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WSTĘP DO MODUŁU 
 

Numer modułu:  2 

Tytuł modułu: Kompetencje językowe 

Opis modułu:  

Moduł ten to druga z czterech części ‘Programu szkoleniowego dla uczniów’ 
przygotowującego kandydatów do mobilności w krajach Unii Europejskiej.  

 Moduł: „Kompetencje językowe” składa się z następujących części: 

Część 1: Przygotowanie – ewaluacja kompetencji językowych  

Część 2: Nauka języka angielskiego  

Część 3: Nauka języka z kraju przyjmującego    

Celem Modułu 2 jest pomóc uczniowi poczuć się pewniej w nowych warunkach pracy za granicą w zakresie 
kompetencji językowych. Część 1 stanowi krótkie przygotowanie mające na celu sprawdzenie kompetencji ucznia 
w zakresie znajomości języka angielskiego.  Część 2 zawiera informacje na temat jak poprawić swoje kompenetcje 
z języka angielskiego w szczególnie w środowisku pracy podczas praktyki za granicą.  Część 3 zawiera proste 
podstawowe i ważne zwroty w języku kraju przyjmującego, jakie mogą okazać się przydatne podczas mobilnosci 
zawodowej.  

Należy podkreślić, że moduł ten nie jest tradycyjnym kursem językowym, ale krótką częścią dluższego programu 
rozwijającego kompetencje ucznia.  Celem tego modułu jest uświadomienie uczniom jak ważna jest nauka języków na 
współczesnym rynku pracy i pokazanie możliwości samo-uczenia się oraz zapewnienie wsparcia w realizacji tego 
zadania, a nie stricte rozwijanie umiejętnosci językowych.   

Poziom umiejętności językowych:  

Zakłada się, że znajomość języka angielskiego kandydatów do wyjazdu na praktykę za granicą powinna być 
przynajmniej na poziomie A2 (osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane 
wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym; potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych 
sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe, potrafi 
w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także poruszać sprawy związane 
z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.).1  

Jednocześnie, nie ma żadnych wymogów co do poziomu znajomości języka kraju przyjmującego, jednak 
zdecydowanie zaleca się przynajmniej podstawową znajomość tego języka.  

                                                           
1 W celu znalezienia opisu wszystkich poziomów biegłości językowej wejdź na ESOKJ - Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (ang. 

CEFRL - Common European Framework of Reference for Languages): 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Poziom_bieg%C5%82o%C5%9Bci_j%C4%99zykowej (informacje w języku polskim) lub 

http://en.wikipedia.org/wiki/Common_European_Framework_of_Reference_for_Languages (informacje w języku angielskim) 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Poziom_bieg%C5%82o%C5%9Bci_j%C4%99zykowej
http://en.wikipedia.org/wiki/Common_European_Framework_of_Reference_for_Languages
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Czas: Na moduł 2 przeznaczono 6 godzin pracy z nauczycielem (ang. F2F sessions) oraz pracy on-line i/lub pracy 
indywidualnej kandydatów bez określania konkretnej ilości godzin. Nie jest możliwe przedstawienie takich samych 
zaleceń dla wszystkich uczestników ze względu na różny poziom wykształcenia kandydatów czy wczesniejsze 
doświadczenia.   

Metoda pracy:  Praca grupowa/z nauczycielem i indywidualna   

Zaangażowanie i role: Nauczyciel języka angielskiego z organizacji wysyłającej praktykantów za granicę jest 
odpowiedzialny za sprawdzenie poziomu znajomości języka angielskiego kandydatów i przeprowadzanie zajęć 
grupowych.   

Kandydat w miarę potrzeb i możliwości powinien pracować nad poprawą swoich umiejętności językowych przed 
i w trakcie pobytu w kraju, w sposób zalecany przez organizację przyjmującą.   

