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TŁO   

Na wstępie należy sobie postawić pytanie: co rozumiemy pod pojęciem ,,język 

specjalistyczny”? 

Dawniej (czyli mniej więcej do lat 90.) zajęcia specjalistyczne dla uczących się języka 

polskiego jako obcego prowadzone były z myślą o kandydatach na studia, a więc 

wprowadzały język poszczególnych dziedzin nauki (czasem miały też za zadanie powtórzyć 

materiał z zakresu polskiej szkoły średniej, by jednocześnie wyrównać poziom przyszłych 

studentów). Tego rodzaju kursy są teraz oferowane przez większość polskich uczelni.  

Obecnie, z uwagi pojawienie się nowej grupy odbiorców kursów języka polskiego,  

pojęcie ,,język specjalistyczny” rozumiemy dwojako: jako język poszczególnych dziedzin 

nauki niezbędny w przygotowaniu kandydatów na studia i jako język konkretnych grup 

zawodowych (np. używany przez kierowców, pracowników biurowych, budowlanych, osób 

pracujących w usługach itp., którego elementy rzadko pojawiają się w ogólnych 

podręcznikach do nauczania języka polskiego jako obcego). 

Dziś, poza studentami (obecnymi bądź przyszłymi) i przedstawicielami  Polonii, 

znaczącą grupę uczestników kursów (mniej więcej od początku nowego wieku) stanowią 

osoby prywatne, które wiążą swoje plany zawodowe, rodzinne czy wręcz swoją przyszłość z 

Polską. W wielu branżach cudzoziemcy stanowią liczący się odsetek pracowników, a niektóre 

zostały przez nich wręcz zmonopolizowanie. O ile jeszcze 20-30 lat temu byli to głównie 

pracownicy sezonowi i wyższy personel oraz kadra kierownicza pojawiających się w Polsce 

międzynarodowych korporacji czy sieci handlowych, o tyle teraz większość stanowią osoby, 

które zamierzają osiąść w naszym kraju, szukają więc pracy w bardzo różnych branżach i 

uczą się języka często z myślą o ubieganiu się o polskie obywatelstwo. A więc w ofercie 

uczących musiały się pojawić w większym zakresie kursy dla osób dojrzałych (często takich, 

które doświadczenie szkolne mają dawno za sobą i muszą sobie przypomnieć, jak to jest, 

znów się uczyć), specjalne kursy przygotowujące do państwowych egzaminów z języka 



 

 

2 

polskiego jako obcego (przy ubieganiu się o obywatelstwo, taki certyfikat państwowy 

potwierdzający znajomość polszczyzny jest konieczny), jak i kursy dedykowane 

poszczególnym grupom zawodowym. Ponieważ zaś Polska stała się atrakcyjnym miejscem do 

studiowania, zwłaszcza dla osób zza naszych wschodnich granic, lawinowo wręcz przybywa 

chętnych do uczenia się naszego języka w wszystkich grupach wiekowych (celowo 

pominiemy tu najmłodszych – dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym, które przyjechały 

to z rodzicami i korzystają z oferty edukacyjnej szkół i przedszkoli, ponieważ one to mają 

obowiązek nauczania owych dzieci polskiego): od nastolatków bo osoby w bardzo dojrzałym 

wieku. 

Obecnie język polski jako obcy nauczany jest we wszystkich ośrodkach akademickich 

w Polsce. Każdy uniwersytet jak również zdecydowana większość wyższych szkół 

technicznych, medycznych, ekonomicznych, politechnik (zarówno państwowych jak i 

prywatnych) posiada jednostkę odpowiedzialną za nauczanie języka polskiego cudzoziemców 

(czy to własnych studentów, czy kandydatów na studia, czy też osoby prywatne na kursach 

odpłatnych na wszystkich stopniach zaawansowania i intensywności). 

