
kształcenia),
organizowanie certyfi kacji językowej, szczególnie przy określaniu treści egzami-
nów i kryteriów oceniania ujmowanych w kategoriach osiągnięć, 
planowanie i organizowanie samokształcenia polegające na: uświadomieniu 
uczącemu się stopnia opanowania języka i posiadanych przez niego umiejętności, 
przygotowaniu go do formułowania osiągalnych celów i doboru materiałów na-
uczania, wdrożeniu do oceny własnych umiejętności (samooceny).

Z dydaktycznego punktu widzenia ESOKJ pozwala lepiej zrozumieć następujące 
zależności (E. Rosen, 2007):

kompetencje ogólne indywidualne, które ewoluują w trakcie przyswajania języka,
językowe kompetencje komunikacyjne, których uczący się nabywa w procesie 
uczenia się języka,
działania językowe: recepcji, produkcji, interakcji i mediacji oraz odpowiadające 
im strategie, dzięki którym są uruchamiane kompetencje językowe,
zadania komunikacyjne do zrealizowania w zakresie różnych działań. 

Specyfi ka i zastosowanie Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego

Poziomy progowe opracowane dla poszczególnych języków narodowych i regional-
nych były ważnym krokiem w kierunku ujednolicenia systemu kształcenia językowego 
w Europie. Na bazie tego pierwotnego projektu – który stał się poziomem B1 w sześ-
ciostopniowej skali opisu systemów poszczególnych języków – eksperci Rady Europy 
skonstruowali ESOKJ – dzieło bardziej uniwersalne, które można odnieść do każdego 
z języków i które doczekało się już wielu tłumaczeń. „Uniwersalne” znaczy również 
ogólne, wymagające interpretacji i uzupełnień w ramach poszczególnych systemów 
edukacyjnych i języków. ESOKJ nie posiada specyfi kacji, nie określa, jakie słownictwo, 

–

–
–
–

–

–

–

–
–

–

–



37Perspektywa zadaniowa w nauczaniu/uczeniu się języków obcych

jaki materiał gramatyczny powinien być realizowany na poszczególnych poziomach. 
Nowe formy programów i certyfi kacji opierają się na opracowaniach (stanowiących 
opis poszczególnych języków), publikowanych w postaci inwentarzy2 kontynuujących 
tradycję poziomów progowych. 

Posługiwanie się tym dokumentem w praktyce nie polega na jego bezpośrednim 
stosowaniu, ale na odwoływaniu się do wspólnej ramy, wewnątrz której są możliwe 
liczne opcje. Nie będąc ani normą, ani modelem, ESOKJ opisuje wspólną praktyczną 
fi lozofi ę służącą do opracowania inwentarzy językowych odpowiadających poszczegól-
nym poziomom biegłości, programów nauczania, podręczników, testów i zadań egza-
minacyjnych oraz innych materiałów nauczania, a także zasad organizowania kursów 
języków obcych. Zdaniem J.-C. Beacco (2004), stosowanie ESOKJ mogłoby zaowoco-
wać w każdym konkretnym języku mniejszym rozdrobnieniem programów i treści na-
uczania, które bardzo często tworzy się poza jakąkolwiek wspólną normą, w zależności 
od dokumentów autentycznych, według osobistych preferencji autorów podręczników 
lub twórców programów. 

Jeśli chodzi o wpływ ESOKJ na politykę językową, należy przede wszystkim 
podkreślić, że nie jest on w żadnej mierze dokumentem urzędowym, którego zaleceń 
powinny przestrzegać instytucje oświatowe państw członkowskich. Jest to narządzie 
uniwersalne, opracowane kolektywnie, zaprojektowane jako podstawa zapewniająca 
lepszą czytelność nauczania języków. Nie jest to również żaden program nauczania do 
bezpośredniego stosowania, ale punkt odniesienia, materiał wyjściowy umożliwiający 
opracowanie takich programów – różnych, ale porównywalnych. Nie został narzucony 
przez żadną instytucję, jest dobrowolnie przyjmowany i stopniowo wprowadzany do 
praktyki szkolnej, ponieważ stworzono go na zasadzie konsensusu w celu udoskonale-
nia systemu nauczania/uczenia się języków obcych, i na tej samej zasadzie jest rozpo-
wszechniany.

Powszechnie twierdzi się (chociażby na podstawie obserwacji), że w dziedzinie ewa-
luacji dokument ten doczekał się najszerszego zastosowania. Do rozpowszechnienia się 
ESOKJ najbardziej przyczyniła się skala wskaźników biegłości językowej podzielona 
na sześć poziomów, od A1 do C2. Służy ona jako punkt wyjścia przy opracowywaniu 
testów znajomości języka oraz testów certyfi kacji językowej. Jeśli ta skala jest faktycz-
nie stosowana w opracowywaniu zadań weryfi kujących kompetencje językowe, kom-
petencje te i egzaminy są porównywalne w różnych językach. Tworzy się w ten sposób 
sieć certyfi kacji potencjalnie transparentnych.

Należy jednak podkreślić, iż ESOKJ nie jest opracowaniem o przeznaczeniu wy-
łącznie technicznym (ewaluacyjnym), ale stanowi narzędzie polityki językowej umożli-
wiające kształcenie wielojęzyczne. Cel ten może być realizowany tylko dzięki temu, iż 
kompetencje, które uczący się powinien osiągnąć, zostały opisane w sposób bardzo pre-
cyzyjny; chodzi o wiedzę i umiejętności równie złożone jak sama znajomość języka.

