
FOCAL—PLATFORMA EDUKACYJNA  
Platforma FOCAL jest ogólnodostępnym źródłem materiałów 

edukacyjnych wspierających przyswajanie specyficznych odmian języka 

związanych z pracą w rolnictwie, przemyśle i handlu oraz rozwój 

dodatkowych kompetencji u osób związanych z pracą w ww. sektorach. 

Nauczyciele języka własnego jako obcego bez trudu znajdą tu łatwe w 

użyciu na lekcjach, autentyczne materiały językowe, które mogą być 

również wykorzystywane przez uczniów do samokształcenia. 

Platforma przeznaczona jest zarówno dla osób pragnących poszerzyć swoje 

kompetencje językowe w zakresie związanym ze specyficzną zawodową i 

techniczną odmianą języka, jak i dla nauczycieli prowadzących kursy 

językowe oraz kursy przygotowania zawodowego dla cudzoziemców. 

Korzystający z platformy powinni posługiwać się nauczanym językiem na 

co najmniej poziomie A2. Liczymy, że ukończenie całego kursu pozwoli im 

na osiągnięcie poziomu B1/B2 (według ESOKJ) w zakresie nauczanych 

treści.  

Platforma oferuje kursy w zakresie języka francuskiego, niemieckiego, 

greckiego, polskiego i hiszpańskiego. Każda z wersji językowych zawiera 

kursy tematyczne zależne od potrzeb danego kraju. 

język francuski – handel oraz przemysł 

język niemiecki – handel oraz przemysł 

język grecki – handel oraz rolnictwo 

język polski – handel oraz przemysł 

język hiszpański – handel oraz rolnictwo 

Aktualnie platforma 

przechodzi cykl 

wewnątrzprojektowych 

testów i 

prawdopodobnie 

będzie dostępna 

publicznie w drugiej 

połowie 2021 roku. 
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MATERIAŁY EDUKACYJNE—HANDEL 

Kurs obejmujący specyficzną odmianę języka związaną z handlem podzielony jest na trzy działy: materiały język-

owe związane z towarami, komunikacja z klientem, komunikacja wewnątrz firmy (z przełożonymi i współpra-

cownikami). Ponieważ działalność w branży handlu detalicznego koncentruje się głównie na komunikacji  

z klientem, pierwsze ćwiczenia powstały w tym obszarze. Szczególnie ważne jest, aby uczący się uświadomili so-

bie, że w handlu detalicznym stosowane są typowe strategie sprzedaży. Oczywiście muszą również nauczyć się 

prawidłowo wdrażać i stosować te strategie w praktyce. 

W ramach kursu jego uczestnicy nauczą się poprawnie językowo i merytorycznie rozmawiać z klientem, kompet-

entnie doradzać mu w zakresie wyboru towaru oraz rozumieć intencje i potrzeby wyrażane przez klienta. Kurs 

obejmuje również takie elementy jak klarowny i szczegółowy opis towaru oraz porównywanie zalet i wad 

poszczególnych towarów w zależności od potrzeb klienta. 

MATERIAŁY EDUKACYJNE—ROLNICTWO 

Kurs dotyczący rolnictwa obejmuje całe spektrum produkcji rolnej z punktu widzenia pracownika rolnego. 

Rozpoczyna się od opisu czynności takich jak przygotowanie gleby, zasiew i sadzenie roślin, poprzez opiekę nad 

plantacją, zbiory, aż do pakowania i dystrybucji świeżych produktów rolno-spożywczych. Materiały kursu 

zawierają dla każdego z tych procesów specyficzne słownictwo i terminologię dotyczące nazw roślin, metod 

pracy, maszyn i narzędzi rolniczych, itd. 

W kursie można również znaleźć typowe dialogi na tematy związane z rolnictwem prowadzone z przełożonymi i 

współpracownikami, obejmujące między innymi udzielanie wskazówek, przekazywanie zamówień, 

rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, składanie reklamacji, itp. Tematyka kursu dla poszczególnych języków 

jest dostosowana do specyfiki produkcji rolniczej charakterystycznej dla danego kraju. 

MATERIAŁY EDUKACYJNE—PRZEMYSŁ 

Materiały językowe dotyczące budownictwa w kursie języka polskiego 

Twórcy polskiej części projektu FOCAL postanowili stworzyć specjalne ćwiczenia językowe dedykowane cudzo-

ziemcom pracującym w sektorze budownictwa. Według wielu źródeł nawet pół miliona cudzoziemców może być 

obecnie (bardziej lub mniej legalnie) zatrudnionych w Polsce na różnych placach budów. Wielu z nich ma prob-

lemy z podstawową komunikacją w zakresie wykonywanych obowiązków. Wielokrotnie doprowadza to do nies-

zczęśliwych wypadków, ponieważ pracownicy ci nie rozumieją instrukcji w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy. Związani z Uniwersytetem Łódzkim członkowie zespołu projektu FOCAL dołożą starań, aby wspomóc te 

osoby w przyswojeniu podstawowych zwrotów, słownictwa i instrukcji poprzez stworzenie adekwatnych ćwiczeń 

językowych zamieszczonych w kursie związanym przemysłem i językiem technicznym. 


