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Potwierdzenie 
Niniejszy dokument roboczy powstał w wyniku partnerskiego przedsięwzięcia, a w jego powstanie 

cenny wkład wniosły osoby z instytucji partnerskich i specjaliści ściśle współpracujący z migrantami, 

szczególnie w zakresie nauki  języków zawodowych. Pod uwagę brane są następujące sektory: 

przemysł, rolnictwo oraz handel i sprzedaż detaliczna. 

Zawarte w nim zalecenia są wynikiem  współpracy następujących instytucji: 

 

VOLKSHOCHSCHULE IM LANDKREIS CHAM E.V. (Niemcy) 

 

AINTEK SYMVOULOI EPICHEIRISEON EFARMOGES YPSILIS 

TECHNOLOGIAS EKPAIDEFSI ANONYMI ETAIREIA (Grecja)  

UNIWERSYTET ŁÓDZKI (Polska) 

 

EOI DO MUNDO LUME (Hiszpania) 

 

 

GIP FIPAG (Francja) 
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I. Badania stacjonarne 
Każdy partner projektu przeprowadził badania odnoszące się do  istniejącego w jego kraju  systemu 

nauczania języka  dedykowanego dorosłym migrantom, szczególnie w dziedzinie języka zawodowego 

związanego z przemysłem, handlem, handlem detalicznym i rolnictwem. Wydaje się, że najbardziej 

uporządkowany i dojrzały system istnieje w Niemczech. 

 

Niemcy 

W Niemczech istnieje program „Niemiecki w celach zawodowych”. Ta promocja specjalistycznego 

języka niemieckiego nauczanego w celach zawodowych jest prowadzona zgodnie z artykułem 45a 

Ustawy o Rezydencji (szkolenia językowe związane z pracą) i jest standardowym instrumentem 

promocji językowej Federacji. Program jest  wdrażany przez Federalny Urząd ds. Migracji i Uchodźców 

i opiera się bezpośrednio na kursach integracyjnych (B1), na których migranci uczą się języka 

niemieckiego. Migranci i uchodźcy szukający pracy są na bieżąco przygotowywani do wymagań  rynku 

pracy w ramach kolejnych kursów językowych związanych z pracą.  Kursy te są połączeniem różnych 

kursów, które można indywidualnie łączyć w ramach jednego elementu, i które łączą lekcje języka 

niemieckiego z działaniami prowadzonymi przez Federalną Agencję Zatrudnienia, poziom językowy  

kursu to B2. 

Materiały wykorzystane do tych kursów koncentrują się na ogólnych aspektach życia zawodowego, np. 

przedstawianie się, wyrażanie własnych przemyśleń, prośba o wsparcie, wyjaśnianie niektórych 

problemów, zadania itp. W istniejących materiałach znajdują się dialogi sytuacyjne, jednak zawierają 

one słownictwo do pewnego stopnia specjalistyczne i kontekst pracy, bez szczególnego nacisku na 

konkretny zawód lub sektor. 

Dla sektorów handlu i handlu detalicznego (przemysł usługowy) oraz przemysłu wydano pewne 

wytyczne. Sieć „Integracja poprzez kwalifikacje (IQ)”, która przyczyniła się do opracowania tych 

wytycznych, ma na celu zwiększenie możliwości zatrudnienia osób ze środowisk migracyjnych. 

Wytyczne dotyczące handlu  i handlu detalicznego, a także przemysłu obejmują następujące tematy: 

profesjonalna nauka języków w kontekście CEFR (nie jest to jednak związane z nowymi deskryptorami 

tomu towarzyszącego CEFR); cele uczenia się, a także opis pól sytuacyjnych (sytuacji komunikacyjnych) 

podczas pracy w danym sektorze. Wytyczne zawierają również propozycje możliwych do zastosowania 

metod, jednak nie obejmują konkretnych materiałów, zasobów.  Luka ta zostanie zmniejszona przez 

projekt FOCAL. 

O darmowym dostępie do materiałów edukacyjnych możemy przeczytać: Jednak w porównaniu do  

przemysłu, handlu i sprzedaży detalicznej wybór materiałów do nauki języków z naciskiem na naukę                     
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i ocenę w miejscu pracy jest raczej ograniczony, szczególnie brak jest bezpłatnych materiałów  

dostępnych dla nauczycieli i uczniów. 

Ponadto istnieją materiały online, takie jak np. materiały z Instytutu Goethego dotyczące miejsca 

pracy. Te ćwiczenia online są bezpłatne i podzielone na dwie części. Pierwsza ogólna część  składa się 

z 45 ćwiczeń. Zróżnicowany zakres ćwiczeń „Niemiecki w pracy” pozwala na wgląd w codzienne życie 

zawodowe w Niemczech  i obejmuje poziomy od A1 do B2. Prezentuje działania w różnych sytuacjach  

zawodowych - na przykład podczas prezentacji, rozmowy przez telefon lub w korespondencji 

biznesowej, ćwiczenia dotyczą również różnic kulturowych. Druga część składa się ze 112 ćwiczeń 

dotyczących różnych pól zawodowych, takich jak zawody społeczne lub techniczne, praca w handlu, w 

biurze, w obszarze usług lub kultury. W ćwiczeniach przedstawiono codzienne życie zawodowe, 

typowe czynności językowe i sytuacje komunikacyjne na poziomach od A1 do C1. 