Celem ogólnym systemu opisu jest pobudzenie do refl eksji wszystkich specjalistów 
zainteresowanych nauczaniem/uczeniem się języków obcych nowożytnych. Wspólny 
„język”, wspólna baza terminologiczna ułatwia dyskusje i wymianę doświadczeń mię-

2 Dla języka angielskiego są to: Breakthrough Level, Waystage Level (J.L.M. Trim, 1991), Threshold 
Level (J.L.M. Trim, 1976), Vantage Level (J.L.M. Trim, 2000), Effi ciency, Mastery.
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dzy dydaktykami różnych krajów niezależnie od używanych języków. Jak stwierdza 
cytowany powyżej J.-C. Beacco (2004), ESOKJ nie jest narzędziem dogmatycznym, ale 
dzięki swoim zaletom i intuicji dydaktycznej stanowi wspólną platformę refl eksji, która 
dzisiaj leży u podstaw wszelkich ofert kursów i certyfi kacji. 

Na koniec warto jednak zauważyć, iż przeciętny użytkownik ESOKJ staje w obliczu 
wielu trudności, ze względu na bogaty repertuar wprowadzonych tam nowych pojęć 
i towarzyszących im objaśnień. Opis jest dokumentem kompletnym, stara się uwzględ-
nić w sposób koherentny maksymalną liczbę sytuacji nauczania, jak również większość 
problematyki, która wiąże się z tą dyscypliną. Stąd wynika kompleksowość niektórych 
zagadnień. 

Podsumowując refl eksje na temat istoty i roli ESOKJ w dydaktyce językowej, przy-
chylamy się do opinii H. Komorowskiej (2005: 133), która twierdzi, iż pomimo wszyst-
kich trudności i mankamentów ESOKJ to dziś podstawowy wyznacznik prac progra-
mowych w skali międzynarodowej. Stwarza on możliwości:

usytuowania nauki języka w programie szkoły,
usytuowania danego języka na tle innych języków,
formułowania wielosprawnościowych celów nauczania oraz celów eksponujących 
niektóre, potrzebne sprawności,
swobodnego doboru treści oraz metod i technik,
wyboru profi lu i poziomu osiągnięć (na podstawie wskaźników osiągnięć za-
mieszczonych w tabelach ESOKJ), z uwagi na możliwość kształtowania kompe-
tencji cząstkowych. 

Z powyższych rozważań wypływa jeden ogólny wniosek: każdy zainteresowany 
dziedziną dydaktyki językowej powinien traktować ESOKJ jako punkt odniesienia 
w podejmowaniu decyzji pedagogicznych.

Kompetencje uczących się

Problemem, który autorzy ESOKJ starali się przede wszystkim rozwiązać, było znale-
zienie sposobu porównywania celów, poziomów znajomości języka, kompetencji uczą-
cych się. Poziomy kompetencji zostały opracowane w postaci sześciostopniowej skali 
(A1, A2, B1, B2, C1, C2), a dla każdego z nich zaproponowano serię szczegółowych 
deskryptorów informujących o tym, co za pomocą języka uczący się powinien umieć 
zrobić w ramach poszczególnych działań językowych3. 

Pojęcie kompetencji zajmuje w ESOKJ centralne miejsce. Twórcy dokumentu defi niu-
ją ją jako „całość wiedzy deklaratywnej, sprawności i umiejętności oraz cechy charakteru 
danej osoby, które to czynniki determinują jej sposób działania” (ESOKJ, 2003: 20). 

3 6 poziomów, 8 działań językowych + kompetencja językowa, pragmatyczna i socjolingwistyczna = 
około 50 skal deskryptorów.

–
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Kompetencje ogólne i językowe kompetencje komunikacyjne

Zgodnie z założeniami systemu opisu, uczenie się języka prowadzi do rozwijania kom-
petencji ogólnych i językowych kompetencji komunikacyjnych uczących się.

Na kompetencje ogólne użytkownika języka składają się:
wiedza ogólna, czyli deklaratywna (savoir), pochodząca z doświadczenia życio-
wego i edukacji; jej zasób warunkuje skuteczne przyswajanie języka obcego,
wiedza proceduralna (savoir-faire), czyli umiejętność stosowania posiadanej wie-
dzy w praktyce,
uwarunkowania osobowościowe (savoir-être) – wpływ, jaki może mieć osobo-
wość na uczenie się, na przykład postawy, temperament, system wartości, moty-
wacja,
umiejętność uczenia się (savoir apprendre), którą można odnieść do różnych 
dziedzin działalności ludzkiej: zdolność do korzystania z dotychczasowej wie-
dzy, planowania swego uczenia się, uświadamiania sobie swoich braków i moc-
nych punktów i tak dalej.

Deskryptory ESOKJ uwzględniają w różnym stopniu powyższe kompetencje ogól-
ne, natomiast nie są one przedmiotem bezpośredniej ewaluacji w procesie uczenia się 
poza przypadkami celowo zaplanowanych badań skoncentrowanych na którejś z nich. 
Zakłada się, że akwizycja języka idzie w parze z ogólnym rozwojem poznawczym osób 
uczących się.

