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JĘZYK SPECJALISTYCZNY I JĘZYK BIZNESU 
Z RÓŻNYCH STRON WIDZIANE

OD REDAKTORA SERII

Tematem książki Bronisławy Ligary i Wojciecha Szupelaka jest polski język specja
listyczny, analizowany i opisywany na przykładzie języka biznesu. Taki temat sta
nowi wydarzenie w glottodydaktycc polonistycznej, która dotychczas za mało uwagi 
poświęcała opisowi i nauczaniu języków specjalistycznych w ogóle, nic wspomina
jąc już o języku biznesu. Ale w książce Ligary i Szupelaka jest jeszcze coś, na co 
warto zwrócić szczególną uwagę. To połączenie w opisie języka specjalistycznego 
kilku perspektyw: perspektywy językoznawstwa polonistycznego z perspektywą 
lingwistyki stosowanej oraz perspektywy glottodydaktyczncj z perspektywą termi- 
noznawczą. Tc zbieżne pod niektórymi względami, a pod innymi - różne spojrzenia 
na język specjalistyczny istniały obok siebie, rzadko spotykając się ze sobą, a jesz
cze rzadziej - wchodząc ze sobą w kontakty. 

Językoznawstwo polonistyczne interesowało się językiem specjalistycznym 
jako odmianą języka narodowego, opisywało ją i uwzględniało w proponowanych 
typologiach. Było to jednak gromadzenie wiedzy czystej, która rzadko była wyko
rzystywana i sprawdzana w praktyce. Wykorzystywaniem danych językoznawczych 
w praktyce zajmuje się lingwistyka stosowana, a wykorzystywaniem ich w praktyce 
nauczania języków obcych - glottodydaktyka, która nie może pomijać danych ling
wistycznych, gdyż traciłaby wtedy część swych podstaw naukowych. Ale i języko
znawstwo polonistyczne nic powinno pomijać milczeniem prac glottodydaktycz- 
nych, ponieważ z nich wynika jasno, które rozwiązania teoretyczne lepiej, a które 
gorzej sprawdzają się w praktyce. Widać też, które z nich nic sprawdzają się w prak
tyce wcale.

Dlatego autorzy prezentowanej publikacji podzielili ją na dwie części. Pierwsza, 
której autorką jest B. Ligara, przynosi podstawy teoretyczne nauczania języka spe
cjalistycznego w dydaktyce języków obcych. B. Ligara najpierw omawia pojęcie 
i definicje języka specjalistycznego, proponując pięć kryteriów definicyjnych: kry
terium specjalistycznego tematu, kryterium użytkowników, kryterium sytuacji ko
munikacyjnych, kryterium lingwistyczne i kryterium języka specjalistycznego jako 
kodu. To ważna innowacja w spojrzeniu na język specjalistyczny, podobnie jak 
przejście od kodu do procesu komunikacji specjalistycznej.
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W glottodydaktycc pojawiał się dotychczas problem nauczania języka specja
listycznego, ale poszczególne ujęcia i propozycje były rozproszone w artykułach 
i podręcznikach, dlatego też wiele z nich nic było szerzej znanych. Ligara po raz 
pierwszy zestawia je i prezentuje zbiorczy stan badań nad dydaktyką języka specja
listycznego, którego dotąd nic było. Wreszcie zwraca uwagę, że duża część słownic
twa w tekstach specjalistycznych należy do terminologii i przechodzi do omówienia 
wzajemnych relacji między słownictwem, słownictwem specjalistycznym i termi
nologią, prezentując trzy podejścia do wyróżniania terminu: onomazjologicznc, tek- 
stologicznc i strukturalistycznc (tu np. omawia pole terminologiczne jako podstawę 
strukturyzacji terminów z danej dziedziny). W aktach komunikacji każdy termin jest 
przenoszony z płaszczyzny paradygmatyczncj na płaszczyznę syntagmatyczną - do 
zdań i tekstów. Dlatego Ligara kończy swe rozważania na kolokacjach jako najbliż
szym otoczeniu terminu na osi syntagmatyczncj.