Niektóre inne źródła obejmują te z „MARKT - Deutsch für den BerufMaterialien aus der Presse” 

(Niemiecki z prasy dla matriałów zawodowych) - jest to platforma internetowa i gazeta oferująca 

materiały z różnych gazet związanych z życiem zawodowym (trzeba subskrybować gazetę). Istnieją 

również podręczniki i materiały edukacyjne dla obu sektorów wytwarzane przez drukarnie, jednak 

żaden z tych materiałów nie jest bezpłatny. 

Grecja 

W Grecji, częściowo ze względu na zwiększony napływ imigrantów i uchodźców, istnieje znaczna liczba 

bezpłatnych kursów języka greckiego dla tych grup docelowych. Organizowane są przez organizacje 

pozarządowe, centra integracyjne i organizacje charytatywne. Niektóre godne uwagi przykłady to 

Action Aid Hellas, JRS Hellas, MetaDrasi, Athenian Migrant Integration Center, Gefyres i Grecka Rada 

ds. Uchodźców. 

Istnieją również kursy językowe dla obcokrajowców zorientowane na biznes, które są dostępne 

zarówno na miejscu, jak i online. Problem z takimi programami polega na tym, że nie są one dostępne 

za darmo i zwykle są skierowane do już ustalonej profesjonalnej kadry kierowniczej, a nie do osób w 

niekorzystnej sytuacji, które chcą wejść na rynek pracy. Ponadto można znaleźć wiele materiałów 

edukacyjnych online i za darmo, które zapewniają głównie podstawową wiedzę, ograniczając swoją 

treść do elementów niezbędnych w codziennym dialogu, a nie w życiu zawodowym. 

Wydaje się, że prawie całkowicie brakuje materiałów, które łączą wszystkie powyższe elementy razem, 

czyli: 

• skierowanych do migrantów i odpowiednich grup, 

• skoncentrowanych wyłącznie na języku biznesowym, a nie tylko podstawowym. 

https://www.marktdigital.de/kurzportrait.html
http://www.actionaid.gr/i-drasi-mas/ekpaideusi-paidion-neon/
https://greece.jrs.net/el/home/
https://metadrasi.org/en/greek-language-courses-athens/
https://www.accmr.gr/en/services/service/3406-%CE%BA%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF-%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%8E%CE%BD-%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BD.html
https://www.accmr.gr/en/component/teams/team/457.html?Itemid=147
https://www.gcr.gr/en/pyxida-multicultural-center/schedule
https://www.gcr.gr/en/pyxida-multicultural-center/schedule
http://www.studyabroadinternational.com/Greece/Athens/greek-program-prices.html
https://greek-lol.com/greek-business/
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://alexander-edu.org/wp-content/uploads/books/epixirimatika-enotita1.pdf&hl=el
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://alexander-edu.org/wp-content/uploads/books/epixirimatika-enotita1.pdf&hl=el
https://www.kanep-gsee.gr/sitefiles/files/GEFYRES.pdf
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Ponieważ nie można znaleźć  materiałów o ogólnym zainteresowaniu zawodowym, trudno jest mówić 

o bardziej specjalistycznych materiałach dotyczących sektorów „handlu i handlu detalicznego” oraz 

„rolnictwa”, bo one nie istnieją. Istnieją trzy źródła, które nieco poruszają ten temat, a mianowicie: 

 Seria filmów L-Pack (produkt starszego projektu Erasmus +), którą można znaleźć na YouTube, 

poza niektórymi typowymi dla Grecji sytuacjami, prezentuje także wiele dialogów osadzonych 

na tle zawodowym i zawierających znaczną liczbę słów dotyczących biznesu, a także pewne 

elementy żargonu. 

 Projekt HELIOS. Program integracji migrantów, który oprócz ogólnego greckiego modułu 

językowego, zapewnia również bardziej wyspecjalizowany moduł umiejętności miękkich,                  

w którym przyswajanie języka jest wykorzystywane do osiągania „miękkich umiejętności                     

w zakresie komunikacji ustnej, rozwiązywania problemów, pracy zespołowej i umiejętności 

interpersonalnych w miejscu pracy” . 

 Projekt Layali, który wydaje się być jedynym stałym przedsięwzięciem (kawiarnia-restauracja), 

rekrutuje wyłącznie migrantów, którzy przechodzą tam trzymiesięczny program praktyk.  

Uczestnicy projektu są kierowani przez organizację pozarządową  Zaatar po odbyciu kursu 

języka greckiego; są kierowani do restauracji, aby doskonalić język w kontekście zawodowym. 

Polska 

W Polsce rządowy system edukacji językowej migrantów nie istnieje. Zatem w żadnym  sektorze nie 

ma „centralnego programu edukacji językowej”. Głównie dwa rodzaje instytucji zapewniają kursy 

językowe dla migrantów: szkoły lub ośrodki języka polskiego dla obcokrajowców, istniejące w ramach 

państwowych lub prywatnych uniwersytetów, prywatne szkoły językowe.  Szkoły wchodzące w skład 

uniwersytetów specjalizują się w kursach przygotowawczych dla przyszłych studentów.                     

Prywatne szkoły językowe specjalizują się w kursach języka polskiego ogólnego.                                                          

W każdym razie oba typy instytucji są dość elastyczne i bardzo szybko reagują na potrzeby rynku.                      