Składowe językowej kompetencji komunikacyjnej to: kompetencja językowa (zakres 
i jakość znajomości języka), kompetencja socjolingwistyczna: regulacje społeczne uży-
cia języka (na przykład wyrażanie się w sposób odpowiedni do sytuacji), kompetencja 
pragmatyczna (na ogół znajomość scenariuszy użycia języka w interakcjach i rodzaje 
dyskursu).

ESOKJ pokazuje w ten sposób, że kompetencja komunikacyjna w języku obcym nie 
stanowi niepodzielnej całości, lecz jest ukonstytuowana z dających się wyróżnić trzech 
podstawowych elementów. Rozwijanie tej kompetencji następuje poprzez pracę na jej 
składowych.

Poziomy biegłości językowej

Opisy kompetencji uczących się na poszczególnych poziomach mają postać tabel. 
Pierwsza z nich (ESOKJ, 2003: 33), zatytułowana „Poziomy biegłości językowej: skala 
ogólna”, zawiera ogólny, syntetyczny opis kompetencji produkcji i recepcji na każdym 
z sześciu poziomów. Ta skala poziomów w ujęciu holistycznym daje obraz całego syste-
mu i może stanowić ogólny punkt odniesienia dla dydaktyków. Jest jednak zbyt mało 
precyzyjna, aby dokonać na przykład ewaluacji kompetencji uczącego się.

Druga tabela (ESOKJ, 2003: 34–35) – „Poziomy biegłości językowej: samoocena”, 
to prosty i szczegółowy opis kompetencji uczącego się w zakresie słuchania, czytania, 
interakcji, wypowiedzi ciągłej i pisania. Niezależnie od wieku i poziomu znajomości ję-
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zyka, każdy uczący się może określić swoje parametry i dokonać oceny własnych umie-
jętności. Tabela ta została również zamieszczona w Europejskim portfolio językowym4.

Trzecia tabela (ESOKJ, 2003: 36–37), „Poziomy biegłości językowej: jakość wypo-
wiedzi ustnych”, przedstawia kryteria pozwalające ocenić jakość wypowiedzi ustnych: 
zakres (zasób środków leksykalnych i gramatycznych), poprawność (stopień popraw-
ności stosowanych środków), płynność (konstruowanie spontanicznych wypowiedzi), 
interakcję (zdolność płynnego komunikowania się z rozmówcą) i spójność (zdolność 
strukturyzowania wypowiedzi).

Każdy z sześciu poziomów (A1–C2) można dzielić na mniejsze jednostki w zależ-
ności od ram organizacyjnych kursów i potrzeb uczących się. ESOKJ zakłada, że każdy 
rodzaj kompetencji, nawet najbardziej minimalnej, może być opisany i stać się przed-
miotem certyfi kacji, to znaczy uznania społecznego. Inaczej mówiąc, cel uczenia się 
języków nie powinien być dla wszystkich i wszędzie taki sam (posługiwanie się języ-
kiem jak native speaker) – to potrzeby uczących się decydują o dokonywanych wybo-
rach. Typologia kompetencji przedstawiona w ESOKJ stanowi podstawę do tworzenia 
i wprowadzania zróżnicowanych programów językowych. 

Działania językowe

Od czasu upowszechnienia się metod komunikacyjnych w wyniku prac Rady Europy, 
komp e t e nc ja  komu n i k a cy jn a  stanowi centralne pojęcie w dydaktyce językowej. 
Najczęściej defi niuje się ją jako wiedzę proceduralną zdobywaną przez uczącego się 
dwoma kanałami: drogą pisemną i ustną, oraz na dwa sposoby: poprzez rozumienie 
i tworzenie wypowiedzi. Te cztery główne typy kompetencji: rozumienie mowy i teks-
tów pisanych, tworzenie wypowiedzi pisemnych i ustnych strukturyzują cele i progra-
my nauczania (J.-P. Cuq, I. Gruca, 2003: 149).

Kompetencja językowa uczącego się przejawia się w d z ia ł a n ia ch  językowych. 
Według autorów ESOKJ, terminem tym zwykło się określać to, co powszechnie na-
zywamy czterema podstawowymi sprawnościami językowymi: rozumienie, mówienie, 
czytanie, pisanie, jednakże widziane pod innym kątem. Przyjmuje się, że sprawność 
należy tutaj rozumieć raczej jako zespół umiejętności niezbędnych do osiągnięcia da-
nego rezultatu niż sam rezultat. Wówczas termin „działania” odsyła nas do pewnej 
grupy (klasy) działań: odróżniać będziemy działania r e ce p c j i  od działań p ro du k-
c j i , jak również te, które następują pod wpływem bodźca słuchowego, od tych, które 
pojawiają się w wyniku bodźca wzrokowego, co prowadzi do tradycyjnego czteroczęś-
ciowego podziału.

