
WSPARCIE NAUKI JĘZYKA BRANŻOWEGO 

Większość cudzoziemców z powodzeniem opanowuje język na takim 
poziomie, że jest w stanie starać się o pracę. Problem pojawia się, kiedy 
brakuje im odpowiedniego słownictwa i terminologii związanej z 
wykonywanym zawodem. FOCAL wspiera ich naukę stając się kolejnym 
krokiem zwiększającym atrakcyjność zagranicznego pracownika na rodzimym 
rynku pracy w dziedzinie handlu i przemysłu. Wybór tych dziedzin 
podyktowany jest przez potrzeby rynku pracy we Francji, Niemczech, Grecji, 
Polsce i Hiszpanii. Materiały edukacyjne mogą być użytecznym narzędziem 
dla nauczycieli języka własnego jako obcego wspomagającym ich uczniów w 
przełamaniu bariery języka branżowego poprzez rozwój umiejętności 
mówienia, czytania, pisania, mediacji i wchodzenia w interakcje na 
odpowiednio ukierunkowanym materiale leksykalnym i frazeologicznym.  

WYNIKI PRAC I BADAŃ 
Każdy z uczestników projektu 
przygotował materiały opisujące 
istniejący w jego kraju system kursów 
językowych dla dorosłych 
cudzoziemców z uwzględnieniem 
kursów obejmujących nauczanie 
języka branżowego w dziedzinach: 
handlu i przemysłu. Wydaje się, że 
najlepiej zorganizowany i 
najpełniejszy jest w tym zakresie 
system nauczania obowiązujący w 
Niemczech.  

Szczegółowa analiza istniejących 
materiałów edukacyjnych w zakresie 
nauczania języka branżowego 
wykazała braki materiałów 
odpowiadających potrzebom osób 
zatrudnionych w handlu i przemyśle. 
Aby uzyskać wskazówki niezbędne do 
stworzenia odpowiednich materiałów 
edukacyjnych przeprowadzono szereg 
badań ankietowych wśród 
pracujących obecnie lub poprzednio 
oraz noszących się z zamiarem 
zatrudnienia, uczących się języka 
cudzoziemców.  Badania ankietowe 
były również przeprowadzone wśród 
nauczycieli języka własnego jako 
obcego. Bazując na owocnej wymianie 
informacji, partnerzy przystąpili 
obecnie do tworzenia podstaw całej 
koncepcji części edukacyjnej projektu. 

Koncepcja będzie obejmować np. 
zadania językowe dotyczące języka 
branżowego i tak w dziedzinie 
przemysłu znajdą się między innymi 
tematy takie jak: „Komunikowanie się 

w miejscu pracy z kolegami, 

przełożonymi oraz klientami.” 

Ćwiczenia będą tak skonstruowane, 
aby ich wyniki pozwoliły 
wywnioskować czy uczeń umie  
zrozumieć ustne polecenia i instrukcje 
oraz poprawnie na nie reagować 
nawet przy dużej intensyfikacji języka 
specjalistycznego w sytuacjach 
bezpośrednio związanych z 
wykonywaną pracą. Uczeń potrafi 
również rozróżnić ogólną i branżową 
odmianę języka i prawidłowo 
reagować na polecenia wyrażane w 
obydwu odmianach. Przykładowo 
niektóre ćwiczenia mogą polegać na 
łączeniu synonimicznych kolumn 
wyrażanych w jednym przypadku w 
języku oficjalnym, a w drugim w 
gwarze zawodowej, np. 

„Podaj mi krzyżaka!” i „Poproszę 
śrubokręt/wkrętak krzyżakowy” 

„Wyłącz klimę!” i „Proszę wyłączyć 
system klimatyzacji.” 

„wieszak na wydechu” i „elastyczny 
element mocowania układu 
wydechowego” 

Wyniki prac i badań są dostępne 
online w języku angielskim, 
niemieckim, greckim, francuskim, 
polskim i hiszpańskim. Aby je 
przeczytać prosimy odwiedzić naszą 
stronę internetową, która jest już 
aktywna!  
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"Charakterystyczne dla specjalistycznej odmiany 
języka związanej z pracą w ….. handlu, przemyśle." 