Kandydat może otrzymać wsparcie od kraju przyjmującego przed i w trakcie mobilności.  Jeżeli to możliwe, otrzyma 
również wsparcie od organizacji wysyłającej. Podczas pracy w grupie kandydat zapozna się z dostępnymi materiałami 
on-line zawierającymi podstawowe słownictwo i wyrażenia w języku kraju przyjmującego. Zakłada się, że kandydat w 
sposób naturalny nauczy się więcej podczas mobilności będąc w zagranicznym środowisku oraz dzięki pomocy ze 
strony koleżanskiej grupy wsparcia projektu MOBILE. Jednak powodzenie wynikające z tego modułu zależy od 
samego kandydata, jego motywacji i czasu poświęconego na samouczenie się/pracę indywidualną.   

Uwaga: Przy realizacji części 3 tego modułu zdecydowanie zaleca się zapewnienie uczniom podstawowych terminów 
stosowanych w danym miejscu pracy przygotowanych przez mentorów z zakładów pracy (patrz Program szkoleniowy 
dla mentorów projektu MOBILE - Moduł 1. Wstęp do mobilności).    

Efekty kształcenia: Każda część tego modułu powiazana jest z konkretnymi efektami kształcenia określonymi 
w Karcie kompenetcji ucznia. Najlepiej byłoby, aby po szkoleniu kandydat rozwijał swoje kompetencje językowe, 
potrafił komunikować się (używać i rozumieć proste wyrażenia w języku angielskim w sytuacjach codziennych w pracy 
i w życiu towarzyskim) oraz używać prostych zwrotów w języku kraju przyjmującego, również w środowisku pracy, 
jeżeli wyjeżdza w ramach mobilności do kraju, gdzie nie może porozumiewać się w języku angielskim.      
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STRUKTURA MODUŁU: 

Część 1 Rozd
ział  

Temat/zagadnienie realiz
acja 

Uwagi 

Przygotowanie 2.1.1. Ewaluacja kompetencji językowych nie 
dotyczy 

Praca: 
 Indywidualna   
 Grupowa 
 
Czas: 
sesje F2F: 2 godz. 
Praca indywidualna: - 

Część 2 Roz-
dział  

Temat/zagadnienie realiz
acja 

Uwagi 

Nauka języka 
angielskiego 

2.2.1. Ćwiczenia z języka angielskiego:  

 Komunikacja na co dzień (ćwiczenia z języka 
codziennego, np. polecenia, jak zamawiać 
jedzenie)  

nie 
dotyczy 

Praca: 
 Indywidualna  
 Grupowa 
 
Czas: 
sesje F2F: 4 godz.  
Praca indywidualna: 
w zależności od 
indywidualnych potrzeb  

2.2.2. Ćwiczenia z języka angielskiego: 

 Język angielski w środowisku pracy, w tym 
zagadnienia z bezpieczeństwa i higieny pracy   

nie 
dotyczy 

2.2.3. Komunikacja interkulturowa:  

 Style komunikacji, komunikacja 
międzykulturowa  

 Fałszywi przyjaciele (ang. False friends)2 

 Mowa ciała 

nie 
dotyczy 

Część 3 Rozd
ział  

Temat/zagadnienie realiz
acja 

Uwagi 

Nauka języka z 
kraju 
przyjmującego 
(wstęp do 
języka kraju 
przyjmującego 
– racjonalne 
szkolenie)  

2.3.1.  Test do samooceny umiejętności językowych 
z języka kraju przyjmującego (jeżeli konieczny 
i inny niż język angielski) 

nie 
dotyczy  

Praca: 
 Indywidualna  
 Grupowa 
 
Czas: 
sesje F2F: -  
Praca indywidualna: 
w zależności od 
indywidualnych potrzeb   

2.3.2.  Komunikacja  na co dzień 

 Podstawowe zwroty w miejscu pracy  

nie 
dotyczy 

2.3.3.  Szkolenie językowe w organizacji 
przyjmującej (sugerowane, jeżeli możliwe)  

na 

 

                                                           
2
 False friends czyli „fałszywi przyjaciele” to takie wyrazy, które wydają się bardzo podobne do słów polskich, jednak ich znaczenie jest odmienne. 