Można również zastosować jeszcze inny typ klasyfi kacji, odróżnić działania jedno-
kierunkowe, w których uczący się/użytkownik języka podejmuje działania produkcji 
lub recepcji tekstu ustnego czy pisanego, od tych, w których uczący się/użytkownik 

4 Prace nad tym dokumentem trwały od roku 1998, a opublikowano go w roku 2001 z okazji euro-
pejskiego roku języków. Został przetłumaczony na wiele języków i dostosowany do różnych poziomów 
nauczania. Dokument ten ma charakter osobisty, jest własnością uczącego się. Jego celem jest umożliwie-
nie uczącemu się dokumentowania całego przebiegu kształcenia językowego różnych języków. W skład 
portfolio wchodzą: Paszport językowy, Biografi a językowa i Dossier. 
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języka podejmuje się roli produkowania i odbioru tekstów. W pierwszym wypadku ro-
zumienie, mówienie, czytanie i pisanie traktujemy jako działania jednokierunkowe. 
Natomiast jeśli chodzi o tę drugą kategorię, zaliczamy do niej d z i a ł a n ia  i n t e r a k-
cy jne ,  w  czasie których następuje wymiana słowna z rozmówcą (na przykład konwer-
sacja) oraz d z ia ł a n ia  me d ia c j i , gdzie uczący się/użytkownik języka pełni funkcję 
kanału komunikacyjnego pomiędzy innymi rozmówcami (na przykład w charakterze 
tłumacza). Z dydaktycznego punktu widzenia podział ten jest niezbędny, ponieważ 
wyszczególnione typy działań różnią się od siebie, mają inny charakter i wymagają 
odmiennego podejścia w nauczaniu, uczeniu się i ewaluacji. Narzucają również użycie 
odpowiednich środków i materiałów oraz sposoby ich eksploatacji (zob. rysunek 1). 

Autorzy ESOKJ przyjmują, że wyżej wymienione działania recepcji, produkcji, in-
terakcji i mediacji mogą być realizowane w formie ustnej i pisemnej, co w rezultacie 
pozwala wyróżnić o s ie m typów działań w miejsce tradycyjnego modelu czterech pod-
stawowych sprawności:

Recepcja   ustna – słuchanie   pisemna – czytanie
Produ kcja   ustna – mówienie   pisemna – pisanie
Inte rakcja   ustna – mówienie   pisemna – pisanie
Mediacja   ustna – mówienie   pisemna – pisanie

Rysunek 1. Rodzaje działań językowych
Źródło: opracowanie własne.

Działania językowe dotyczące produkcji, recepcji interakcji i mediacji są prowa-
dzone w następujących sferach życia: publicznej, prywatnej, edukacyjnej i zawodowej 
(ESOKJ, 2003: 54). Przy wykonywaniu zadań uczący się stosują wyżej wymienione 
typy działań, ale rzadko w czystej formie. Użycie języka wymaga najczęściej działań 
zintegrowanych, kompleksowych, zwłaszcza na poziomach wyższych, różnicowania 
ich w zależności od ich celów i funkcji. 
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Nauczanie/uczenie się przez wykonywanie zadań

Interpretacja pojęcia „zadanie” 

„Zadanie” stało się bardzo ważnym pojęciem współczesnej glottodydaktyki, a uczenie 
się przez wykonywanie zadań – podstawową techniką akwizycji języka. Podejście za-
daniowe, którego zasady sprecyzowano w systemie opisu kształcenia językowego, na-
dało nowy kierunek wciąż powszechnie praktykowanym metodom komunikacyjnym. 

Przegląd literatury dydaktycznej oraz potoczna obserwacja utwierdzają nas w prze-
konaniu, że pojęcie „zadanie” jest rozumiane i interpretowane na wiele sposobów, 
uważa się je za mało precyzyjne, wieloznaczne. Mimo iż terminem tym posługują się 
specjaliści w różnych dziedzinach wiedzy, należy on do repertuaru słów powszechnie 
używanych w życiu codziennym. Umieszczony w polu semantycznym pracy odsyła 
nas do semów operacjonalizacji, wykonania, obowiązku, do wizji czasowości nace-
chowanej utylitaryzmem i wyłącznością. Może zawierać wymiar skuteczności, a także 
obowiązku moralnego. 

Termin „zadanie” jest od dawna używany w psychologii kognitywnej w znaczeniu 
zbliżonym do wyrażenia „wiedza proceduralna”, natomiast według koncepcji współ-
czesnych glottodydaktyków odsyła on do t e o r i i  d z i a ł a n ia . 

W obszarze glottodydaktyki to ogólne pojęcie nabiera szczególnego znaczenia. 
W słowniku dydaktyki pod redakcją J.-P. Cuqa (2003: 234) znajdujemy informację, że 
termin „zadanie” pojawił się w wyniku badań anglosaskich, które od dawna intere-
sują się nauczaniem bazującym na zadaniach. W ostatnich latach badania te zostały 
w szerokim zakresie wykorzystane w ESOKJ. „Zadanie” jest podstawowym terminem 
opisu językowego, pojawia się wielokrotnie na łamach tego dokumentu, a szczegółowo 
omówiono wszelkie jego aspekty w rozdziale siódmym. Twórcy ESOKJ defi niują zada-
nie „jako każde celowe działanie, uważane za konieczne, by rozwiązać jakiś problem, 
wypełnić zobowiązanie lub realizować dążenie” (ESOKJ, 2003: 21).

