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Nauczanie i uczenie się języków obcych (JO) dla potrzeb zawodowych to tematyka, 
która w ostatnich latach wyraźnie zyskuje na znaczeniu ze względu na dynamicznie 
zmieniający się rynek pracy. Zapotrzebowanie lokalne na specjalistów róŜnych dziedzin 
znających JO w stopniu zaawansowanym, a takŜe zwiększona mobilność pracowników, 
których ścieŜka zawodowa kieruje do pracy w odmiennych od macierzystych kontekstach 
kulturowych i językowych, sprawiają, Ŝe znalezienie odpowiednich metod oraz instrumentów 
pozwalających na skuteczną naukę JO staje się istotnym wyzwaniem dla dzisiejszej 
glottodydaktyki. 

WaŜnym rozdziałem w interesującej nas dziedzinie były prace specjalistów z zakresu 
dydaktyki i akwizycji JO prowadzone w ramach projektu Rady Europy w latach 70 ubiegłego 
wieku, które zaowocowały wydaniem tomów The Threshold Level1 oraz Un niveau-seuil2. 
Impulsem do tych prac był zmieniający się juŜ wtedy dynamicznie kontekst rynku pracy we 
Wspólnocie Europejskiej, a takŜe związana z tymi przeobraŜeniami zwiększona migracja 
osób. Pojęcie potrzeb uczącego się – centralne dla tychŜe prac – stało się z czasem kluczowe 
dla całej dziedziny zarówno ogólnej, jak i ukierunkowanej na cele zawodowe glottodydaktyki. 
TakŜe dziś to pojęcie nie traci na waŜności: jest przykładowo istotnym punktem odniesienia 
dla Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego (ESOKJ)3.  

Problematyka potrzeb uczących się JO jest równieŜ szeroko poruszana w kolejnych 
rozdziałach niniejszej publikacji. Z lektury tekstów wypływa bardzo pozytywny wniosek, Ŝe 
przy konstruowaniu kursów językowych dla potrzeb zawodowych coraz częściej bierze się 
pod uwagę rzeczywiste potrzeby i oczekiwania samych uczących się, a nie tylko ogólne 
wyobraŜenia na temat tychŜe potrzeb i oczekiwań. Zakres badań dotyczących potrzeb 
językowych powinien jednak zostać poszerzony tak, by włączyć do ich kręgu 
przedsiębiorstwa i instytucje zatrudniające specjalistów określonych dziedzin. Precyzyjnemu 
opisowi stanowisk pracy powinien towarzyszyć szczegółowy opis wymaganych kompetencji 
w JO. Badania tego typu pozwolą uniknąć ryzyka rozminięcia się językowych potrzeb 
uczących się z oczekiwaniami i potrzebami pracodawców. Dopiero na takiej empirycznej 
bazie dydaktyka JO będzie mogła wziąć pod uwagę rzeczywiste potrzeby jednych i drugich, i 
w rezultacie zaproponować odpowiednie instrumenty pozwalające na skuteczną naukę. 

Godnym uwagi aspektem procesu nauczania/uczenia się JO, w tym dla potrzeb 
zawodowych, jest rozwijanie autonomii uczących się. Zarówno uczący się, jak i nauczający 
powinni mieć świadomość, Ŝe zajęcia, na których się spotykają, to tylko część – na pewno 
bardzo waŜna – znacznie szerszej pracy nad językiem. Istotne jest w tej perspektywie 
opracowywanie i promowanie odpowiednich metod i instrumentów pozwalających na 
skuteczne uczenie się w warunkach większej samodzielności. Postulat ten jest o tyle 
realistyczny, Ŝe uczenie się JO dla potrzeb zawodowych okazuje się domeną osób, które mają 
juŜ bogate doświadczenia edukacyjne – wszystkie teksty niniejszego tomu opierają się na 
badaniach dotyczących studentów szkół wyŜszych. 
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Interesującym podejściem, promującym wzięcie większej odpowiedzialności za proces 
uczenia się, jest praca projektowa4, która pomaga równieŜ w kształtowaniu innych waŜnych 
umiejętności: pracy w grupie, nawiązywania kontaktów z firmami i instytucjami, 
prowadzenia rozmów i korespondencji w oficjalnym rejestrze językowym (zarówno w języku 
ojczystym, jak i obcym), samodzielnego zbierania dokumentacji i weryfikowania źródeł 
informacji. Umiejętności te są integralną częścią jakŜe istotnej kompetencji 
komunikacyjnej/pragmatycznej i jako takie powinny znaleźć się w kręgu zainteresowań 
glottodydaktyki ukierunkowanej na potrzeby zawodowe. 

 
Niniejszy tom powstał w duŜej mierze na podstawie referatów przygotowanych na 

konferencję Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego Niezwykły uczeń – indywidualne 
potrzeby edukacyjne w nauce języków obcych (Lublin, 6-8 września 2010). Problematyka 
poruszana przez Autorów kolejnych dwunastu rozdziałów skupia się wokół następujących 
kwestii z zakresu nauczania i uczenia się obcych języków specjalistycznych:  
 

• indywidualne potrzeby uczących się JO dla potrzeb zawodowych (Olga 
Aleksandrowska, Anna Kierczak, Justyna Cholewa, Paweł Sobkowiak, Katarzyna 
Hryniuk), 

• translacja i dydaktyka translacji (Monika PłuŜyczka, Anna Kucharska), 
• teksty specjalistyczne w nauczaniu/uczeniu się JO dla potrzeb zawodowych 

(Małgorzata Marzec-Stawiarska & Barbara Loranc-Paszylk, Piotr Iwan). 
 
Pojedyncze teksty odnoszą się do problematyki nauczania języka polskiego jako obcego dla 
potrzeb zawodowych (Anna Seretny), kształtowania postaw profesjonalnych w uczeniu się JO 
(Magdalena Sowa), poziomów biegłości językowej według ESOKJ i kwestii dostosowania 
ewaluacji do potrzeb glottodydaktyki specjalistycznej (ElŜbieta Gajewska). 

 
Wyraźne podłoŜe empiryczne przedstawionych opracowań pozwala na osadzenie 

rozwaŜań teoretycznych w konkretnych kontekstach i sytuacjach edukacyjnych. Autorzy – 
najczęściej nauczyciele-badacze – sami często zetknęli się w praktyce z opisywanymi przez 
siebie problemami. Połączenie owego wymiaru praktycznego z refleksją dotyczącą potrzeb 
uczących i uczących się języka obcego dla potrzeb zawodowych sprawia, Ŝe niniejszy tom 
jest narzędziem ze wszech miar poŜytecznym. 
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