Poniżej zamieszczam listę najpopularniejszych false friends: np. Słowo angielskie: „actual”, prawdziwe znaczenie: „rzeczywisty, faktyczny”; pozornie 
zbliżone słowo polskie: „aktualny”; właściwe angielskie tłumaczenie słowa polskiego: „present, current” 
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MATERIAŁY SZKOLENIOWE  

Moduł 2: Kompetencje językowe  

część  1: Przygotowanie   

Rozdział Temat/zagadnienie Pomoce naukowe 

2.1.1. 
 

Test językowy   
 

Materiały do ćwiczenia 1: 
Sugerowane linki do testów ze znajomości języka angielskiego 
(do wyboru):  
68 pytań sprawdzających poziom języka angielskiego z wynikami 
[online] 
<http://www.englishjet.com/english_courses_files/test_level.asp>     
 
50 pytań ze znajomości języka angielskiego z wynikami [online] 
http://www.englishtag.com/tests/tests.asp 
 
50 pytań ze znajomości języka angielskiego z wynikami [online] 
http://www.ilsenglish.com/quicklinks/test-your-english-level 

Efekty 
kształcenia  
(z Karty 
kompetencji 
ucznia) 
 

Po ukończeniu tej części 
szkolenia uczestnik powinien 
posiadać następujące 
umiejętności: 

 Świadomość własnego poziomu 
znajomości języka angielskiego  

Karta kompetencji ucznia  

 

 
Zadanie dla uczestnika: 

 
ĆWICZENIE 1. EWALUACJA KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO  
 
Czas: 2 godz. (F2F – praca z nauczycielem) 
 
Materiały: komputery z dostępem do Internetu  
 
Praca:  Indywidualna  Grupowa  
 
Wskazówki dla uczestnika: 

1. F2F: Pod nadzorem nauczyciela, który udostępni Ci link do testu online, wykonaj test sprawdzający ze znajomości 
języka angielskiego.   

2. F2F: Wynik testu otrzymasz po jego zakończeniu.  Następnie nauczyciel pomoże Ci określić plany dalszego 
rozwijania umiejętności językowych zgodnie z Twoimi potrzebami i planami w zakresie mobilności.   

 
Wskazówki dla nauczyciela: 

1. Udostępnij uczniom test sprawdzający poziom języka angielskiego.   
2.  Możesz wybrać jeden z sugerowanych linków lub zaproponować inny.  Po otrzymaniu wyników omów z uczniem 

plany w zakresie przyszłej mobilności zawodowej i pomóż mu określić plany dotyczące rozwijania umiejętności 
językowych.   

http://www.englishjet.com/english_courses_files/test_level.asp
http://www.englishtag.com/tests/tests.asp
http://www.ilsenglish.com/quicklinks/test-your-english-level
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część  2: Nauka języka angielskiego 

Rozdział  Temat/zagadnienie Pomoce naukowe 

2.2.1. Ćwiczenia z języka angielskiego: 
Komunikacja na co dzień 
 

Materiały do ćwiczenia 2: 

Linki (do wyboru z następujących):  

Angielski w podróży: 
http://www.esl-galaxy.com/survival.html     
U lekarza: 
http://bogglesworldesl.com/doctor_roleplay.html  
http://www.web-esl.com/droffice/dr1.html 
http://www.agendaweb.org/vocabulary/health-illness-
exercises.html 
Różne tematy: 
http://www.englishmedialab.com/survival.html  

2.2.2. Ćwiczenia: język angielski w środowisku 
pracy, w tym słownictwo dot. 
bezpieczeństwa i higieny pracy 
 

Materiały do ćwiczenia 3: 

Słownictwo z zakresu higieny i bezpieczeństwa pracy:  
http://www.esolcourses.com/content/englishforwork/func
tional-skills/functional-skills.html 

Słownictwo z zakresu bezpieczeństwa (niektóre 
przykłady ze szczegółami): 
http://www.esolcourses.com/content/topics/health-and-
safety/fire-safety-words.html  (podstawy) 
http://www.esolcourses.com/content/englishforwork/func
tional-skills/health-and-safety/grammar.html (teoria + 
łączenie) 
http://www.esolcourses.com/content/topics/health-and-
safety/fire-safety-picture-quiz.html (podstawy: łączenie) 
Materiały do ćwiczenia 4: 

Angielski w pracy: 
http://www.esolcourses.com/content/englishforwork/engl
ishforwork.html 