Język biznesu, którego nauczaniem szczegółowo zajmuje się W. Szupclak, to 
jeden z wielu języków specjalistycznych. Specyfika języka biznesu została ukazana 
w rozdziale 7., w którym B. Ligara i W. Szupclak omówili ją z zachowaniem kryte
riów tematu, użytkowników (do których należą też uczący się języka biznesu) i sy
tuacji komunikacyjnych. Wprowadzili wreszcie dwa warianty języka biznesu: pro
fesjonalny i dydaktyczny.

Ponieważ tradycja nauczania polskiego języka biznesu liczy zaledwie kilkana
ście lat, Szupclak stosuje konsekwentnie podejście porównawcze, ukazując podo
bieństwa i różnice języka biznesu w glottodydaktycc anglistyczncj i polonistycznej. 
Warto zwrócić uwagę m.in. na to, że proponuje on redefinicję relacji nauczyciel - 
uczeń, a także omawia treści nauczania w języku biznesu oraz metody i techniki ich 
realizacji. Dalej porównawczo ukazuje nauczanie sprawności językowych, dodatko
wo podkreślając, że w komunikacji biznesowej dużą rolę odgrywają także sprawno
ści interpersonalne i pozajęzykowc. W nauczaniu języka biznesu stosuje się zwykle 
podejście komunikacyjne, ale coraz częściej wykorzystuje się także podejście zada
niowe. Oba podejścia, ich zalety i ograniczenia, zostały ukazane w rozdziale 11.

Do nauczania polskiego języka biznesu istniały dotąd trzy podręczniki: Polski 
język biznesu dla cudzoziemców Anny Butchcr i Anny Dunin-Dudkowskicj (1998), 
O biznesie po polsku Marzeny Kowalskiej (2008) i Polski w pracy Agnieszki 
Jasińskiej, Anety Szymkiewicz i Małgorzaty Małolcpszcj (2010). Po przedstawieniu 
metody analizy materiałów dydaktycznych Szupclak charakteryzuje każdy z pod
ręczników, używając do ich oceny tych samych kryteriów.

Wojciech Szupclak jest praktykiem, nauczającym polskiego i angielskiego języ
ka biznesu. Swymi doświadczeniami dzieli się w aneksie, proponując pięć scenariu
szy zajęć wraz z ćwiczeniami.

Warto podkreślić, że oboje autorzy są ncofilologami i polonistami równocześ
nie: B. Ligara jest polonistką i romanistką, a W. Szupclak - anglistą i polonistą. To 
dlatego oboje poruszają się swobodnie po literaturze obcojęzycznej i polskiej. 
To dlatego obojgu bliskie jest podejście porównawcze w glottodydaktycc. Co wię
cej, każde z nich ma za sobą kilkuletnie doświadczenia w nauczaniu języka polskie
go cudzoziemców. Jest jednak między nimi jedna ważna różnica: dr hab. Bronisława 
Ligara od 2005 roku prowadzi zajęcia na dwuletnich studiach magisterskich w za
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kresie nauczania języka polskiego jako obcego, organizowanych przez Centrum 
Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ, a Wojciech Szupelak odbył te studia w la
tach 2007-2009. W 2010 r. uzyskał magisterium za pracę Porównanie metod na
uczania biznesu w glottodydaktyce języka angielskiego i polskiego, napisaną pod 
opieką prof. B. Ligary. Wojciech Szupelak należy więc do nowej generacji w glot
todydaktyce, którą przedstawiłem w osobnej publikacji zatytułowanej Nowa gene
racja w glottodydaktyce polonistycznej. Praca zbiorowa pod red. W. T. Miodunki 
(2009). Publikowana obecnie praca stanowi z jednej strony twórcze rozwinięcie 
pracy magisterskiej W. Szupclaka, co widać doskonale w drugiej części monografii, 
z drugiej jednak strony - ujęcie to zostało poszerzone o całą część pierwszą autor
stwa B. Ligary i o rozdział siódmy, napisany przez oboje autorów. Zwracam na to 
uwagę, żeby przypomnieć, iż w pracy spotykamy się z postulatem redefinicji relacji 
nauczyciel - uczeń, a równocześnie podkreślić, że monografia jako całość jest zna
komitym dowodem na partnerskie relacje i owocną współpracę profesora z byłym 
studentem.