Najstarszym ośrodkiem, przez który przez wiele lat musieli przejść wszyscy 

cudzoziemcy chcący podjąć studia w Polsce, jest Studium Języka Polskiego dla 

Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego powstałe w 1952 (następne takie ośrodki powstały, 

choć działając na mniejszą skalę, w 1956 roku na Uniwersytecie Warszawskim a 1965 na 

Uniwersytecie Jagiellońskim). Ponieważ prowadzono tam zajęcia mające na celu 

przygotowanie przyszłych studentów różnych kierunków na polskich szkołach wyższych (tak 

zwany ,,rok zerowy”), a kandydaci wywodzili się z różnych kontynentów i kultur oraz 

pobierali naukę w różnych systemach edukacyjnych o odmiennym programie, od samego 

początku pojawił się problem nauczania nie tylko literackiej polszczyzny (z jej leksyką, 

gramatyką czy fonetyką), ale też języka poszczególnych przedmiotów nauczanych w szkole 

oraz związanego z przyszłym kierunkiem studiów. Dlatego oprócz typowych lektoratów 

języka polskiego równolegle prowadzone były zajęcia np. z biologii, chemii, matematyki czy 

podstaw języka medycznego.  Kandydatów dzielono (i dzieli się do dziś) na grupy o profilu 

humanistycznym, medycznym, technicznym, ekonomicznym itp., a, poza nauczycielami 

języka polskiego, zajęcia prowadzą nauczyciele języków specjalistycznych. Tak zwani 

,,przedmiotowcy” musieli wypracować metody nauczania tak rozumianego języka 

specjalistycznego przygotować materiały pomocnicze (teksty, ćwiczenia itp.). Niestety były 

to skrypty do użytku wewnętrznego, więc były one niedostępne dla pracowników innych 

ośrodków, którzy chcieliby z nich skorzystać w nauczaniu na własnych uczelniach. Kiedy 

Uniwersytet Jagielloński wpracował własne metody i materiały, część z nich ukazała się 

drukiem w krakowskim wydawnictwie Universitas. Były to na przykład materiały 

pomocnicze do pracy z grupami medycznymi czy humanistycznymi. Charakterystyczna 

,,zielona seria” służyła przez wiele lat lektorom z innych ośrodków akademickich, w których 

pojawiły się intensywne kursy przygotowujące do studiowania w Polsce na wzór łódzkich.  
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 Dotychczas wspominano tu o wyższych uczelniach (zarówno publicznych jak i 

prywatnych), w których nauczało się i naucza języka polskiego jako obcego. Od lat 90., kiedy 

to na rynku zaczęły pojawiać prywatne szkoły języków obcych, prawie od razu w ich ofercie 

znalazł się język polski jako obcy. Ten rynek ofert kursowych jest bardzo dynamiczny: jedne 

firmy pojawiają się, inne znikają, większość oferuje język polski jako jeden z wielu, ale są i 

takie, które wyspecjalizowały się w nauczaniu polszczyzny. Jako podmioty niezależne mogą 

być bardziej elastyczne: oferować kursy w mniejszych grupach, z dojazdem do klienta, 

indywidualne, dostosowane do konkretnych potrzeb. Dzięki tej elastyczności, łatwiej im  

odpowiadać na potrzeby rynku, co nie znaczy, że szkoły wyższe nie starają się również na 

owe potrzeby odpowiadać. Należy również dodać, że szkoły prywatne bardzo prężnie działają 

w zakresie pisania podręczników do nauki polskiego dla cudzoziemców oraz różnego rodzaju 

materiałów dydaktycznych (ikonograficznych, słownikowych, gier i zabaw itp. dostępnych 

zarówno w formie tradycyjnej jaki i materiałów dostępnych on-line, interaktywnych). 

 Nie słabnie zainteresowanie uczeniem się języka polskiego jako obcego jak również 

jego odmian specjalistycznych i to w obu znaczeniach: młodsi słuchacze potrzebują języka 

poszczególnych dziedzin nauki, by przygotować się do studiów w Polsce, a starsi: języka 

zawodowego, który ułatwi, a czasem wręcz umożliwi im podjęcie pracy zawodowej, a co za 

tym idzie, stabilizację życiową w Polsce. Skoro zaś uczy się w Polsce coraz liczniejsze grupy 

chętnych o coraz bardziej zróżnicowanych potrzebach, pojawia się też refleksja nad owymi 

zagadnieniami. Nauczanie polszczyzny specjalistycznej jest tematem rozważań naukowych: i 

coraz częściej na konferencjach glottodydaktycznych prowadzone są sekcje zajmujące się tą 

tematyką, a ich owocem są publikacje w czasopismach glottodydaktycznych i tomach 

pokonferencyjnych. Ponieważ, jak już tu wspomniano, Uniwersytet Łódzki był prekursorem 

nauczania języka polskiego jako obcego na szerszą skalę, dlatego szczególnie bogatą 

bibliografię interesującego nas tematu znaleźć można w periodyku ,,Acta Universitatis 

Lodziensis”. 1 

 

 

                                                           
1 Przykładowe publikacje: 

1. Busiło S., 2017, Cudzoziemiec w urzędzie. Elementy języka prawa i administracji publicznej w programach nauczania języka 

polskiego jako obcego. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, http://dx.doi.org/10.18778/0860-6587.24.04.  