W rezultacie powstaje szereg różnych kursów, gdy pojawia się takie zapotrzebowanie, ale ma to raczej 

charakter przypadkowy, a nie systematyczny. Studium Języka Polskiego UŁ może stanowić taki przykład 

nauczania obcokrajowców języka zawodowego.  Przeprowadzono tam sześciomiesięczny kurs 

ogólnego i zawodowego języka dla menedżerów francuskiej firmy handlowej „E. Leclerc ”. Kurs został 

zrealizowany ponad 20 lat temu, a później nigdy się nie powtórzył. Ta sama sytuacja występuje również 

w prywatnych szkołach językowych, np. kurs języka ogólnego i zawodowego organizowany przez 

„British Centre” (prywatna szkoła w Łodzi) dla menedżerów szwedzkiego pochodzenia z jednej  z fabryk 

mebli „IKEA”. 

Jednym z powodów takiej sytuacji edukacyjnej jest historia i struktura migracji do Polski. Przez wiele 

lat liczba migrantów przybywających do Polski była bardzo ograniczona, nawet wliczając w to 12000 

https://www.youtube.com/watch?v=NGc9dKJjNmw&list=PLAD8D64522AD40B47&index=16
https://greece.iom.int/sites/default/files/Project%20Regulations%20Handbook_ENGLISH_December_1.pdf
https://www.projectlayali.org/upcoming-projects/
http://zaatarngo.org/projects/
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migrantów z Grecji, a później mniejszą liczbę migrantów z Korei Północnej, którzy przybyli do Polski              

z powodu wojny w ich krajach oraz migrację z Wietnamu też spowodowną  wojną, a później 

przyczynami ekonomicznymi; ale wciąż liczba migrantów w generalnie jednorodnej populacji polskiej 

jest bardzo ograniczona. Dlatego nie było powodów, aby stworzyć specjalny program edukacji 

językowej migrantów. Państwo polskie reagowało, gdy było to konieczne, np. Studium Języka Polskiego 

dla Cudzoziemców przy UŁ zostało utworzone w 1952 r., aby zapewnić naukę języka polskiego dużej 

grupie dzieci z Korei Północnej - imigrantom. Sytuacja uległa zmianie w ciągu ostatnich trzech lat z 

powodu bardzo niskiego bezrobocia i braku pracowników w Polsce. Z tego powodu wzrosła liczba 

tymczasowych migrantów zarobkowych.  

Innym powodem opisanej sytuacji edukacyjnej jest struktura istniejąca w polskich firmach i i stosunek 

firm do potrzeb edukacyjnych pracowników migrantów. Możemy wyróżnić tu cztery kategorie: 

• Firmy zatrudniające wyłącznie pracowników mówiących po angielsku, gdzie jest to 

obowiązkowy język komunikacji. (Pracownicy polskiego i zagranicznego pochodzenia). 

• Firmy zatrudniające pracowników z Ukrainy, a czasem z Białorusi, gdzie podobieństwo ich 

języków ojczystych do języka polskiego tworzy wystarczającą platformę do komunikacji                     

i  zrozumienia prostych informacji związanych z pracą, na przykład „Jogo” - polska firma 

produkująca sery, śmietanę itp. 

• Firmy zatrudniające migrantów i organizujące dla nich kursy języka polskiego (zwykle 

specjalistycznego i związanego z umiejętnościami zawodowymi), np. Jeronimo Martins w 

formie platformy internetowej i instrukcji dostępnych tylko dla pracowników firmy. 

• Firmy zatrudniające nauczycieli języka polskiego jako obcego i organizujące dla pracowników 

migrantów kursy języka polskiego (w tym języka zawodowego). 

Treść kursów wymienionych w punktach 3. i 4. jest poufna, a dostęp do nich jest możliwy tylko dla 

zatrudnionych migrantów. Wydaje się, że stan edukacji języka polskiego zawodowego stwarza bardzo 

dobre pole do rozwoju produktów projektu FOCAL, ponieważ brak jest wszelkich łatwo dostępnych 

materiałów związanych z językiem zawodowym specyficznym dla określonego sektora. 

Hiszpania 

Tradycyjnie Hiszpania jest krajem o większej liczbie emigrantów niż imigrantów. Ta sytuacja zacząła się 

zmieniać pod koniec ubiegłego wieku, kiedy trend ten został odwrócony. Ponieważ ta zmiana jest 

nowym procesem, prawa i systemy, które ją kontrolują, wciąż próbują się dostosować. Obecnie proces 

uzyskania wizy pracowniczej w Hiszpanii jest skomplikowany, długi i restrykcyjny, co uniemożliwia 

wielu pracownikom nawet próbę jej uzyskania. W Hiszpanii nie ma wymagań językowych, aby otrzymać 

wizę lub pozwolenie na pracę.  Decyzja o tym,  czy zanajomość hiszpańskiego jest niezbędna w pracy 

należy do pracodawcy. Jest to przeszkodą w organizowaniu nauki hiszpańskiego dla pracowników 
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niewykwalifikowanych, ponieważ zbieranie owoców lub bycie  magazynierem nie wymaga wysokiego 

poziomu językego. To nie zacheca do nauki języka. Aby zostać przyjętym na Formación Profesional 

(Szkolenie Zawodowe) lub Spanish Vocational Training (Hiszpańskie Szkolenie Zawodowe) (FP), 

migrant potrzebuje zasadniczo dwóch rzeczy: pomyślnie ukończonego ESO (hiszpańskiej szkoły 

średniej) lub jej odpowiednika w kraju pochodzenia oraz legalnego zezwolenia na pobyt lub, w 

przypadku, gdy go nie ma, potrzebuje dokumentu stwierdzającego, że złożył wniosek o jego wydanie. 