Analizując literaturę glottodydaktyczną, można zauważyć, iż termin „zadanie” po-
wszechnie występuje w publikacjach z lat 70.–80., czyli w okresie, kiedy pojawiły się 
pierwsze programy progowe. Jeśli chodzi o defi nicję zadania, współcześni glottodydak-
tycy najczęściej odwołują się do koncepcji australijskiego dydaktyka D. Nunana oraz 
autorki brytyjskiej J. Willis. 

Zadanie jest jednostką pracy lekcyjnej, która mobilizuje uczących się do rozumienia, manipulowa-
nia, produkcji i komunikowania się między sobą w języku docelowym. W czasie jego realizacji ich 
uwaga koncentruje się w większym stopniu na znaczeniu niż na formie (D. Nunan, 1989: 10).

Zadanie to działanie, podczas którego uczący się komunikuje się w języku obcym (L2) z zamia-
rem osiągnięcia jakiegoś celu, niekoniecznie językowego (J. Willis, 1996: 23).

Te najbardziej popularne defi nicje doczekały się również wielu interpretacji i uzu-
pełnień.

Dokonując syntezy defi nicji i opisów zadań spotykanych w literaturze, należy 
stwierdzić, że chociaż są one bardzo liczne i często rozbieżne, z łatwością odnajdujemy 
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w nich te same pojęcia kluczowe. Niezależnie od tego, kim są ich autorzy (chodzi o kraj 
pochodzenia) i jakiego języka dotyczą, w defi nicjach zadań kładzie się akcent na: 

wyraźne określenie c e lu ;
ukierunkowanie na d z ia ł a n ie: językowe i pozajęzykowe;
koncentrację na uczącym się;
odwołanie się do komp e t e nc j i  uczących się;
koncentrację na z n a cz e n iu ;
osiągnięcie konkretnego w y n i k u .

Elementy konstytutywne zadań

Aby zadanie mogło stanowić spójną całość i spełniać przypisywane mu funkcje dy-
daktyczne (stymulować uczących się do podejmowania działań językowych), jego au-
torzy muszą uwzględniać kilka podstawowych parametrów. D. Nunan (1989) wylicza 
ich sześć: 

cele (goals);
materiały i środki niezbędne do jego realizacji (input);
działania, które powinny zostać uaktywnione, na przykład recepcji, produkcji 
i tak dalej (activities);
rola nauczyciela (teacher role);
rola uczącego się (learner role);
kontekst zadania (sytuacja przestrzenno-czasowa) (settings).

–
–
–
–
–
–

–
–
–

–
–
–

Rysunek 2. Podstawowe parametry zadań 
Źródło: na podstawie D. Nunan (1989: 11).

Do przedstawionego tutaj schematu zadania można dodać jeszcze jeden bardzo 
ważny element: r ez u l t a t  zadania (assessment and evaluation). Tak więc poszerzony 
i zmodyfi kowany schemat D. Nunana możemy przedstawić w następujący sposób:
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Cele
Materiały i środki
Działania 
Role (nauczyciela i uczącego się)
Kontekst (sytuacja)
Wynik (rezultat) 

Z
a
d
a
n
i
e

Rysunek 3. Parametry zadania
Źródło: opracowanie własne.

Jak wynika z powyższych schematów, proces konstruowania zadań jest dość skompli-
kowany. Twórca zadania formułuje c e le  językowe i/lub pozajęzykowe, dobiera ś ro d k i 
oraz m a t e r i a ł y, które pozwolą mu zrealizować wytyczone cele poprzez uruchomienie 
pewnych d z ia ł a ń  (w tym działań językowych) implikujących osobę n aucz yc ie l a 
i  ucz ą cego  s ię , którzy muszą odgrywać ściśle określone role, działając w ramach 
danej sy t u a c j i  przestrzenno-materialnej uczenia się, czyli w danym kont ek śc ie , by 
poprzez ewaluację mierzyć stopień realizacji wyznaczonych celów (r ez u l t a t).

Zamykając rozważania na temat istoty zadań i ich struktury, zamieszczamy poniżej 
przykład zadania prostego dla poziomu B1.

Zadan ie: 
Zamierzasz zamieszkać w Polsce ze względów zawodowych lub rodzinnych. Musisz 
wybrać jedno z dwóch miast, Poznań lub Kraków. Przeczytaj dwa krótkie artykuły 
dotyczące tych miast i podkreśl w nich informacje, które zadecydowały o wyborze, 
a następnie porównaj własny wybór z wyborem kogoś z grupy.

Według ESOKJ wykonanie zadania wymaga od osoby uczącej się:

1. Uaktywnienia jej kompetencji 
strategicznych.

– strategie cichego czytania i rozumienia tekstu na zasadzie do-
myślania się znaczeń

– posługiwanie się nazwami i danymi liczbowymi ułatwiający-
mi zrozumienie

– wykorzystanie posiadanej wiedzy na temat życia w mieście
– strategie planowania wypowiedzi, to jest krótkiej informacji 

ustnej

2. Podjęcia działań językowych działania recepcji tekstu pisanego

– w danej sferze życia prywatna i publiczna

– zmierzających do jasno  
określonego celu

wyszukanie informacji, na podstawie których studenci dokona-
ją istotnego, życiowego wyboru: wybór miejsca zamieszkania 
(miasta)

– zmierzających do konkret-
nego wyniku

wybór miasta, poinformowanie o tym kolegów i uzasadnienie 
swego wyboru
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Uczący się: 
czytają dwie krótkie notatki, 
szukają w tych tekstach istotnych dla siebie informacji, 
według własnego uznania i potrzeb wybierają miasto, w którym chcieliby za-
mieszkać,
porównują swój wybór z wyborami kolegów.