2. Gębal P.E., 2016, Od dydaktyki tekstów specjalistycznych do dydaktyzacji potrzeb i działań komuni-kacyjnych. Kierunki i 

koncepcje glottodydaktyki specjalistycznej, „Acta Universitatis Lodzie-nis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” t. 23, 

s. 19–34. 

3. Gajewska E., 2015, Badania nad dyskursami specjalistycznymi a praktyka pedagogiczna, w: M. Sowa, M. Mocarz-

Kleindienst, U. Czyżewska (red.), Nauczanie języków obcych dla potrzeb rynku pracy, Lublin, s. 39–52. 

4. Gonigroszek D., 2016, Mentalna reprezentacja terminu – implikacje dla glottodydaktyki języków specjalistycznych, „Acta 

Universitatis Lodzienis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” t. 23, s. 35–46. 

5. Grucza S., 2008, Lingwistyka języków specjalistycznych, Warszawa. Kształcenie specjalistyczne cudzoziemców, 1996, B. 

Ostromęcka-Frączak (red.), „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, t. 7/8; 

http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/12352. 

6. Ligara B., Szupelak W., 2012, Lingwistyka i glottodydaktyka języków specjalistycznych na przykładzie języka biznesu. 

Podejście porównawcze, Kraków.  

7. Sowa M., Mocarz-Kleindienst M., Czyżewska U. (red.), 2015, Nauczanie języków obcych dla po-trzeb rynku pracy, Lublin.] 

 

http://dx.doi.org/10.18778/0860-6587.24.04
http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/12352
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NAUCZANIE JPJO NA UNIWERSYTECIE IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU 

Z uwagi na swe położenie geograficzne (bliskość zachodniej granicy państwa) i 

sytuację ekonomiczną (wielkość, industrializacja, obecność międzynarodowych koncernów, 

wiele szkół wyższych), Poznań jest miastem dość chętnie wybieranym przez cudzoziemców – 

zarówno jako miejsce nauki jak i pracy. Wielu obcokrajowców osiedla się również w 

gminach ościennych. Można więc powiedzieć, że zainteresowanie nauką polskiego w 

Poznaniu rośnie. 

Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców (dziś: Studium Języka i Kultury 

Polskiej dla Cudzoziemców) powstało w 1985 roku z inicjatywy rektora UAM i w 

porozumieniu z rektorami głównych poznańskich uczelni, by prowadzić lektorat języka 

polskiego dla osób już studiujących w Poznaniu na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, 

Akademii Medycznej i Akademii Ekonomicznej. W związku z tym już na samym początku 

pojawił się problem równoległego nauczania języków poszczególnych dziedzin nauki 

(zarówno leksyki jak i składni języka naukowego). Z uwagi jednak na fakt, że Studium miało 

tylko kilku pracowników i nie przewidywano zatrudnienia nauczycieli ,,przedmiotowców” 

(zakładając, że studenci opanowali już język swojej dziedziny na kursie przygotowawczym w 

Łodzi), prowadzący zajęcia zdani byli na szczupłe zasoby dostępnych na rynku materiałów 

oraz własną inwencję. Już w grudniu 1987 roku pojawili się pierwsi słuchacze na kursie 

intensywnym (spóźnili się na kursy łódzkie i ówczesny rektor UAM prof. dr hab. Jacek Fisiak 

zdecydował o utworzeniu kursu intensywnego przygotowującego do studiów i to od razu 

doktoranckich). Wtedy jeszcze nie przewidziano dla nich zajęć z języka specjalistycznego z 

uwagi na ograniczenia kadrowe i czasowe (pojawili się w grudniu, a więc 3 miesiące po 

rozpoczęciu zajęć w Łodzi). Od tej pory kursy intensywne obecne są w ofercie naszego 

Studium praktycznie nieprzerwanie. Na kurach tych z czasem wprowadzono też poza nauką 

literackiej polszczyzny również naukę języków różnych przedmiotów w zależności od 

wybranego przez słuchaczy kierunku przyszłych studiów. Zajęcia te nie są prowadzone przez 

pracowników etatowych Studium, ale przez pracowników innych wydziałów UAM bądź 

innych uczelni poznańskich.  