Jeśli oba warunki zostaną spełnione, imigrant może rozpocząć szkolenie zawodowe FP, które będzie  

dokładnie takie samo  jak dla jego hiszpańskich kolegów z klasy. System edukacji nie obejmuje 

przedmiotów takich jak integracja, hiszpański jako język obcy lub hiszpański język zawodowy. Oczekuje 

się, że wszyscy studenci, bez względu na ich narodowość, będą biegli lub co najmniej kompetentni w 

języku hiszpańskim. Zatem tylko migranci znający hiszpański na dość wysokim poziomie mają szansę 

rozpocząć oficjalną edukację VET.  Można wywnioskować, że państwo hiszpańskie nie oferuje 

migrantom niczego, co pomogłoby im uzupełnić edukację lub uzyskać dostęp do rynku pracy przy jego 

pomocy, ale nie jest tak dokładnie. Ustawa organiczna o edukacji  2/2006 z 3 maja w art. 67 stanowi, 

że: 

Paragraf 4 (…) Administracja oświatowa ma obowiązek promować określone programy 

nauczania języka hiszpańskiego i innych języków urzędowych, a także podstawowe 

elementy kultury, ułatwiając w ten sposób integrację osób migrujących. Paragraf 5: W 

edukacji dorosłych należy zwrócić szczególną uwagę na osoby wykazujące szczególną 

potrzebę wsparcia edukacyjnego. 

Oznacza to, że chociaż szczegółowe prawo dotyczące PR nie zawiera żadnych szczególnych dyspozycji 

dotyczących określonej formacji migrantów, ogólne prawo dotyczące edukacji nakazuje, aby ta 

szczególna formacja otrzymała dodatkowe wsparcie ze strony administracji edukacyjnej. Aby zaspokoić 

tę potrzebę, podejmowane są różnorodne inicjatywy, zwykle finansowane przez Departamenty 

Edukacji i Opieki Społecznej różnych hiszpańskich wspólnot autonomicznych. CEPI, hiszpański skrót 

Centrum Uczestnictwa i Integracji Imigrantów, przygotowuje imigrantów do egzaminów niezbędnych 

do uzyskania dyplomu ESO – obowiązkowego, jeśli chce się podpisać umowę o pracę – i oferuje 

różnorodne kursy hiszpańskiego, od ogólnych kursów SFL po języki używane przez różne grupy 

zawodowe. 

CEPA to hiszpański skrót Centrum Edukacji Dorosłych i choć nazwa ta może się różnić w zależności od 

Wspólnoty Autonomicznej, nie jest zarezerwowana wyłącznie dla instytucji kształcącej  imigrantów. 

Każda osoba posiadająca status rezydenta w Hiszpanii może uczestniczyć w kursach tej instytucji. 

Najbardziej popularne są prawdopodobnie kursy przygotowujące do ESO-Dyplom, które, jak sama 
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nazwa wskazuje, są zwykle wybierany przez obywateli, którzy porzucili szkołę przed otrzymaniem 

dyplomu. Niemniej jednak te centra edukacyjne zazwyczaj oferują kursy SFL. 

Poza tym w krajowym programie nauczania nie przewiduje się specyficznej placówki dla migrantów              

z językiem ojczystym innym niż hiszpański,  w której uczono by języka ogólnego lub zawodowego. 

Instytut Cervantesa, najważniejsza instytucja zajmująca się nauczaniem hiszpańskiego jako języka 

obcego, oferuje niektóre kursy, takie jak hiszpański stosowany w biznesie, ale jest ich niewiele i nie są 

obecne we wszystkich placówkach. 

Hiszpański system edukacyjny nie oferuje specjalnych programów szkolenia zawodowego dla 

pracowników migrujących, ale jego przedstawiciele są świadomi tej potrzeby, o czym świadczy 

wspomniany wyżej akapit ustawy organicznej. Ostatnie zmiany legislacyjne sugerowane przez  

Ministerstwo Migracji zostały wprowadzone w lutym ubiegłego roku. Ten stan rzeczy łączy się                       

z faktem, że pracownicy migrujący stanowią rosnącą i ważną część sektorów gospodarki, takich jak 

rolnictwo lub transport. Prowadzi to nas do wniosku, że tworzenie materiałów do nauki w języku 

zawodowym będzie pilnie potrzebne w przy opracowywaniu  nowych scenariuszy. 

Francja 

Język francuski dla obcokrajowców jest dobrze rozwiniętą dziedziną, w której istnieje wiele dziedzin 

pedagogicznych i wielu wykonawców. Jeśli chodzi o materiały online, dostępnych jest kilka istniejących 

stron internetowych, ale ostatecznie wszystkie są bardzo ogólne i nie oferują odpowiedniej praktyki 

ani konkretnych umiejętności.  Większość z nich jest skierowana do uczniów na poziomie B1. 