2.2.3. Komunikacja interkulturowa, „fałszywi 
przyjaciele”, mowa ciała   

 
 

Materiały do ćwiczenia 5: 

Nie dotyczy  

Materiały do ćwiczenia 6: 

M2.A.6_Tasks for Trainees Considering Placement.doc 
(Zadania dla przyszłych praktykantów) 

http://www.esl-galaxy.com/survival.html
http://bogglesworldesl.com/doctor_roleplay.html
http://www.web-esl.com/droffice/dr1.html
http://www.agendaweb.org/vocabulary/health-illness-exercises.html
http://www.agendaweb.org/vocabulary/health-illness-exercises.html
http://www.englishmedialab.com/survival.html
http://www.esolcourses.com/content/englishforwork/functional-skills/functional-skills.html
http://www.esolcourses.com/content/englishforwork/functional-skills/functional-skills.html
http://www.esolcourses.com/content/topics/health-and-safety/fire-safety-words.html
http://www.esolcourses.com/content/topics/health-and-safety/fire-safety-words.html
http://www.esolcourses.com/content/englishforwork/functional-skills/health-and-safety/grammar.html
http://www.esolcourses.com/content/englishforwork/functional-skills/health-and-safety/grammar.html
http://www.esolcourses.com/content/topics/health-and-safety/fire-safety-picture-quiz.html
http://www.esolcourses.com/content/topics/health-and-safety/fire-safety-picture-quiz.html
http://www.esolcourses.com/content/englishforwork/englishforwork.html
http://www.esolcourses.com/content/englishforwork/englishforwork.html
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Efekty 
kształcenia 

(z Karty 
kompetencji 
ucznia) 

 

Po ukończeniu tej części szkolenia uczestnik 
powinien posiadać następujące umiejętności: 

 Słowne wyrażanie myśli, faktów i opinii 
używając prostego języka w pracy 
i komunikacji z innymi  

 Współdziałanie z jednostkami 
i grupami ludzi we właściwy sposób  

 Używanie odpowiednich metod 
komunikacji poprzez zadawanie pytań 
w celu uzyskania informacji lub 
wyjaśnienia   

 Świadomość języka w komunikacji 
międzykulturowej 

Karta kompetencji ucznia  

 

Zadanie dla uczestnika: 
ĆWICZENIE 2. KOMUNIKACJA NA CO DZIEŃ (ODGRYWANIE RÓL) 

Czas: 1 godz. praca w grupie (F2F) + praca indywidualna zgodnie z potrzebami  

Materiały: karty do odgrywania ról  

Praca:  Indywidualna  Grupowa  

Wskazówki dla uczestnika: 

1. F2F:  Należy odegrać różne role w sytuacjach z życia codziennego. Nauczyciel przekaże Ci instrukcje jak 

wykonać ćwiczenie. Przeczytaj opis sytuacji na karcie i odegraj swoją rolę. Odtwórz dialog z innym 

uczniem/uczniami.  

2. F2F:  Wysłuchaj informacji zwrotnej od nauczyciela, zrób notatki i wejdź do ćwiczeń online, aby poprawić 

słownictwo i gramatykę, (jeżeli to konieczne). 

3. Praca indywidualna: Znajdź w Internecie przydatne linki do nauki języka angielskiego lub wykorzystaj te 

zasugerowane przez nauczyciela.  

 

Wskazówki dla nauczyciela: 
1. W zależności od potrzeb uczestnika, jako jego nauczyciel poćwicz z nim konwersację (odgrywanie ról) na 

następujące tematy:   

 Podróżowanie 

 Zakupy, wychodzenie z przyjaciółmi 

 U lekarza   
 
LUB  
 
zapoznaj uczestników z użytecznymi linkami i wyjaśnij jak korzystać z zaproponowanych stron internetowych 
do samodzielnych ćwiczeń.  
 