Obecnie trwającym zadaniem są prace nad tworzeniem multimedialnej 
platformy edukacyjnej przeznaczonej dla nauczycieli oraz do 
samokształcenia cudzoziemców.  Z wielką starannością podchodzimy do 
wyboru konkretnego typu platformy, mając na uwadze jej użyteczność i 
łatwość obsługi, a przede wszystkim najlepsze dopasowanie do potrzeb 
kursu i nauczycieli. Ważnym elementem branym pod uwagę jest również 
możliwość korzystania z kursu zarówno na komputerach osobistych, jaki i 
urządzeniach mobilnych. 

Nauczyciele mają prawo oczekiwać, że odnajdą na platformie zarówno 
odpowiednie ćwiczenia jak i określenie cech charakterystycznych dla 
specyficznych odmian języka specjalistycznego związanych z pracą w handlu 
oraz przemyśle. Dziedziny te będą tworzone i rozwijane przez każdego z 
partnerów projektu, tj. Niemcy, Polskę, Grecję, Francję i Hiszpanię.  
Nauczyciele będą więc mogli odnaleźć materiały odnoszące się do dziedzin 
gospodarki zatrudniających znaczną liczbę cudzoziemców, w których istnieje 
wyraźna potrzeba korzystania z uzupełniających przyswajanie języka 
specjalistycznego dodatkowych materiałów dydaktycznych. 

Nauczyciele będą mogli korzystać w codziennej praktyce lekcyjnej z takich 
materiałów dydaktycznych jak prezentacje video, ćwiczenia, dialogi, zadania 
prezentujące charakterystyczne słownictwo i problemy gramatyczne. 
Podsumowaniem każdego etapu nauki będą ćwiczenia sprawdzające, takie 
jak łączenie kolumn, testy wyboru wielokrotnego, luki, wybór z ramki, czy 
zadania praktyczne – tworzenie dialogów, inscenizacje, itp. 

Materiały na platformie będą ogólnie i darmowo dostępne zarówno dla 
nauczycieli, jaki uczniów, a ich część będzie w formie umożliwiającej 
pobranie i druk, tak aby ułatwić nauczycielom pracę w klasie.  

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 

AKTUALNE  
PRACE 

Centrum zainteresowania obecnie 
podejmowanych działań jest tworzenie i 
rozwój materiałów dydaktycznych. Będą  
one podkreślać znaczenie zadań 
komunikacyjnych takich jak recepcja, 
produkcja, mediacja i interakcja w 
zgodzie z założeniami ESOKJ (CEFR). 
Każda z sekcji będzie zawierać dialogi, 
materiały video połączone z 
ćwiczeniami,  zadania do wykonania w 
pracy (symulacje), słownictwo i 
frazeologię (w tym specjalistyczne) oraz 
odpowiednie struktury gramatyczne. 

Zadania zawarte w materiałach 
dydaktycznych opierają się na wynikach 
prac i badań oraz analizie potrzeb w 
zakresie nauki języka specjalistycznego 
poszczególnych dziedzin dokonanych w 
każdym z krajów partnerskich projektu. 
Profil zawodowy materiałów zawiera 
umiejętności i kompetencje niezwykle 
ważne dla zatrudnionych w 
poszczególnych sektorach pracowników 
– cudzoziemców, dające im szanse na 
odniesienie sukcesu w miejscu pracy. 

Jesienią odbędzie się w Niemczech 
spotkanie projektowe, w czasie którego 
będziemy dyskutować o stworzonych już 
materiałach edukacyjnych, oraz 
przeprowadzimy ich pierwsze testy z 
udziałem zaproszonych nauczycieli, 
którzy wezmą aktywny udział w 
przedmiotowej dyskusji . 

Jeśli  są Państwo zainteresowani 
informacjami na temat testowania 
naszych materiałów prosimy o 
kontakt: 

sjpdc@uni.lodz.pl 
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