PODRĘCZNIKI KURSOWE 

• Polski, krok po kroku A1, I. Stempek, A. Stelmach, S. Dawidek, A. Szymkiewicz 

• Polski, krok po kroku A2,  I. Stempek, A. Stelmach 

• Polski jest cool A1, E. Piotrowska-Rola, M. Porębska 

• Polski jest cool A2, E. Piotrowska-Rola, M. Porębska 

• Z polskim w świat. Podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego B1/B2 cz.1 

• R. Cisielska-Musameh, B. Guziuk-Świca, G. Przechodzka 

• Z polskim w świat. Podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego B1/B2 cz.2 

• R. Cisielska-Musameh, B. Guziuk-Świca, G. Przechodzka 

• Przejdź na wyższy poziom. Podręcznik do nauki języka polskiego dla obcokrajowców dla poziomu 

B2/C1, E. Zarych 

• Język kluczem do kraju. Podręcznik do nauki języka polskiego dla obcokrajowców dla poziomu 

C1/C2, E. Zarych 
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PRZYKŁADOWE MATERIAŁY POMOCNICZE 

 

• Człowiek i jego świat, M.Kita, A.Skudrzyk 

• Kto czyta - nie błądzi, A. Seretny 

• Ekonomia - to nie boli, A.Dunin-Dutkowska,a.Trębska-Kerntopf 

• ABC ekonomii dla cudzoziemców, M.Cieślak.  J.Czarnecka 

• Z polskim na ty, E. Lipińska 

• Iść czy jechać. Ćwiczenia gramatyczno-semantyczne z czasownikami ruchu (B2, C1), J. Pyzik 

• Per aspera ad astra C1. Podręcznik do nauki polskiego, A. Seretny 

• Od słowa do słowa toczy się rozmowa. Repetytorium leksykalne z języka polskiego jako obcego dla 

poziomów B1 i B2, P. Gębal 

• Język polski w pigułce, K. Sołtowska, T. Jurek 

• Nie licz na liczebnik, P. Garncarek 

• Polski w pracy, A. Jasińska, A. Szymkiewicz, M. Małolepsza 

• Wstęp do matematyki, D. Wróbel, A. Zielińska, G. Rudziński 

• Jak to łatwo powiedzieć..., D. Gałyga 

• Oswoić tekst. Podręcznik kompozycji i redakcji tekstów użytkowych dla poziomu B2 i C1, 

• Ruszer  

• Nie ma róży bez kolców, E. Lipiński 

• Pisać jak z nut. Podręcznik rozwijający sprawność pisania dla obcokrajowców na poziomie B1+/B2, 

E. Lipińska, E. G. Dąbska 

• Czas na czasownik. Podręcznik do nauki języka polskiego, ćwiczenia gramatyczne. Poziom średni 

ogólny B2, P. Garncarek. 

 

 

NAUCZANIE JĘZYKA SPECJALISTYCZNEGO  

KURSY MOOC 

Wraz z rozwojem glottodydaktyki polonistycznej, zaobserwowano wzrost 

zainteresowania językiem specjalistycznym. W połowie drugiej dekady XXI wieku w Polsce 

gwałtownie wzrosła liczba cudzoziemców, głównie ze Wschodu. Jak pisze Andrzej 

Wawryniuk2 po 2014 r. zanotowano zwiększony napływ obywateli Ukrainy do Polski. Miały 

na to wpływ sytuacja polityczna oraz ekonomiczna u naszych sąsiadów, w tym aneksja Krymu 

oraz separatystyczne działania antyukraińskie w obwodach ługańskim i donieckim. Emigracja 

ukraińska dotyczy przede wszystkim tych, którzy ze względu na brak pracy lub zbyt niskie 

zarobki próbują ustabilizować życie podejmując prace m.in. w Polsce. 

 Na początku 2018 roku nieoficjalnie mówiło się aż o 1,5 ml cudzoziemców 

przebywających w Polsce (liczba ta uwzględniała również osoby również przebywające 

nielegalnie). Według oficjalnych statystyk w Polsce było ponad 210 tys. Pełnoletnich 

cudzoziemców płci męskiej (63%) oraz 123 tys. kobiet (37%) (w sumie 333 tys. = 100%.). 