2. Zaproponuj uczestnikom samodzielną naukę języka angielskiego w domu on-line. Możesz wskazać uczniom 
linki lub zachęcić ich do wyszukania materiałów samodzielnie.  
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ĆWICZENIE 3. ANGIELSKI W ŚRODOWISKU PRACY - BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY: 

Czas: 1 godz. praca w grupie (F2F) + praca indywidualna zgodnie z potrzebami 

Materiały: komputery z dostępem do Internetu 

Praca:  Indywidualna  Grupowa  

Wskazówki dla ucznia: 

1. F2F: Otrzymasz link z potrzebnym słownictwem.  Nauczyciel zapewni Ci informacje dotyczące języka 

oraz instrukcje techniczne, tj. jak korzystać z linków w sposób efektywny.    

2. Praca indywidualna: Ćwicz swój angielski. Poszukaj innych użytecznych linków do ćwiczeń lub 

wykorzystaj te zaproponowane przez nauczyciela.  Po pewnym czasie wykonaj ćwiczenia on-line, aby 

sprawdzić czy pamiętasz słownictwo.  

Wskazówki dla nauczyciela: 
1. Wprowadź słownictwo związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem w środowisku pracy skupiając się na 

potrzebach uczestnika (w zależności od zawodu/miejsca praktyki).     
2. Przedstaw uczestnikom użyteczne linki (podane w materiałach / tabeli powyżej lub zaproponuj inne) i wyjaśnij 

jak poruszać się po wskazanych stronach.  
3. Zasugeruj uczniom kontynuację ćwiczeń w domu on-line.    

 

ĆWICZENIE 4. ANGIELSKI W ŚRODOWISKU ZAWODOWYM – W PRACY:  

Czas: 1 godz. praca w grupie (F2F) + praca indywidualna zgodnie z potrzebami 

Materiały: komputery z dostępem do Internetu 

Praca:  Indywidualna  Grupowa  

Wskazówki dla uczestnika: 

1. F2F:  W trakcie pracy z nauczycielem otrzymasz link z przydatnym słownictwem. Wybierz temat, który 

najbardziej może Ci się przydać podczas praktyki. Jeśli będzie to konieczne nauczyciel, zapewni Ci 

potrzebne wsparcie językowe oraz techniczne, np. pokaże Ci jak korzystać z linków w sposób efektywny).   

2. Praca indywidualna: Ćwicz swój angielski. Poszukaj innych użytecznych linków do ćwiczeń lub 

wykorzystaj te zaproponowane przez nauczyciela. Po pewnym czasie zrób ćwiczenia online, aby 

sprawdzić czy pamiętasz słownictwo. 

Wskazówki dla nauczyciela: 
1. Wprowadź słownictwo związane ze środowiskiem pracy skupiając się na potrzebach uczestników 

(w zależności od konkretnego zawodu czy miejsca praktyki).     
2. Przedstaw uczestnikom użyteczne linki (podane w materiałach szkoleniowych/tabeli powyżej lub inne) 

i wyjaśnij jak poruszać się po wskazanych stronach. 
3. Zasugeruj uczestnikom kontynuację ćwiczeń w domu on-line.   

 

ĆWICZENIE 5. KOMUNIKACJA KULTUROWA, FAŁSZYWI PRZYJACIELE, MOWA CIAŁA  

Czas: 1 godz. praca z nauczycielem (F2F) + praca indywidualna zgodnie z potrzebami 

Materiały: - 

Praca:  Indywidualna  Grupowa  
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szkoleniowy 
dla uczniów  

Wskazówki dla uczestnika: 

1. F2F: Podczas pracy w grupie nauczyciel wyjaśni Ci konieczność rozróżniania slangu, języka formalnego 

i nieformalnego oraz przedstawi przykłady niewłaściwego użycia wyrażeń z piosenek lub filmów 

w środowisku pracy.   

2. Nauczyciel przedstawi również przykłady "fałszywych przyjaciół", o których musisz wiedzieć komunikując 

się w języku angielskim. 

3. Nauczyciel przypomni Ci również o tym jak ważna jest mowa ciała i przedstawi przykłady języka 

niewerbalnego, które mogą spowodować złe wrażenie innych o danej osobie. 

4. Nauczyciel poprosi Cię o zastanowienie się nad wymienionymi aspektami i omówienie ich z innymi 

uczniami.  