Jeśli chodzi o witryny do nauki  języków, istnieje jedna propozycja nauki języka zawodowego. Dotyczy 

przemysłu wytwórczego: szewcy i cieśle (patrz nr 9 poniżej - Enseigner le français/ Nauczanie 

francuskiego ). Ćwiczenia interaktywne składają się z klipów wideo, których głównym celem jest 

zrozumienie tematu i słownictwa z ćwiczeniami typu „przeciągnij i upuść”, pytań wielokrotnego 

wyboru itp. Poza tym przykładem większość materiałów dotyczy życia codziennego. 

Jeśli chodzi o instytucje prowadzące kursy dla uczniów-migrantów, ich celem jest nauczanie języka 

ogólnego, ale są dwa wyjątki: IPERIA, operator w sektorze rodzinnej pomocy zawodowej, opracował 

specjalne materiały edukacyjne; drugim jest Simplon, znany ze swoich kursów technik cyfrowych, który 

ma  program dla migrantów, uwzględniający skrócony kurs  francuskiego zawodowego . Poza tym nie 

ma specjalnych kursów dla pracowników  handlu i handlu detalicznego, przemysłu i rolnictwa.  

Chociaż znalezione kursy nie mają wyraźnie na celu nauki języków zawodowych, istnieją dwa 

certyfikaty francuskiego języka zawodowego. Pierwszy z nich nosi nazwę „Le Français des Affaires” 

(Francuski dla biznesu) opracowany przez CCI, Izbę Przemysłowo-Handlową, która organizuje  szkolenia 
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w całym kraju i organizuje kursy przygotowujące do tego certyfikatu. Ocenia się stopień opanowania 

języka francuskiego w następujących dziedzinach: 

• turystyka, hotelarstwo i żywienie; 

• Business French oferuje pięć dyplomów Business French, od poziomu A1 do C1, DFP B1, oraz dwa 

dyplomy Professional French Secretary (Profesjonalny Francuski Sekretarz), od poziomu B1 i B2: 

• Stosunki międzynarodowe, od poziomu B1 do C1 

Zaletą tego materiału jest to, że jest on dostępny za pośrednictwem aplikacji telefonicznej: Français 

3.0. Po drugie, diplôme de compétences linguistique en français – dyplom kompetencji lingwistycznych 

w języku francuskim (DCL-FP français professionalnel – fancuski zawodowy albo DCL-FLE français 

langue étrangère – francuski jako język obcy) to dyplom opracowany przez National Education 

(Edukację Narodową), której ambicją jest ocena kompetencji językowych w sytuacji zbliżonej do tej w 

pracy. Odpowiada to logice podobnej do tej stosowanej w studium przypadku: sytuacja do odkrycia, 

zadania do wykonania, wybory do rozstrzygnięcia, rozwiązania proponowane w ramach „misji” 

powierzonej kandydatowi. Test oparty jest na autentycznych tekstach, dokumentach audio lub 

audiowizualnych. Sposób dystrybucji tych dokumentów może się różnić w zależności od charakteru 

tematów i postępu technologicznego. 

Test jest podzielony na pięć części, z których każda umożliwia sprawdzenie przede wszystkim 

kompetencji pisemnych lub ustnych poprzez określoną liczbę czynności: zbieranie i sortowanie 

informacji, identyfikację problemu i wybór „rozwiązania”.  Został szczegółowo opisany w Europejskim 

Systemie Opisu Kształcenia Językowego: Nauka, Ocena nauczania (CEFR). Droga początkującego do 

opanowania języka wyraźnie zmierza do nauki języka zawodowego. 

Wreszcie jest certyfikat CléA. CléA to międzyzawodowa certyfikacja opracowana przez partnerów 

społecznych. Został zaprojektowany w celu przyznania pierwszego certyfikatu osobom bez kwalifikacji. 

Certyfikat ocenia podstawowe umiejętności (francuski, matematyka i umiejętności cyfrowe), a także 

umiejętności przekrojowe, takie jak praca w zespole lub nauka uczenia się, ze stałym odniesieniem do 

środowiska pracy. Certyfikat może być przyznawany w dwóch etapach: wstępnej oceny, w której 

kandydat może uzyskać określone, o ile nie wszystkie, kompetencje. Dla pozostałych kompetencji 

można opracować propozycję zadań, które pomogą uczniowi skoncentrować się na nauce, aby później 

uzyskać pełny certyfikat. Kandydat ma pięć lat na ukończenie certyfikatu  i uzyskanie końcowej oceny. 