Działania językowe mają swój wyraźnie nakreślony ce l : wyszukiwanie potrzeb-
nych informacji (są umotywowane za pomocą potrzeby wytworzonej przez sytuację 
nauczania); uczący się bez problemu dostrzegają ten cel, a ich działanie prowadzi do 
widocznego, ide n t y f i kowa l nego  r ez u l t a t u : dokonują wyboru miasta i porównu-
ją swój wybór z wyborami innych członków grupy. 

Perspektywa zadaniowa

Twórcy ESOKJ informują użytkowników, że dokument ten nie narzuca żadnej metody 
nauczania, nie faworyzuje żadnej teorii psychologicznej czy dydaktycznej, nie precy-
zuje, co nauczyciele powinni robić i w jaki sposób. Jego rola polega na wprowadzeniu 
spójności systemu nauczania języków obcych poprzez precyzyjne zdefi niowanie celów, 
które uczący się powinien osiągnąć w zakresie poszczególnych kompetencji języko-
wych, na każdym szczeblu sześciostopniowej skali. ESOKJ wyznacza jedynie ogólne 
ramy, precyzuje wiedzę, umiejętności i sprawności niezbędne do osiągnięcia biegłości 
językowej, umożliwia porównywalność poziomów (Ch. Tagliante, 2005: 36). 

Jeśli chodzi o charakterystykę ogólną proponowanego podejścia, w ESOKJ czytamy: 

Zastosowane do niniejszego opisu podejście jest, najogólniej mówiąc, zadaniowe. Zarówno uczą-
cych się, jak i użytkowników języka postrzega się przede wszystkim jako aktywne „jednostki spo-
łeczne”, czyli członków określonego społeczeństwa, mających do wykonania pewne zadania (nie 
tylko językowe), uwarunkowane kontekstem środowiskowym i sytuacyjnym (ESOKJ, 2003: 20).

Sformułowanie to wskazuje, że system opisu nie jest listą gotowych i kategorycz-
nych poleceń metodycznych, lecz stanowi źródło refl eksji na temat trzech podstawo-
wych działań dydaktycznych wymienionych w tytule: uczyć się, nauczać, oceniać. 

Podejście komunikacyjne a dydaktyka zadaniowa

Przegląd literatury poświęconej podejściu zadaniowemu zdefi niowanemu w ESOKJ 
wskazuje na pewne rozbieżności w interpretacji jego założeń. Dla wielu ESOKJ to 
przepis, „sposób użycia” podejścia komunikacyjnego, dla innych jest publikacją, która 
zapoczątkowała nową erę w glottodydaktyce. Zarysowują się, ogólnie rzecz biorąc, dwa 
zasadnicze nurty w rozumieniu istoty dydaktyki zadaniowej, które w dużym uprosz-
czeniu można sprowadzić do następujących stwierdzeń:

–
–
–

–
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podejście zadaniowe nie zmienia głównych założeń metod komunikacyjnych (lub 
zmienia je w niewielkim stopniu), jest ich udoskonaloną wersją, kolejnym i natu-
ralnym etapem ewolucji metodologicznej;
podejście zadaniowe zrodziło się z aktualnych potrzeb społecznych, pod wpły-
wem nowej ideologii społecznej; jest to perspektywa dydaktyczna wywodząca 
się z metod komunikacyjnych, ale posiadająca swój własny, nowy paradygmat 
pojęciowy, a więc wyraźnie odcinająca się od dotychczasowej wizji kształcenia 
językowego5. 

Według opinii J.L.M. Trima, przewodniczącego zespołu redakcyjnego ESOKJ, re-
daktora przewodnika tej pozycji, jak również jednego z twórców poziomów progowych, 
które na początku lat 70. propagowały w Europie podejście komunikacyjne, nowa kon-
cepcja dydaktyczna nakreślona w opisie jest zwykłym przedłużeniem poprzedniej kon-
cepcji. 

Uprzywilejowana perspektywa ma charakter zadaniowy. Ta orientacja cechuje prace Rady Eu-
ropy począwszy od lat 70.: traktuje ona uczenie się języków jako przygotowanie do czynnego 
użycia języka w celach komunikacyjnych. „Uczenie się bazujące na zadaniu” jest, w sposób zu-
pełnie naturalny, tendencją silną i rosnącą w ramach podejścia komunikacyjnego (J.L.M. Trim, 
1997: 11).

Na różnych stronach Systemu opisu znajdujemy fragmenty wyjaśniające, czym jest 
w istocie ten dokument, jaka jest jego rola w uczeniu się i nauczaniu języka. 

„Opis stara się być nie tylko wszechstronny, przejrzysty i spójny, lecz także otwarty, 
dynamiczny i niedogmatyczny” (ESOKJ, 2003: 28). W innym miejscu autorzy precy-
zują, iż fundamentalną zasadą przyjętą w pracach Rady Europy jest przekonanie, że 
najlepszymi rozwiązaniami metodycznymi i metodologicznymi są takie, które okazują 
się „najbardziej skuteczne w realizacji celów ustalonych na podstawie analizy potrzeb 
indywidualnych uczących się w określonym kontekście społecznym”. Zasadniczą rolą 
ESOKJ „nie jest promowanie jednej metody nauczania języka, lecz prezentowanie ist-
niejących możliwości” (ESOKJ, 2003: 125).