 
Wskazówki dla nauczyciela: 

1. Wyjaśnij uczniom konieczność rozróżniania slangu, angielskiego formalnego i nieformalnego.     

2. Podaj przykłady: 

a. niewłaściwego użycia wyrażeń z piosenek lub filmów w środowisku pracy 

b. "fałszywych przyjaciół", o których uczniowie muszą wiedzieć komunikując się w języku 

angielskim 

c. języka niewerbalnego, który może spowodować złe wrażenie innych o danej osobie  

3. Poproś uczniów o zastanowienie się nad wymienionymi zagadnieniami i omów je z nimi. 

 

Ćwiczenie 6. SAMOUCZENIE SIĘ – ĆWICZENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO* 

Czas: zgodnie z potrzebami uczestnika 

Materiały: Papier i długopis lub komputer z drukarką  

Praca:  Indywidualna  Grupowa  

Wskazówki dla ucznia: 

1. Indywidualne uczenie się: Skorzystaj z tabeli opisanej w pkt. 2, aby przygotować listę najważniejszych 
słów i wyrażeń, które najprawdopodobniej przydadzą Ci się w pracy lub w czasie wolnym za granicą. 
Może okazać się także przydatne przygotowanie listy „fałszywych przyjaciół” lub nawet opisy konkretnych 
gestów.   

2. Utwórz tabelę z trzema kolumnami – wyrażenia/zwroty: (a) w języku ojczystym (b) w języku angielskim (c) 
w języku kraju przyjmującego lub skorzystaj z gotowej tabeli: M2.A.6_Tasks for Trainees Considering 

Placement.doc (Zadania dla przyszłych praktykantów) 

3. Zapisz wyrażenia lub zdania w językach ojczystym i angielskim.  Jeżeli wyjeżdżasz na praktykę do kraju, 
w którym nie będziesz mógł posługiwać się językiem angielskim, w części 3 modułu wrócisz do tego 
zadania, kiedy zostaniesz poproszony o przetłumaczenie tych wyrażeń na język kraju przyjmującego.    

4. Ćwicz zapisane wyrażenia i zwroty w języku obcym. 
 

* Ćwiczenie pochodzi z LEOPLUS TOOLKIT – Zadania dla przyszłych stażystów p. 8/11. 

Wskazówki dla nauczyciela: 

1. Przedstaw uczestnikom link lub kopię do tabeli dot. ważnych wyrażeń i zwrotów:  

a. M2.A.6_Tasks for Trainees Considering Placement.doc (Zadania dla przyszłych praktykantów) oraz   

2. Słownik podstawowych zwrotów używanych w danym miejscu pracy przygotowany przez mentorów.   

Dokument ten otrzymasz z Programu szkoleniowego dla mentorów - Moduł 1. Wstęp do mobilności. 

Uczestnik będzie tego potrzebował do pracy indywidualnej w Module 2. Kompetencje językowe: Część 3 

– Ćwiczenie 9. Podstawowe zwroty w środowisku pracy (patrz poniżej). 



  MOBILE 
Moduł 2: Kompetencje językowe                                                

 

 

 

 
Program 

szkoleniowy 
dla uczniów 
Learner Training 

Programme 
Program 

szkoleniowy 
dla uczniów  Moduł 2: Kompetencje językowe 

część 3: Nauka języka z kraju przyjmującego (wstęp do języka kraju przyjmującego  
– racjonalne szkolenie) 

Rozdział   Temat/zagadnienie Pomoce naukowe  

2.3.1. Test do samooceny 
umiejętności językowych z 
języka kraju przyjmującego, 
(jeżeli konieczny i inny niż 

język angielski) 

Materiały do ćwiczenia 7: 

Nie dotyczy  

 

2.3.2. Komunikacja na co dzień  
Podstawowe zwroty w 
miejscu pracy  
 
 

Materiały do ćwiczenia 8: 

Jakiego języka chcesz się nauczyć?  Zabawny i prosty sposób do 
nauki 14 następujących języków online: duńskiego, 
holenderskiego, niemieckiego, angielskiego, francuskiego, 
indonezyjskiego, włoskiego, norweskiego, polskiego, 
portugalskiego, rosyjskiego, hiszpańskiego, szwedzkiego, 
tureckiego 

http://www.babbel.com/  
lub 
https://lp.babbel.com/d/ENG_index.html?l2=ALL&ch=ORG    
 

Materiały do ćwiczenia 9: 

Słowniczek podstawowych zwrotów używanych w danym miejscu 
pracy przygotowany przez mentorów (patrz Program szkoleniowy 
dla mentorów projektu MOBILE - Moduł 1. Wstęp do mobilnosci).    

