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Streszczenie projektu 

 

Cel: 

Projekt FAB ma na celu doskonalenie jakos ci uczenia się i nauczania języko w obcych w szkolnictwie 

wyz szym. 

Umiejętnos ci językowe są obecnie traktowane jako  kompetencje kluczowe  z perspektywy 

internacjonalizacji szkolnictwa wyz szego oraz  uczenia się przez całe z ycie. Koncentruje się na nich ro wniez  

polityka edukacyjna Unii Europejskiej (zob. The EuropeanHigherEducation in 2012: BolognaProcess 

Implementation Report). Liczne badania potwierdzają, z e biegłos c  językowa ma bezpos rednie przełoz enie na 

zatrudnialnos c  absolwento w szko ł wyz szych. Aby umoz liwic  studentom osiągnięcie biegłos ci w zakresie 

kilku języko w obcych (kompetencje wielojęzyczne), instytucje szkolnictwa wyz szego starają się oferowac  

zajęcia językowe najwyz szej jakos ci.  

Aby zapewnic  najwyz szy standard nauczania, wprowadzane są między innymi skuteczne narzędzia oceny, 

kto re umoz liwiają s ledzenie postępo w studento w i włas ciwą ewaluację efekto w kształcenia. Wpływają one 

ro wniez  na poprawę moz liwos ci i umiejętnos ci uczenia się studento w.  Nalez y podkres lic , z e proces uczenia 

się rozumiany jest nie tylko w kategoriach uczenia się formalnego, instytucjonalnego, lecz takz e jako 

dos wiadczenie uczenia się przez całe z ycie. 

Gło wnym załoz eniem projektu FAB jest udoskonalenie metod oceniania kształcenia językowego dzięki 

innowacyjnemu podejs ciu pedagogicznemu wspomaganemu strategiami oceniania kształtującego. 

http://faberasmus.org/


    

 

Ocenianie kształtujące jest sposobem oceniania, kto re wspomaga procesu uczenia się, a nie jest oceną 

osiągnięc . Prowadzi przede wszystkim do rozwijania umiejętnos ci doskonalenia strategii uczenia się. Kładzie 

nacisk na proces nauczania i uczenia się oraz zaangaz owanie studento w jako partnero w w tymz e procesie. 

Ponadto, podkres la waz ną rolę oceny kolez en skiej i samooceny. 

Projekt FAB ma na celu promowanie i wdraz anie strategii oceniania kształtującego, aby stało się ono  

praktyką stosowaną w kształceniu językowym w instytucjach szkolnictwa wyz szego, dzięki konsultacjom, 

obserwacjom zajęc , wspo łpracy i upowszechnianiu najlepszych praktyk.  

 

Opis działań: 

Działania projektu obejmują m.in.: przeprowadzenie analizy potrzeb w zakresie oceniania kształtującego, 

obserwacje zajęc  pod kątem stosowania sposobo w oceniania kształtującego, uczestnictwo w sesjach 

szkoleniowych, opracowanie narzędzi do oceniania kształtującego. Zaro wno nauczyciele jak i studenci 

powinni skorzystac  z udziału w projekcie dzięki zdobywaniu wiedzy, umiejętnos ci i motywacji do uczenia się 

przez całe z ycie i osobistego rozwoju. Szacujemy, z e całkowita liczba oso b biorących udział w projekcie i 

korzystających z rezultato w projektu wyniesie ponad 20 tysięcy oso b. 

 

Oczekiwane rezultaty: 

Gło wnym rezultatem projektu będzie stworzenie narzędzi oceniania kształtującego dla nauczycieli, jak i 

opracowanie strategii samooceny i oceny kolez en skiej dla studento w. Przyczynią się one do poprawy jakos ci 

kształcenia językowego w instytucjach szkolnictwa wyz szego i umoz liwią studentom zdobycie umiejętnos ci 

przydatnych w uczeniu się przez całe z ycie oraz sprzyjających zatrudnialnos ci. 

Powyz sze cele mają byc  osiągnięte dzięki szczego łowemu i przemys lanemu zaplanowaniu dwuletniej 

wspo łpracy. Dotyczy ona w pierwszej kolejnos ci identyfikacji strategii oceniania stosowanych w kształceniu 

językowym w wyz szych uczelniach w krajach partnero w i ich ewentualnego dostosowania do wymogo w 

oceniania kształtującego lub tez  sumującego. Ponadto partnerzy projektu zwracają ro wniez  uwagę na 

czynniki, kto re wspomagają lub utrudniają ocenianie kształtujące w konteks cie kształcenia językowego w 

uczelniach wyz szych. 

Projekt ma ponadto na celu poszerzenie wiedzy na temat idei oceniania kształtującego w nauczaniu i 

uczeniu się języko w obcych na poziomie akademickim dzięki obserwacjom zajęc  i szkoleniom 

warsztatowym. W kon cowej fazie projektu, planowane jest opracowanie narzędzi promowania i wdraz ania 

strategii oceniania kształtującego dzięki zidentyfikowaniu najlepszych praktyk, ich upowszechnieniu oraz 

publikacji poradniko w dla nauczycieli i studento w. 

 

 