Na podstawie przytoczonych powyżej opinii można stwierdzić, że ESOKJ wyraźnie 
dystansuje się od narzucania, zalecania, a nawet sugerowania jakiejkolwiek konkretnej 
metody nauczania/uczenia się języka, pozostawiając sprawę doboru metod i środków 
jego użytkownikom.

Podejście komunikacyjne kładzie nacisk na komunikację językową, stawia ucznia 
w centrum procesu uczenia się, wymaga od niego aktywności, autonomii i odpowie-
dzialności za postępy w nauce. Podejście zadaniowe przejęło wszystkie koncepcje 
charakterystyczne dla podejścia komunikacyjnego, dodając do nich pojęcie „zadania” 
do wykonania w różnych kontekstach życia społecznego, w których może się znaleźć 
uczeń. W podejściu zadaniowym uczący się jest traktowany jako jednostka społeczna, 
która potrafi  zmobilizować wszystkie swoje kompetencje i wiedzę, aby dojść do wyty-
czonego celu, jakim jest udana komunikacja językowa. 

5 Niektórzy dydaktycy francuscy (zob. m.in. Ch. Puren, 2006 a, b, c; J.-C. Beacco, 2004; B. Bourguig-
non, 2006) traktują publikację ESOKJ jako początek nowej ery w dydaktyce językowej.

–

–
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Przychylając się do opinii wielu specjalistów (J.-P. Cuq, I. Gruca, 2003; J.L.M. Trim, 
1997; Ch. Tagliante, 2005; E. Rosen, 2004), a także twórców ESOKJ, można stwierdzić, 
że podejście zadaniowe wpisuje się w continuum podejścia komunikacyjnego jako po-
wszechnie przyjętej metodologii, nie pozostaje z nią w sprzeczności, lecz jawi się jako 
jej uaktualniona i bardziej przejrzysta wersja. 

Kompetencja strategiczna 

Wykonując różnorodne zadania, użytkownicy języka stosują rozmaite s t r a t eg ie  ko -
mu n i k a cy jne , umożliwiające realizację zakładanych celów. Mówiąc o strategiach, 
autorzy ESOKJ defi niują je jako określony sposób działania w celu osiągnięcia mak-
symalnej skuteczności. „Strategie to środki wykorzystywane przez użytkownika języ-
ka w celu mobi l i z a c j i  kontroli własnych zasobów językowych oraz uaktywnienia 
własnych umiejętności i sposobów działania, by w najpełniejszy lub najbardziej eko-
nomiczny sposób, zgodnie z założonym celem i danym kontekstem komunikacyjnym, 
skutecznie wykonać dane zadanie” (ESOKJ, 2003: 61). 

Interpretacja pojęcia strategii i ich roli w realizacji zadań wymaga odwołania się 
do pojęcia kompetencji komunikacyjnej i jej składowych. W dokumentach Rady Eu-
ropy wymienia się najczęściej sześć składowych kompetencji komunikacyjnej (J. van 
Ek, 1986; J. van Ek, J.L.M. Trim, 1990): kompetencja lingwistyczna, socjolingwistycz-
na, dyskursywna, socjokulturowa, społeczna i strategiczna, Rozwijanie kompetencji 
strategicznej traktuje się w podejściu zadaniowym jako jeden z zasadniczych celów 
nauczania/uczenia się języków obcych. Przy założeniu, iż języka (języków) uczymy 
się przez całe życie, w szkole i poza szkołą, wykształcenie kompetencji strategicznej 
stanowi niezbędny warunek osiągania pozytywnych wyników każdego uczenia się. 
Skutecznym sposobem rozwijania kompetencji strategicznej jest postawienie uczącego 
się w sytuacji problemowej podczas wykonywania zadań.

Strategie komunikacyjne a strategie uczenia się

Według opinii P. Cyra (1998), wyrażenia „strategie uczenia się” używa się w języku ob-
cym dla określenia wszystkich operacji uaktywnianych przez uczących się w celu przy-
swojenia, integrowania i ponownego użycia języka obcego. Inaczej mówiąc, uczenie się 
języka obcego może być postrzegane jako proces przetwarzania informacji: w pierw-
szej kolejności jednostka selekcjonuje i zapamiętuje nowe elementy informacji, które 
zostały jej zaprezentowane, następnie przetwarza i magazynuje tę informację w swojej 
pamięci, w końcu przywołuje tę informację, aby jej użyć ponownie.

Pojęcie strategii komunikacyjnych zostało stworzone dla określenia produkcji języ-
kowych w takich sytuacjach, w których istnieje rozbieżność pomiędzy możliwościami 
czysto językowymi uczącego się (wyrażonymi na przykład w terminach interjęzyka) 
a jego potrzebami komunikacyjnymi (R. Porquier, 1979). Chodzi o rozwiązywanie 
problemów komunikacyjnych za pomocą dostępnych środków językowych lub innych, 
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podczas gdy adekwatne struktury językowe, którymi dysponuje uczący się, są niewy-
starczające do skutecznego porozumiewania się. 