Monografii poświęconej językowi specjalistycznemu w nauczaniu polszczyzny 
jako języka obcego, a szczególnie analizie nauczania języka biznesu glottodydak- 
tyka polonistyczna oczekiwała od dawna. Dlatego z całym przekonaniem polecam 
książkę B. Ligary i W. Szupclaka wszystkim zainteresowanym nauczaniem języka 
biznesu w języku polskim i w innych językach europejskich.

Prof, dr hab. Władysław T. Miodunka

Redaktor serii Glottodydaktyka 
wydawanej w Bibliotece „LingYariów”





SŁOWO WSTĘPNE

Zwiększająca się obecnie rola języków specjalistycznych służących za narzędzie 
komunikacji w wyspecjalizowanych obszarach rzeczywistości narzuca glottodydak- 
tyce - także polonistycznej - konieczność nadążania za potrzebami osób, które chcą 
opanować język polski jako obcy nic tylko w odmianie ogólnej, lecz także w odmia
nie specjalistycznej, obsługującej dziedzinę, której wiedzę zgłębiają bądź w obrębie 
której wykonują działalność zawodową.

Dziedzina biznesu należy niewątpliwie do tych, które dzisiaj rozwijają się szcze
gólnie prężnie, bo jak mało która jest powiązana z bieżącą praktyką działalności 
gospodarczej, a poprzez nią z dziedziną ekonomii; nadto coraz więcej osób aktywnie 
w niej uczestniczy. Płynie stąd waga języka biznesu jako podstawy komunikacji 
specjalistycznej dla coraz większej liczby jego użytkowników, a co za tym idzie, 
rosnące zapotrzebowanie - także ze strony obcokrajowców - na nauczanie polsz
czyzny biznesowej jako języka obcego. Dla glottodydaktyki polonistycznej staje się 
ono nowym wyzwaniem.

Prezentowana czytelnikom książka próbuje na to tak aktualne obecnie wyzwanie 
odpowiedzieć.

Inspiracją do jej powstania było doświadczenie własne autora, Wojciecha 
Szupelaka, w nauczaniu języka biznesu-tak angielskiego, jak i polskiego - jako ob
cych. Książka ta wyrosła więc z konkretnej praktyki dydaktycznej, dla której autor 
poszukiwał uzasadnień naukowych i wiedzotwórczcj ramy. Jest pierwszym, wedle 
wiedzy jej autorów, monograficznym opracowaniem nauczania polszczyzny bizne
sowej jako języka obcego.

Nauczanie języka biznesu jako problem badawczy glottodydaktyki poloni
stycznej wymaga najpierw określenia podstawy przedmiotowej, a zatem określenia 
pojęcia języka specjalistycznego i jego specyfiki, bowiem język biznesu stanowi 
jego szczegółową odmianę. Tę niezbędną podstawę przedmiotową przynosi pierw
sza część książki. Odwołuje się ona do dorobku czterech działów językoznawstwa: 
polonistycznego, stosowanego, glottodydaktyki oraz terminologii jako dyscypliny 
naukowej, przełamując w ten sposób narosłe ograniczenia powodujące, że gdy idzie 
o języki specjalistyczne i ich specyfikę, te cztery działy w uprawianej w Polsce lin
gwistyce istniały właściwie niejako „obok siebie”, nic interesując się wzajemnie 
bliżej swoimi osiągnięciami, mimo że stanowią jedną dyscyplinę naukową.
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Część druga książki przynosi naukową refleksję nad nauczaniem polskiego ję
zyka biznesu jako obcego we wszystkich aspektach, jakich wymaga nowoczesna 
glottodydaktyka. Niniejsze opracowanie reprezentuje więc podejście humanistyczne 
i holistyczne do nauczania języka obcego - dlatego w centrum procesu glottody- 
daktyczncgo stawia podmiot uczący się, a treści nauczania podporządkowuje jego 
potrzebom oraz celom i do nich chce dostosować najbardziej adekwatne metody 
i techniki glottodydaktycznc. Treści nauczania objęte językiem biznesu muszą więc 
uwzględniać szerokie spektrum umiejętności oraz sprawności językowych z jednej 
strony, a z drugiej - sprawności pozajęzykowych i interpersonalnych, równic waż
nych jak te pierwsze w biznesowych sytuacjach komunikacyjnych.