183 tys. z nich (czyli 55%) było zarejestrowanych na pobyt czasowy, a zaledwie 60 tys. 

posiadało pobyt stały. Dominującą grupą byli oczywiście Ukraińcy (160 tys.), następnie 

                                                           
2 Wawryniuk A., „Migracja Ukrainców do Polski w latach 2007-2016. Podstawy prawne, przejawy i skutki tego zjawiska” 

[w:] „Roczniki nauk prawnych”, Tom XXVII, numer 3 – 2017, DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2017.27.3-6, s. 111-112 

http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2017.27.3-6
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Niemcy, Białorusini, Rosjanie, a w dalszej kolejności Wietnamczycy, Włosi czy Chińczycy. 

Przeważały osoby w wieku 18-34 lata (174 tysiące), a więc mające potencjalnie duże szanse 

na rynku pracy, który od kilku lat posiłkował się pracownikami z zagranicy.3 

Przed wybuchem pandemii COVID-19 około 39 proc. polskich firm zatrudniało 

obcokrajowców spoza Unii Europejskiej. W średniej wielkości przedsiębiorstwach ten 

odsetek wynosi 65 proc., wśród małych firm na taki krok zdecydowała się blisko połowa. 

Najczęściej cudzoziemcy znajdowali zatrudnienie w branży budowlanej (53 proc.), a 

następnie transportowej (31 proc.). Natomiast w usługach i handlu pracowników spoza UE 

zatrudniało średnio co trzecie przedsiębiorstwo.4 Cudzoziemcy najczęściej decydowali się na 

zamieszkanie w dużych miastach i metropoliach ( 64% ogółu cudzoziemców 

zamieszkujących w Polsce osiedliło się w dużych miastach - dane GUS, 2017 i późn.). 

Praktycznie proces integracji odbywał się więc na poziomie miast i lokalnych społeczności.  

Pracownicy Studium zauważyli, że w tej sytuacji niezwykle potrzebne są 

przedsięwzięcia wzmacniające integrację nowych mieszkańców, takie jak wspólne działania 

organów samorządowych i rządu, służb publicznych, organizacji pozarządowych, uczelni 

wyższych, instytucji kultury i rynku pracy – wszystkie one bowiem pozostają we wspólnym 

interesie publicznym. Lektorzy zatrudnieni w Studium zwrócili uwagę na palącą potrzebę 

nauczania j. polskiego jako obcego połączoną z możliwością zapoznania się ze słownictwem 

branżowym oraz na rosnące zainteresowanie kursami poziomie wymaganym przy ubieganiu 

się o prawo pobytu w Polsce (tj. B1). Ponadto zauważono, że wielu cudzoziemców nie 

decyduje się na kursy językowe, gdyż są one prowadzone w godzinach pracy (pojawiało się 

coraz więcej zapytań o kursy w godzinach niestandardowych, np. w weekendy lub 

wieczorami). Lawinowo rosłą liczba zapytań o kursy przygotowujące do poruszania się po 

rynku pracy, tworzenia prostych pism itp.; a także o materiały umożliwiające naukę bez 

wychodzenia z domu. 

Pracownicy spoza Polski zainteresowani nauką języka polskiego uskarżali się na wiele 

kwestii, wśród których wymieniano m.in.  

● wysokie ceny kursów JPJO oferowanych na lokalnym rynku;  

● zajęcia z j. polskiego ogólnego, pozbawione elementów słownictwa branżowego; 

● kursy nadmiernie rozciągnięte w czasie i prowadzone przez niewykwalifikowaną kadrę, 

w salach niedostosowanych do nauczania języków obcych; 

● kursy adresowane głównie do studentów, nie zaś do osób spoza uczelni wyższych 

● problemy z dostępnością materiałów do nauki JPJO 

                                                           
3 Za: za www.migracje.gov.pl, styczeń 2019. 
4 Za: Raport SIP i Fundacji Konrada Adenauera,2018 

http://www.migracje.gov.pl/
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● uboga, niemal zerowa oferta nauczania języka polskiego jako obcego poza ośrodkami 

akademickimi. 