Stosowane często rozróżnienie na s t r a t eg ie  ucz e n ia  s ię , których celem jest za-
pamiętanie i przetwarzanie informacji na temat funkcjonowania języka oraz na s t r a t e -
g ie  komu n i k a c j i , których celem jest podjęcie i podtrzymywanie komunikacji w sy-
tuacji braku adekwatnych środków językowych, nie zawsze jest realne. Rozwiązanie 
problemu komunikacyjnego może polegać na stosowaniu strategii przeformułowania, 
obchodzenia formy lub zwracania się o pomoc do rozmówcy. Te strategie, mające cel 
komunikacyjny, odgrywają jednak również ważną rolę na planie uczenia się, ponieważ 
mają za zadanie utrzymanie interakcji na pewnym poziomie, a jest to równocześnie 
okazja do uczenia się, do przetestowania analogii, bliskości i ekwiwalencji form języ-
kowych.

Przykłady strategii receptywnych

Aby skutecznie wykonać działania językowe, należy przyjąć pewną linię postępowania, 
czyli strategię. Strategie komunikacyjne zostały zdefi niowane w ESOKJ w postaci czte-
rech zasad metakognitywnych: planowanie, wykonanie, ocena i korekta. Poniżej podano 
przykłady strategii receptywnych dla wybranego poziomu B1. Na poziomie B1 strategie 
receptywne polegają na identyfi kacji kontekstu i związanej z nim znajomości świata 
oraz na uruchomieniu odpowiednich schematów działania. Użytkownik na poziomie B1 
może identyfi kować nieznane słowa na podstawie kontekstu wypowiedzi z dziedziny, 
która jest mu znana lub którą się interesuje. Na podstawie kontekstu może rozumieć nie-
znane słowa i w ten sposób domyślać się znaczenia zdań, pod warunkiem że temat jest 
mu znany (J.-C. Beacco, 2004). Natomiast ESOKJ (2003: 72) wymienia tu:

Pla nowa n ie:   wybór kontekstu mentalnego, uaktywnianie schematów rozumienia, 
budowanie oczekiwań.

Wykon a n ie:   odczytywanie wskazówek płynących z tekstu i formułowanie na ich 
podstawie konstrukcji znaczeniowych.

O ce n a :   testowanie hipotez – dostosowywanie wskazówek płynących z tekstu 
do przyjętego schematu rozumienia.

Kor ek t a :   weryfi kacja hipotez.

Strategie planowania

Spośród wymienionych powyżej typów strategii warto zatrzymać się przez moment 
na strategiach planowania. Na wszystkich poziomach produkcji ustnej mamy do czy-
nienia z procesem planowania wypowiedzi, najczęściej podświadomego, które ułatwia 
osiąganie celu, czyli skuteczne zachowanie językowe. Jak wskazują wyniki badań pro-
wadzonych przez licznych specjalistów, planowanie wypowiedzi to przede wszystkim 
przywołanie z pamięci uczącego się gotowych, zautomatyzowanych zdań lub ich frag-
mentów, co pozwala tworzyć rutynowe, automatyczne wypowiedzi. Tak zwane plany 
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„zwyczajne” (jako nawyk) mogą występować we wszystkich typach aktów komunika-
cji, od najprostszego powitania do skomplikowanego negocjowania ze zwierzchnikiem, 
natomiast planowanie świadome lub intencjonalne następuje wówczas, gdy użytkownik 
języka zamierza osiągnąć cel „niezwyczajny” lub wykonać zadanie, którego nie można 
rozwiązać zwykłymi sposobami. Ponadto w procesie planowania interweniują czynni-
ki pozajęzykowe, takie jak na przykład osobowość, styl poznawczy. 

Uczący się języka musi się komunikować w sytuacjach należących do różnych 
sfer życia, zaś powodzenie tej komunikacji zależy od zautomatyzowanych nawyków, 
a w razie ich braku – od zdolności kompensacyjnych użytkownika języka. Ogólnie 
rzecz biorąc, rozmówca może przygotować się do kontaktów w mniej znanej sferze 
życia, oceniając rodzaj i zasięg zadania i planując możliwe rozwiązania. Może na przy-
kład się upewnić, czy posiada wystarczającą znajomość słownictwa z danej dziedziny 
i próbować przewidzieć ewentualne trudności komunikacyjne (podobnie jak to czynią 
rodzimi użytkownicy języka). Im mniej znana jest uczącemu się sfera życia, w której 
przyjdzie mu działać, tym więcej czasu powinien poświęcić intencjonalnej ewaluacji 
i planowaniu zadania.

Podsumowanie 

Podsumowując, można powiedzieć, że debata na temat roli ESOKJ oraz zaproponowa-
nych w nim innowacji dydaktycznych ma przed sobą jeszcze długą przyszłość. Róż-
norodność interpretacji to między innymi wynik kompleksowości procesu akwizycji 
języka oraz niepowtarzalności sytuacji nauczania/uczenia się. Niezależnie od trudno-
ści, jakich brak konsensusu przysparza glottodydaktykom i instytucjom, zjawisko to 
ma także swoje pozytywne strony: pozwala teoretykom uniknąć ślepego naśladowania 
mody, a praktykom – rutyny.
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