Nauczanie polszczyzny biznesowej jest w glottodydaktycc polonistycznej nur
tem jeszcze młodym. Taki stan rzeczy niejako narzuca konieczność odwołania się 
do dorobku i ustaleń dokonanych na gruncie glottodydaktyk tzw. języków świato
wych, w których nauczanie tego języka specjalistycznego ma o wiele dłuższą trady
cję, skonkretyzowaną jako osobna literatura przedmiotu. Dla celów niniejszej pracy 
takim niezbędnym porównawczym punktem odniesienia stały się osiągnięcia teo
retyczne oraz konkretne zastosowania praktyczne glottodydaktyki angielszczyzny 
specjalistycznej dla celów biznesowych, które stanowić mogą inspiracje i implikacje 
dla nauczania polskiego języka biznesu jako obcego.

Weryfikacją refleksji naukowej powinno być jej konkretne zastosowanie dy
daktyczne. Pokazują je scenariusze ćwiczeń i jednostek lekcyjnych przedstawione 
w końcowym rozdziale książki w nadziei, że będą pomocne uczącym polszczyzny 
biznesowej jako języka obcego - tak dydaktykom doświadczonym, jak i debiutują
cym w tym nauczaniu. Bowiem podejmując nauczanie języka biznesu jako obcego, 
warto pamiętać, że jest to obecnie - jak podkreślają glottodydaktycy angielscy Tony 
Dudley-Evans i Maggie Jo St John (1998: 19) - nurt młody, ale zadziorny i ambit
ny, a zarazem nurt, który ma istotny wpływ na całą glottodydaktykę współczesną, 
bo najpełniej odzwierciedla zasadność podejścia komunikacyjnego i zadaniowego 
w nauczaniu języka obcego.

Książka ta jednakże by nic powstała, gdyby nic jej spiritus movens - Pan Profesor 
dr hab. Władysław Tadeusz Miodunka, kierownik Katedry Języka Polskiego jako 
Obcego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jemu to autorzy winni są szczególną wdzięcz
ność. Nic mniej gorące podziękowanie kierują też do Pani Profesor dr hab. Elżbiety 
Sękowskiej za wnikliwą lekturę tekstu. To Jej krytycznym, cennym uwagom książka 
nasza zawdzięcza swój ostateczny kształt.

Autorzy
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Część 1

Podstawy teoretyczne nauczania

JĘZYKA SPECJALISTYCZNEGO JAKO OBCEGO





WSTĘP

Nauczanie polszczyzny w odmianie specjalistycznej - a taką odmianą jest język 
biznesu - jako języka obcego (dalej: JO) stanowi zagadnienie glottodydaktycznc 
wymagające osobnego podejścia i dostosowanych do specyfiki nauczanej materii 
metod (Wilczyńska, Michońska-Stadnik 2010: 287-288). Trudności, jakie ta odmia
na języka stawia uczącym (Szulc 1984: 106-107), stanowią dla nich prawdziwe wy
zwanie. Pomocne mogą tu okazać się z jednej strony osiągnięcia metodologiczne 
i badawcze, jakie wypracowała lingwistyka stosowana w zakresie języków specjali
stycznych (dalej: JS), następnie glottodydaktyka tychże, w tym glottodydaktyka pol
szczyzny w jej odmianach specjalistycznych, a z drugiej - ustalenia, jakie poczyniło 
językoznawstwo ogólnotcoretyczne, a zwłaszcza terminologia (terminoznawstwo) 
jako dyscyplina naukowa w zakresie teorii terminu (Lcjczyk, Biesiekierska 1998; 
JS STP: 135-136; Lukszyn, Zmarzer 2006). Terminologia jest bowiem dla glottody- 
daktyki języków specjalistycznych szczególnie ważna z dwóch powodów: z jednej 
strony odgrywa kluczową rolę w charakterystyce poszczególnych języków specjali
stycznych, z drugiej zaś terminy są podstawą komunikacji specjalistycznej, a przez 
to stanowią o społecznym aspekcie JS (Cabrć 1998: 90, 147).





Rozdział 1.
WOKÓŁ POJĘCIA I DEFINICJI JĘZYKA SPECJALISTYCZNEGO1

1 Rozdział ten stanowi rozszerzoną wersję artykułu Relacje między językiem ogólnym a językiem spe
cjalistycznym w perspektywie językoznawstwa polonistycznego, stosowanego i glottodydaktyki (Li
gara 2011).