● godziny kursów uniemożliwiające godzenie nauki z pracą i/lub obowiązkami 

domowymi/rodzicielskimi 

● brak oferty nauczania języka polskiego specjalistycznego w systemie zdalnym 

● brak kursów e-learningowych z polskiego jako obcego na poziomie wyższym niż A2 

● brak kursów z komentarzami i/lub poleceniami w języku innym niż polski 

Migranci zarobkowi zdobywający polski rynek pracy mają względem edukacji 

językowej jasno sprecyzowane oczekiwania. Przede wszystkim interesują ich niedrogie i 

intensywne kursy umożliwiając szybkie opanowanie słownictwa i kompetencji potrzebnych 

na rynku pracy i/ lub przygotowujące do organizowanego przez Ministerstwo egzaminu 

certyfikowanego na poziomie B1. W cenie są szkolenia projektowane i przygotowane przez 

doświadczonych praktyków (metodyków, lektorów JPJO), najlepiej takie, które dają 

możliwość uczenia się we własnym rytmie, jak na przykład kursy e-learningowe z 

komentarzami, wyjaśnieniami i poleceniami (także w językach obcych).  

Tymczasem z badań własnych pracowników Studium prowadzonych w 2018 roku 

wynika, że oferta nauczania JPJO (dalej: języka polskiego jako obcego) poza dużymi 

miastami jest bardzo uboga. Dlatego pracownicy Studium zaczęli zastanawiać się nad 

projektami działań, z którymi można by dotrzeć do cudzoziemców spoza dużych miast, 

ceniących sobie możliwość nauki w domu, we własnym rytmie i w niestandardowych 

godzinach. Szansą na przeprowadzenie tego typu działań był konkurs Kurs na MOOC 

organizowany w 2018 roku przez NCBR.  

Studium przygotowało projekt, którego celem stało się podniesienie - w ramach masowego 

otwartego kursu edukacyjnego MOOC - kompetencji językowych w zakresie języka 

polskiego jako obcego (pozwalających na aktywizację społeczną i zawodową), a także wzrost 

kompetencji z zakresu komunikacji i przedsiębiorczości u 374 os. (w tym 140K/234M) 

mieszkających w Polsce  i uczących się języka polskiego jako obcego w okresie od 1/10/2019 

do 30/09/2021. W osiągnięciu tak postawionego celu pomóc miało przygotowanie 3 

autorskich, innowacyjnych, bezpłatnych, profesjonalnych elearningowych kursów 

językowych z zakresu specjalistycznego języka polskiego jako obcego. Kursy miały powstać 

z myślą o wejściu uczących się na rynek pracy w Polsce, zaś cały projekt wpisał się w 

realizację trzeciej misji uczelni. Działania projektowe w zamyśle autorów miały przyczynić 

się do szeroko rozumianej integracji, a więc także trwałego związania uczestników projektu z 

Polską, co należy uznać za pozytywną odp. na zapotrzebowanie na rynku pracy. Projekt 

oczywiście pomyślano w taki sposób, aby realizował cele POWER, w tym przede wszystkim 

cel szczegółowy dotyczący podniesienia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na 

poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. 
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Ostatecznie Studium pozyskało środku na realizację 3 kursów: 

• Język polski z elementami przedsiębiorczości (B1) 

• Język polski specjalistyczny: handel i usługi (A2 / B1) 

• Język polski specjalistyczny: transport i logistyka (A2) 

Kursy zostały udostępnione na wspieranej przez Ministerstwo Nauki platformie e-

learningowej Navoica.pl. W przeciągu pierwszych 10 miesięcy na naukę zdalną zapisało się 

pół tysiąca użytkowników, co świadczy o niebywałym sukcesie przedsięwzięcia i zachęca do 

podejmowania dalszych wyzwań związanych z nauczaniem specjalistycznych odmian języka 

polskiego.  

 

POZOSTAŁE INICJATYWY 

Pracownicy Studium od lat współpracują z podmiotami zewnętrznymi, dla których 

projektują i prowadzą kursy języka specjalistycznego (lub z elementami języka 

specjalistycznego). Wśród instytucji korzystających z wiedzy i doświadczenia lektorów 

wymienić należy największe poznańskie uczelnie, z Uniwersytetem Medycznym włącznie. 

Godną odnotowania inicjatywą był również intensywny 3-tygodniowy kurs języka polskiego 

specjalistycznego (hotelarstwo i turystyka) prowadzony przez dr Olgę Bambrowicz dla 

pracowników hoteli w marokańskim Agadirze (z inicjatywy Ambasady RP w Rabacie).  