CléA jest teraz bardziej rozpoznawalny i stanowi pierwszą drogę do uzyskania certyfikatu dla 

uchodźców i migrantów, którzy nie uzyskali certyfikatu w swoim kraju lub których certyfikatu nie 

można przenieść na system francuski. 

https://www.education.gouv.fr/le-diplome-de-competence-en-langue-dcl-2978
https://www.education.gouv.fr/le-diplome-de-competence-en-langue-dcl-2978
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Wnioski z badań stacjonarnych 

Wszyscy partnerzy projektu FOCAL wskazali różne poziomy zaawansowania, jeśli chodzi o kształcenie 

językowe na poziomie zawodowym, a zwłaszcza specjalistycznym zawodowym. Brak 

ogólnodostępnych kursów językowych dla pracowników  przemysłu, handlu i handlu detalicznego,                  

a także rolnictwa stanowią poważne wyzwanie. Stwarza to widoki na powodzenie wyników projektu 

FOCAL. Wnioski z poszukiwań  istniejących materiałów językowych związanych z edukacją językową 

migrantów w zakresie określonego języka zawodowego w sektorze przemysłu, handlu / handlu 

detalicznego i rolnictwa są bardzo podobne u każdego z partnerów projektu – materiały te nie istnieją 

lub ich dostępność jest bardzo ograniczona. Raporty partnerów projektu zawierały przykłady 

podręczników lub kursów online z uwzględnieniem języka zawodowego, ale zwykle kursy te nie są 

kompletne i nie są ukierunkowane na konkretny rodzaj słownictwa i składni języka zawodowego. 
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II. Raport z przeprowadzonych wywiadów 

1.0. Migranci: 

W badaniu ankietowym wzięło udział łącznie 296 migrantów z czterech krajów partnerskich projektu 

FOCAL [(Niemcy 66), (Polska - 72), (Hiszpania - 83), (Grecja - 75)] - w tym 96 osób wskazało płeć żeńską, 

198 - męską i dwóch uczestników nie wskazało płci. Deklarowany kraj pochodzenia i język ojczysty 

migrantów różniły się w zależności od kraju przyjmującego. W Niemczech największą grupę stanowili 

migranci z Syrii (11) i migranci mówiący po arabsku (13), w Polsce (Ukraina 26) oraz migranci mówiący 

po ukraińsku (23) i rosyjsku (26), w Hiszpanii migranci z Afryki Subsaharyjskiej (42) i region Maghrebu 

(zwłaszcza Maroko) (27), z których wielu mówi również po arabsku, i w końcu w Grecji największa grupa 

pochodziła z Afganistanu (18), a najpopularniejszym językiem był urdu (12). 

 

1.1. Poziom znajomości języka kraju przyjmującego (łącznie 287): 

 

 

 

1.2. Stan zatrudnienia (łącznie 271): 
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1.2.1. Struktura zatrudnienia (łącznie 133) 

 

1.3 Umiejętności językowe 

1.3.1 Zgłaszane trudności w czytaniu i rozumieniu 

Wskazane trudności Liczba wskazanych 
odpowiedzi 

instrukcje obsługi 60 

kontrakty 56 

zadania 36 

oferty 33 

teksty techniczne / specjalistycne 104 

wszystkie wyżej wymienione 104 

inne 23 

nie mam żadnych trudności ze zrozumieniem zadań związanych z pracą 78 

 

1.3.2. Zgłaszane trudności w pisaniu/ komponowaniu tekstów 

Wskazane trudności Liczba wskazanych 
odpowiedzi 

teksty techniczne / specjalistyczne 111 

raporty 58 

e-maile od kolegów / przełożonych 23 

inne 21 

wszystkie wyżej wymienione 107 

nie mam żadnych trudności ze zrozumieniem zadań związanych z pracą 72 

brak informacji 6 

 

1.3.3. Zgłaszane trudności w śledzeniu treści /prowadzeniu rozmowy  
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Wskazane trudności Liczba wskazanych 
odpowiedzi 

dyskusja na tematy zawodowe 135 

dyskusja 94 

Instrukcje dotyczące pracy 82 

rozmowa z kolegami 50 

brak problemów 28 

 

Co ciekawe, wielu ankietowanych deklarowało, że nie ma trudności ze zrozumieniem zadań związanych 

z pracą. Zapewne ankietowani nie byli pewni, dla kogo ankieta jest przeprowadzana i chcieli podkreślić, 

że są dobrze przygotowani do zrozumienia i realizacji zadań zawodowych. Wobec tego nie było 

zaskoczeniem, że większość ankietowanych ma trudności z czytaniem różnego rodzaju tekstów, a 

prawie co trzeci ma problem z ich wszystkimi typami. 

 

1.4. . Podsumowanie badań ankietowych dotyczących migrantów: 

1) Biorący udział w badaniu migranci wykazują dość niski poziom znajomości języka kraju 

przyjmującego: 29% wskazało na brak udziału w jakimkolwiek kursie językowym, a 34% tylko 

na poziomie A1 / A2 – daje to 63% uczestników na zerowym lub bardzo niskim poziomie 

znajomości języka kraju przyjmującego. 

2) Z badań jasno wynika, że większość badanych migrantów to osoby zatrudnione – 71%, a 

bezrobotni stanowią 26%. 

3) Rozkład badań w poszczególnych sektorach gospodarki wskazuje na zainteresowanie projektu 

FOCAL poszczególnymi sektorami - handel i sprzedaż detaliczna – 29%, przemysł – 32%, 

rolnictwo – 11%. 