Materiały do ćwiczenia 10: 

M2.A.6_Tasks for Trainees Considering Placement.doc 

2.3.3. Szkolenie językowe w 
organizacji przyjmującej 
(sugerowane, jeżeli 
możliwe) 

Materiały do ćwiczenia 11: 

Nie dotyczy 

Efekty 
kształcenia  

(z Karty 
kompetencji 
ucznia) 

Po ukończeniu tej części 
szkolenia uczestnik powinien 
posiadać następujące 
umiejętności: 

 Zastosowanie 
podstawowego 
słownictwa/wyrażeń 
w pracy i komunikacji 
z innymi 

Karta kompetencji ucznia  

http://www.babbel.com/
https://lp.babbel.com/d/ENG_index.html?l2=ALL&ch=ORG
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Program 

szkoleniowy 
dla uczniów 
Learner Training 

Programme 
Program 

szkoleniowy 
dla uczniów  

Zadanie dla uczestnika: 

 

ĆWICZENIE 7. Test do samooceny umiejętności językowych z języka kraju przyjmującego (jeżeli 
konieczny i inny niż język angielski) 

Czas: zgodnie z własnymi potrzebami 

Materiały: komputer z dostępem do Internetu 

Praca:  Indywidualna  Grupowa  

Wskazówki dla uczestnika:  

1. Indywidualne uczenie się: Jeżeli będziesz wyjeżdżał do kraju, w którym będziesz komunikował się 

w języku innym niż język angielski, wykonaj test służący do samooceny poziomu znajomości języka kraju 

przyjmującego.    

2. Jeśli posiadasz wystarczające umiejętności, przygotuj ogólne informacje na temat swojego kraju, miasta, 
w którym mieszkasz i/lub szkoły w języku kraju do którego wybierasz się na praktyki.   

3. W niektórych organizacjach przyjmujących możesz uzyskać pomoc ze strony nauczyciela.  Zapytaj o taką 

możliwość nauczyciela z organizacji wysyłającej Cię na praktykę za granicę.  

4. Po pewnym czasie zrób ćwiczenia on-line, aby sprawdzić czy pamiętasz słownictwo. 

 

Wskazówki dla nauczyciela: nie dotyczy 

 

ĆWICZENIE 8. Komunikacja na co dzień 

Czas: zgodnie z potrzebami uczestnika 

Materiały: komputer z dostępem do Internetu 

Praca:  Indywidualna  Grupowa  

Wskazówki dla uczestnika:  
1. Indywidualne uczenie się: Postaraj się poprawić swoje umiejętności w zakresie posługiwania się językiem 

kraju przyjmującego.    

Jakiego języka chcesz się nauczyć? Możesz korzystać ze stron internetowych: http://www.babbel.com/ 

lub https://lp.babbel.com/d/ENG_index.html?l2=ALL&ch=ORG . To strona internetowa, dzięki której w zabawny i 

prosty sposób będziesz za darmo mógł uczyć się wybranego z 14 następujących języków: duńskiego, 

holenderskiego, niemieckiego, angielskiego, francuskiego, indonezyjskiego, włoskiego, norweskiego, 

polskiego, portugalskiego, rosyjskiego, hiszpańskiego, szwedzkiego, tureckiego. 

2. Możesz znaleźć też inne strony do nauki różnych języków.     

3. W niektórych organizacjach przyjmujących możesz uzyskać pomoc ze strony nauczyciela. Zapytaj o taką 

możliwość. 

