
FOCAL – WSPARCIE NAUKI JĘZYKA ZAWODO-
WEGO  

FOCAL oferuje otwarty dostęp do platformy będącej źródłem wsparcia 
przy nauce specyficznych odmian języka oraz nabywania kompetencji 
związanych z pracą w rolnictwie, handlu i przemyśle. Nauczyciele języka 
własnego jako obcego znajdą tu łatwe w użyciu materiały do tworzenia 
lekcji dla cudzoziemców wprowadzające elementy języka zawodowego. 
Materiały zostały tak skomponowane, aby uczniowie mogli z nich również 
korzystać indywidualnie. 

W październiku tego roku VHS im Lkrs. Cham w Niemczech był 
gospodarzem warsztatów przygotowanych dla nauczycieli języka własnego 
jako obcego jak również nauczycieli szkolnictwa zawodowego. Program 
warsztatów był wynikiem wspólnej pracy wszystkich partnerów projektu. 
W intensywnym trzydniowym szkoleniu wzięło udział trzynastu 
nauczycieli z pięciu krajów reprezentujących kraje partnerskie projektu. 

Dzięki warsztatom ich uczestnicy: 

 uzyskali nowy punkt widzenia na nauczanie języka w jego odmianie 
zawodowej i to zarówno w trybie stacjonarnym jak i zdalnym 

 zapoznali się z nowymi założeniami opracowanymi przez ESOKJ w 
zakresie podejścia do nauki języków obcych również w kontekście 
zawodowej odmiany języka 

 wymienili się praktycznymi uwagami na temat sposobów korzystania z 
platformy edukacyjnej FOCAL, nauczania zawodowej odmiany języka 
oraz wsparcia migrantów w poszukiwaniu odpowiedniego miejsca na 
rynku pracy poprzez szkolnictwo zawodowe. 

Warsztaty pozwoliły również na zebranie uwag i opinii, które pozwolą nam 

udoskonalić zarówno strukturę platformy jak i zawarte na niej materiały 

edukacyjne, tak aby jak najlepiej dostosować je do oczekiwań uczniów i 

nauczycieli.  
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WARSZTATY: NAUCZANIE SPECYFICZNEJ ODMIANY JĘZYKA 
ZWIĄZANEJ Z PRACĄ W HANDLU  

NAUCZANIE JĘZYKA ZAWODOWEGO – ĆWICZENIA KLASOWE 

Ważnym elementem warsztatów była dyskusja na temat różnic w podejściu do tematu handlu pomiędzy 
klasycznym nauczaniem języka ogólnego, a nauczaniem specyficznych odmian języka zawodowego. 
I tak np. w nauczaniu języka ogólnego lekcje dotyczące zakupów i sprzedaży są tworzone najczęściej z punktu 
widzenia klienta, a nie sprzedawcy, czy pracownika sklepu.  W rezultacie materiały językowe w dużo mniejszym 
stopniu skupiają się na takich problemach jak strategie sprzedażowe, marketing, reklama, efektywne interakcje 
językowe z klientem, współpracownikami i przełożonymi, czy choćby kultura miejsca pracy. 

Nauczanie języka zawodowego można ująć w trzech wymiarach: 

 wymiar funkcjonalny odnosi się do aspektów czysto językowych takich jak normatywna poprawność 
wypowiedzi. Uczestnik kursu powinien rozumieć np. proste komunikaty dotyczące bezpieczeństwa, czy też 
samemu móc stworzyć proste wypowiedzi pisemne. 

 wymiar kulturowy obejmuje (biznesową)  kulturową adekwatność komunikacji, między innymi aspekty 
komunikacji wynikające z międzykulturowości, płci, wieku czy hierarchii w miejscu pracy. 

 wymiar krytyczny obejmuje rozumienie wypowiedzianych i niewypowiedzianych zasad obowiązujących 
w danej firmie. 

W drugiej części warsztatów ich uczestnicy pracowali w grupach próbując stworzyć materiały adekwatne dla 
wyżej wspomnianych trzech wymiarów nauczania w aspekcie dwóch tematów lekcji – „butik odzieżowy” 
i „supermarket” szukając jednocześnie najodpowiedniejszych metod i technik nauczania. 

Uczestnicy warsztatów mogli się zapoznać z kilkoma pomysłami na atrakcyjny sposób wprowadzenia elementów 
języka zawodowego do praktyki lekcyjnej, szczególnie przy użyciu nowoczesnych technologii takich jak wideo, 
internet czy aplikacje na smartfony (Kahoot). Uczestnicy mieli szansę odegrać rolę uczniów i praktycznie 
przekonać się, jak można efektywnie połączyć prezentację filmu z aplikacją Kahoot w celu uatrakcyjnienia lekcji. 
Jako przykład posłużyła lekcja z sektora „rolnictwo” przygotowana przez partnerów z hiszpańskiego EOI Mundo. 

JAK ZREALIZOWAĆ UDANĄ LEKCJĘ JĘZYKA ZAWODOWEGO – BURZA 
MÓZGÓW I WARSZTATY 

Warsztaty były prowadzone przez francuskiego partnera projektu GIP FIPAG. Zadaniem uczestników było 
przygotowanie programu jednodniowego szkolenia wprowadzającego w nauczanie zawodowej odmiany języka 
dla nauczycieli przygotowujących cudzoziemców od strony językowej jak i tych, którzy prowadzą dla nich kursy 
zawodu. Uczestnicy pracowali w grupach narodowych. Po prezentacji każdego projektu odbywała się 
międzynarodowa burza mózgów. Rezultaty jakie uzyskano staną się częścią  przygotowywanego w ramach 
projektu przewodnika dla nauczycieli  i innych osób pracujących z cudzoziemcami. Chcielibyśmy, aby stał on 
się istotnym wsparciem w procesie efektywnego nauczania zawodowej odmiany języka i pomocą we włączaniu 
cudzoziemców w życie zawodowe. 
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