4) Wskazane przez uczestników badania trudności w zakresie umiejętności językowych 

dostarczają jasnych informacji przydatnych do budowania swego rodzaju mapy drogowej dla 

przyszłych działań partnerów projektu FOCAL. Skoncentrujmy się na stworzeniu list 

praktycznego słownictwa oraz technicznych instrukcji ćwiczeń, zadań, filmów i prezentacji 

związanych z takimi zagadnieniami jak: 

a) rozwijanie umiejętności czytania / rozumienia: 

 serie ćwiczeń, zadania zawierające różnorodne techniczne / specjalistyczne 

słownictwo, wyrażenia językowe, konstrukcje składniowe oraz odpowiednie dla tego 

typu materiałów językowych materiały gramatyczne. 

 serie ćwiczeń i materiały pomocnicze - filmy, prezentacje PP lub inne mające na celu  

przeczytanie i zrozumienie umów oraz instrukcji obsługi. 
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 seria (może krótsza) ćwiczeń dotyczących pozostałych wskazanych trudności ze 

zrozumieniem, np. oferty i zadania. 

b) rozwijanie umiejętności pisania / komponowania tekstów: 

● cykl ćwiczeń, a zwłaszcza instrukcje techniczne (prezentacje PP lub inne, filmy)  

dotyczące pisania raportów. 

 serie ćwiczeń, zadania zawierające różnorodne techniczne / specjalistyczne 

słownictwo językowe, wyrażenia, konstrukcje składniowe oraz odpowiednie dla tego 

rodzaju materiałów językowych materiały gramatyczne. (Na drugim miejscu, ponieważ 

prawdopodobnie niezbyt często będzie się oczekiwać od migrantów pisania 

raportów.) 

 krótki kurs pisania poprawnych i uprzejmych e-maili do przełożonych - nie 

wskazywano tego zbyt często, ale praktyka życiowa pokazuje, że dla wielu migrantów 

jest to poważny problem. (Być może badani migranci po prostu nigdy nie odczuwali 

konieczności  pisania takich e-maili). 

c) rozwijanie umiejętności rozumienia / prowadzenia rozmowy:  

 cykl ćwiczeń (wzorcowe dialogi, nagrania, dialogi do uzupełniania, filmy, prezentacje 

PP lub inne związane ze zrozumieniem i uczestnictwem w dyskusjach zawodowych - 

zwłaszcza na podstawowym poziomie zawodowym - np „jak zarejestrować towar na 

półkach magazynu”, ale nie „jak stworzyć robiący to program komputerowy” itp. 

 cykl ćwiczeń obejmujący typowe dialogi pomiędzy pracownikami z danego sektora, np. 

prośba o umieszczenie narzędzi na miejscu, pytania związane z nowym 

proponowanym kontraktem, omówienie nowych zadań zawodowych itp. 

 seria ćwiczeń rozwijających zrozumienie poleceń przełożonych. 
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2.0. Nauczyciele: 

W badaniu ankietowym wzięło udział łącznie 53 nauczycieli – w tym 21 nauczycieli zadeklarowało, że 

prowadziło tylko kursy języka ogólnego, a 32 z nich różne kursy specjalistyczne: zawodowe                              

z komponentami językowymi, kursy języka zawodowego i języka związanego z pracą oraz kursy 

przygotowujące do przyszłych studiów wyższych ze specjalizacją z medycyny, nauk technicznych                  

i ekonomicznych.                    

2.1. Struktura zawodowa nauczycieli uczestniczących w badaniach ankietowych  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2. Struktura zawodowa nauczycieli języka innego niż ogólny – łącznie: 32 

● nauczanie języka zawodowego (10), w tym: 6 handel, 3 administracja i zarządzanie, 1osoba nie 

wskazała specjalizacji. 

● kursy języka zawodowego / języka związanego z pracą (9)  w tym: 6 pielęgniarstwo,                           

6 zarządzanie magazynem, 2 osoby nie wskazały specjalizacji.1 

● kursy przygotowawcze dla przyszłych studentów (13) w tym: 5 specjalistyczny język medyczny, 

5 specjalistyczny język techniczny, 3 specjalistyczny język ekonomiczny, 3 osoby nie wskazały 

specjalizacji2. 

2.2. Materiały dydaktyczne: 

Generalnie we wszystkich ankietach nauczycieli wymieniane są te same materiały dydaktyczne: tablice, 

strony internetowe (materiały YouTube, strony z quizami, strony specjalistyczne itp.), prezentacje, 

teksty autorskie, ćwiczenia autorskie, filmy (filmy dokumentalne, fabularne, krótkie filmy z internetu), 

materiały prasowe, zdjęcia itp.    

 

 

                                                           
1R, Niektórzy nauczyciele mają więcej niż jedną specjalizację. 
2 Niektórzy nauczyciele mają więcej niż jedną specjalizację. 

Struktura zawodowa nauczycieli

nauczanie języka ogólnego

nauczanie języka zawodowego i języka związanego z pracą

kursy przygotowawcze dla przyszłych studentów
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stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać 

pociagnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych. 