Choć do roku akademickiego 2020/21 Studium nie prowadziło stacjonarnych kursów 

dedykowanych określonym grupom zawodowym, na zajęcia trafiały osoby reprezentujące 

określone profesje, jak lekarze czy prawnicy. Oferowane przez Studium kursy cieszą się 

ogromnym zainteresowaniem wśród osób przybywających do Poznania w sprawach 

zawodowych, co pozwala wiązać duże nadzieje z nauczaniem języka polskiego biznesowego. 

W roku akademickim 2021/22 na Wydziale Filologii Polskiej uruchomione zostały 

studia magisterskie na kierunku filologia polska jako obca. W programie studiów znalazł się 

szereg zajęć uwzględniających nauczanie zaawansowanego słownictwa specjalistycznego np. 

język biznesu, język prawa, zarządzanie projektami itp. 

Warto na koniec odnotować, że od kilku lat pracownicy Studium czynią intensywne 

starania w kierunku pozyskiwania środków na nieszablonowe działania, w tym innowacje z 

zakresu edukacji. Ze zrealizowanych już projektów warto wymienić „Z polskim w drogę!5” – 

pakiet materiałów zaprojektowanych przez pracujących w Studium specjalistów ds. 

glottodydaktyki, szkoleń i nauczania zdalnego (a zweryfikowanych i ulepszonych dzięki 

współpracy z firmami z branży TSL) w taki sposób, by zapewnić optymalne, indywidualne 

                                                           
5 Do pobrania na www.zpolskimwdroge.pl  

http://www.zpolskimwdroge.pl/
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zaspokojenie potrzeb uczących się i przekazywać specjalistyczną wiedzę korzystniej, lepiej i 

taniej. W skład pakietu wchodzi: 

• 5 modułów tematycznych 

• wzbogacony o ścieżki audio innowacyjny podręcznik w formacie PDF 

(zawierający dialogi, ćwiczenia z kluczem odpowiedzi oraz poglądowe 

ilustracje prezentujące nowe słownictwo)  

• aplikacja na telefony z systemem Andriod 

• dwa 45-minutowe słuchowiska  

• test  

Drugą innowacją jest „Porozmawiaj z pasażerem!”6. Celem Autorek innowacji było 

wsparcie pracodawców działających w sektorze transportu publicznego i jednocześnie 

zatrudniających obcokrajowców (na stanowiskach kierowców, lub innych, związanych z 

obsługą klienta) poprzez przeszkolenie pracowników pochodzenia innego niż polskie w 

zakresie prowadzenia prostych konwersacji w języku polskim, z naciskiem na kształcenie 

sprawnego posługiwania się oficjalną odmianą języka polskiego, stosowanie form 

grzecznościowych oraz poruszanie się w kręgu języka branżowego. W ramach innowacji 

powstał pakiet materiałów do samodzielnej nauki mający wspierać nabywanie i rozwój 

kompetencji językowych w zakresie rozumienia i tworzenia wypowiedzi, z wykorzystaniem 

elementów nauczania zdalnego: 

• podręcznik z nagraniami audio, angażującymi ćwiczeniami oraz kluczem odpowiedzi 

• atrakcyjny kurs e-learningowy zawierający wciągające animowane scenki, 

prezentowane w innowacyjny sposób nowe słownictwo oraz interaktywne ćwiczenia.  

Partnerem w tworzeniu innowacji było MPK w Poznaniu. 

 

PODSUMOWANIE 

Obserwacje prowadzone w ostatnich latach prowadzą do konstatacji, że nauczanie 

specjalistycznych odmian języka polskiego będzie cieszyło się rosnącym zainteresowaniem, 

w związku z czym należy przemyśleć i ewentualnie przebudować ofertę dydaktyczną, a także 

otworzyć się na nowy typ odbiorcy, którym będą osoby niezwiązane z uczelniami, o jasno 

sprecyzowanych oczekiwaniach i mające za sobą różne doświadczenia edukacyjne. 

Jednocześnie potencjał Studium, w tym w szczególności bogate i różnorodne doświadczenia 

pracowników, pozwala przypuszczać, że podejmowanie nowych wyzwań nie będzie wiązało 

się ze szczególnymi uciążliwościami.  

                                                           
6 www.porozmawiajzpasazerem.pl  

http://www.porozmawiajzpasazerem.pl/