4. Po pewnym czasie zrób ćwiczenia online, aby sprawdzić czy pamiętasz słownictwo. 
 

Wskazówki dla nauczyciela: nie dotyczy 
 
Ćwiczenie 9. Podstawowe zwroty w miejscu pracy 

http://www.babbel.com/
https://lp.babbel.com/d/ENG_index.html?l2=ALL&ch=ORG


  MOBILE 
Moduł 2: Kompetencje językowe                                                

 

 

 

 
Program 

szkoleniowy 
dla uczniów 
Learner Training 

Programme 
Program 

szkoleniowy 
dla uczniów  

Czas: zgodnie z potrzebami uczestnika 

Materiały: komputer z dostępem do Internetu 

Praca:  Indywidualna  Grupowa  

Wskazówki dla uczestnika:  
1. Indywidualne uczenie się: Podczas pracy z nauczycielem (F2F) pracując nad Ćwiczeniem 6. 

SAMOUCZENIE SIĘ – ĆWICZENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO, nauczyciel przedstawił Ci Słowniczek z 

podstawowymi zwrotami używanymi w danym miejscu pracy przygotowany przez mentora. 

2. Staraj się zaznajomić z wyrazami i zwrotami w języku kraju przyjmującego wymaganymi przez mentora z 

zakładu pracy, z którym będziesz współpracował.   

3. W niektórych organizacjach przyjmujących możesz uzyskać pomoc ze strony nauczyciela w tym zakresie 

jeszcze przed wyjazdem. Zapytaj o taką możliwość. 

Wskazówki dla nauczyciela: nie dotyczy 
 

ĆWICZENIE 10. KOMUNIKACJA NA CO DZIEŃ I PODSTAWOWE ZWROTY W MIEJSCU PRACY  
 
Czas: zgodnie z potrzebami uczestnika 

Materiały: Papier i długopis lub komputer z drukarką 

Praca:  Indywidualna  Grupowa  

Wskazówki dla uczestnika: 

1. Indywidualne uczenie się: Kontynuuj ćwiczenie nr 6 dotyczące ważnych zwrotów i wyrażeń. Zapisz 
tłumaczenie na język kraju do którego wyjeżdżasz (jeśli inny niż angielski) wcześniej napisanych zwrotów 
lub wyrażeń w języku ojczystym i języku angielskim. Ćwicz je. 

2. Jeżeli nie możesz znaleźć tłumaczenia, możesz poprosić o pomoc będąc już na praktyce.   
 

Wskazówki dla nauczyciela: nie dotyczy 

 

ĆWICZENIE 11. SZKOLENIE JĘZYKOWE W ORGANIZACJI PRZYJMUJĄCEJ  

Czas: zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami  

Materiały: w zależności od programu i możliwości organizacji przyjmującej  

Praca:  Indywidualna  Grupowa  

Wskazówki dla uczestnika: 

1. Jeżeli możliwy jest kontakt z osobami z kraju przyjmującego przed wyjazdem na praktyki skontaktuj się 

z nimi i zapytaj o informacje, które Cię interesują (włączając w to informacje językowe), które mogą być 

przydatne podczas praktyki. Zapytaj o taką możliwość w organizacji wysyłającej.    

2. Ucz się języka kraju przyjmującego podczas odbywania praktyk zawodowych. Korzystaj z dostępnego 

szkolenia językowego i kontaktów osobistych.  

Wskazówki dla nauczyciela: nie dotyczy 
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Program 

szkoleniowy 
dla uczniów 
Learner Training 

Programme 
Program 

szkoleniowy 
dla uczniów  

Program szkoleniowy dla uczniów  

Moduł 2: Kompetencje językowe  

Materiały: Ćwiczenie 6. SAMOUCZENIE SIĘ – ĆWICZENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO* 

Nazwa pliku: M2.A.6_Tasks for Trainees Considering Placement.doc / Zadania dla przyszłych praktykantów 

 

Lp. 

Ważne słowa / wyrażenia / zwroty, które będą potrzebne w pracy lub w czasie 

wolnym za granicą  
Uwagi, np. jak je 
wymawiać, itd. 

w języku ojczystym  w języku angielskim 
w języku kraju 
przyjmującego  

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

 
*pochodzą z LEOPLUS TOOLKIT – Zadania dla przyszłych stażystów p. 8/11. 