 

2.3. Metodyka i formy zajęć: 

2.3.1. Formy nauczania stosowane przez badanych nauczycieli: 

Nazwa metody nauczania Liczba nauczycieli stosujących 

daną metodę 

indywidualne prace pisemne 45 

dialogi w parach i grupach 50 

praktyczne aktywności ustne z elementami języka opisującego 

życie zawodowe 

37 

prezentacje 40 

korzystanie z materiałów on-line 24 

 

 2.3.2.Najbardziej efektywne metody nauczania w oparciu o doświadczenie badanych nauczycieli: 

Najbardziej efektywne metody nauczania według badanych 

nauczycieli 

Liczba odpowiedzi 

rozumienie ze słuchu 37 

czytanie ze zrozumieniem    30 

percepcja audiowizualna      38 

 

2.3.3.Podstawowe elementy procesu nauczania: 

 Wszystkie raporty wymieniają prawie te same elementy: 

 zrozumienie instrukcji obsługi i poleceń 

 redagowanie CV, redagowanie listów motywacyjnych, zachowania podczas rozmowy 

kwalifikacyjnej 

 dialogi zawierające słowa i wyrażenia związane z pracą, odnoszące się do profesjonalnej 

dyskusji; prezentacja pracy, sytuacje w biurze; prezentacje i sceny ukazujące życie zawodowe 

i sprawy urzędowe ” 

 zajęcia z witrynami z ofertami pracy 

 typowe sytuacje komunikacyjne związane z pracą. 

2.4.Wniosek: 

Prawie 40% nauczycieli, którzy wzięli udział w badaniu ankietowym, reprezentowało specjalizację -

ogólna edukacja językowa, a prawie 61% to nauczyciele zajmujący się kształceniem zawodowym                 

z komponentami językowymi lub prowadziło specjalistyczne językowe kursy przygotowawcze.  
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stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać 

pociagnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych. 

Informacje podane we wszystkich raportach są bardzo podobne. Wszyscy nauczyciele, niezależnie od 

swojej specjalizacji, wymieniali te same materiały dydaktyczne (patrz 2.2). Wydaje się, że 

najpopularniejszą metodą nauczania są „dialogi w parach” i „indywidualne prace pisemne”, a na zajęcia 

on-line wskazało jedynie 45% nauczycieli (patrz 2.3.1). Za najskuteczniejszą metodę nauczania uznano 

percepcję audiowizualną - 71% nauczycieli. Za ważne uznano też elementy oparte na pracy włączone 

w proces nauczania (patrz 2.3.3.). 

 

3.0 Przedstawiciele pracodawców: 

3.1. Liczba i struktura pracodawców: 

W badaniach ankietowych wzięło udział łącznie 21 przedstawicieli pracodawców. 

Struktura specjalizacji pracodawców: 

 

3.2 Liczba zatrudnionych pracowników ze środowisk migracyjnych: 

Liczba zatrudnionych pracowników ze środowisk migracyjnych jest zróżnicowana i waha się od 2-5 

pracowników do nawet 1000 osób.    

3.3 Wsparcie językowe dla pracowników ze środowisk migracyjnych 

Większość pracodawców oferuje wsparcie językowe pracownikom – migrantom, mogą to być 

wewnętrzne zajęcia językowe lub zajęcia językowe prowadzone przez zewnętrzne centra językowe. 

Największe firmy stworzyły także dostępne tylko dla swoich pracowników kursy zawodowe on-line. 

Bardzo popularny jest również system mentoringu, który zapewniają bardziej doświadczeni 

pracownicy - migranci, pochodzący z tego samego kraju, co nowi pracownicy. Pracodawcy wspierają 

również pracowników - migrantów w poszukiwaniu mieszkania, wspólnym transporcie do pracy, 

integracji w pracy zespołowej.       

3.4 Poziom językowy pracowników ze środowisk migracyjnych : 

0

2

4

6

8

10

Specjalizacje
pracodawców

Struktura specjalizacji 

przemysł rolnitwo handel i sprzedaż detaliczna usługi
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stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać 

pociagnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych. 

Ogólnie rzecz biorąc, poziom znajomości języka pracowników - migrantów ocenia się jako początkujący 

lub średniozaawansowany, z wyjątkiem Niemiec, gdzie wymieniany jest poziom średnio-

zaawansowany i zaawansowany. Można to powiązać z ogólną polityką integracyjną w Niemczech.     

 

3.5 Problemy językowe pracowników pochodzących ze środowisk migracyjnych wymienione przez 

ich pracodawców: 

Z odpowiedzi wynika, że najwięcej trudności pojawia się w kontekście tematów specjalistycznych, 

wymiany informacji na konkretne tematy związane z pracą, w tym wymiany informacji w kwestiach 

specjalistycznych pomiędzy ekspertami. Dodatkowo sprawności takie jak czytanie i wypowiedzi ustne 

są dość dobrze oceniane przez pracodawców (przedstawicieli branż). Więcej trudności pojawia się    w 

następujących sytuacjach - interakcja ustna, np. rozmowy ze współpracownikami w pracy, przy 

mówieniu w dialekcie lub żargonie; śledzenie treści rozmów i aktywny udział w dyskusji podczas 

współpracy / pracy zadaniowej; wymiana złożonych informacji (np. z innymi ekspertami). Również 

wypowiedzi pisemne powodują pewne trudności, np. przekazywanie informacji na piśmie (np. pisanie 

raportów), wykorzystywanie telekomunikacji do celów zawodowych oraz proste i złożone pisemne 

interakcje. Wydaje się, że najlepsza sytuacja jest w Niemczech z powodów wymienionych powyżej, ale 

nawet tam pracodawcy oczekują wsparcia w rozwoju umiejętności językowych pracowników - 

migrantów. W innych krajach sytuacja jest dużo gorsza i wymaga dodatkowego wsparcia, ponieważ 

państwowe programy wspierania nauki języka kraju przyjmującego przez pracujących migrantów są 

nieskuteczne lub praktycznie nie istnieją. 

 