- Na ten stan rzeczy, stanowiący przeszkodę w wypracowaniu wspólnego podejścia językoznawstwa 
polonistycznego i lingwistyki stosowanej, z pozycji tej ostatniej zwraca uwagę Sambor Grucza 
(2008b: 50-51).

' Gwarę zawodowi) łączy Zenon Klemensiewicz z podłożem gwarowym i przeciwstawia odmianie 
zawodowej opartej na języku ogólnym.

q Inaczej niż Z. Klemensiewicz definiuje gwarę zawodową Encyklopedia języka polskiego (EJP 1999): 
jest to typ języka środowiskowego służącego do kontaktów zawodowych. Nie łączy jej więc z pod
łożem gwarowym.

1.1. Nazwa

1.1.1. Wielość nazw w językoznawstwie polonistycznym

Przedmiot badań/dydaktyki wyznacza w pierwszym rzędzie jego nazwa oraz defi
nicja. Już na samym wstępie daje się zauważyć, iż językoznawstwo polonistyczne 
z jednej strony oraz polskie językoznawstwo stosowane, a także glottodydaktyka 
(języka polskiego oraz innych języków obcych nauczanych w Polsce) z drugiej, 
nic posługują się tym samym terminem na określenie języka, o którym tutaj mó
wimy2. Jest on w językoznawstwie polonistycznym nazywany Językiem”, bądź 
„odmianą/wariantem (języka)”, bądź „gwarą”, czy wreszcie „stylem”, z okrcślnika- 
mi gatunkowymi: zawodowy, fachowy, specjalny, wyspecjalizowany, precyzujący
mi rodzaj nadrzędny. Brak wśród nich określnika specjalistyczny. Istnieją więc na 
przykład terminy: język zawodowy (Klemensiewicz 1961: 126-128; Furdal 1977: 
166-168; EJP: 125), język specjalny (Milewski 1947: 9-12; STJ: 527; EJO: 273) 
oraz odmiana fachowa (Urbańczyk 1956: 21, 27), zawodowa odmiana języka 
(Klemensiewicz 1961: 125-126; EJP: 458), odmiana wyspecjalizowana (Urbańczyk 
1956: 21, 23, 27), odmiana specjalna (styl naukowy) (Miodunka 1996: 43), dalej 
gwara zawodowa (Klemensiewicz 1961: 126-1283; EJP: 1254), czy styl wyspecjali
zowany (Bartmiński 1993: 116-117). Jeszcze inne używane terminy mają postać syn-
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tagmy z członem nadrzędnym socjolekt (Wilkoń 2000: 87-88; Grabias 2003:
111-1 \2), profesjolekt (Wilkoń 2000: 92-93, 99-100; Grabias 2003: 111, 128).

Uderza więc wielość nazw w językoznawstwie polonistycznym na oznaczenie 
języka, który jest przedmiotem niniejszych uwag. Nadto nic wszystkie nazwy wy
znaczają ten sam zakres interesującego nas zjawiska językowego. I tak (język) spe
cjalny oraz socjolekt wyznaczają szerszy jego zakres niż pozostałe określenia: oba 
terminy obejmują języki grup społecznych wyróżnianych na odmiennych podsta
wach. Na przykład Encyklopedia językoznawstwa ogólnego łączy używanie danego 
języka specjalnego ze środowiskiem / warstwą / grupą społeczną

[wyodrębniającymi się] z ogółu społeczeństwa albo pod względem wieku (język młodzie
żowy, uczniowski), albo pod względem wykonywanego zawodu (język lekarzy, prawni
ków itp.), albo pod względem rodzaju działalności (język złodziei) (EJO: 273, wyróż
nienie B.L.)5.

5 Dwa podstawowe kompendia wiedzy językoznawczej, jakimi są Encyklopedia językoznawstwa ogól
nego oraz. Encyklopedia języka polskiego, podają język środowiskowy jako synonim języka specjalne
go (por. EJO: 273; EJP: 125), a zatem również i języka zawodowego.

Definicja ta stawia na tej samej płaszczyźnie z jednej strony język na przykład 
młodzieżowy oraz złodziejski, a z drugiej - język osób wykonujących dany zawód, 
abstrahując tym samym całkowicie od faktu, że te dwa typy języków różnią się za
sadniczo pragmatycznym celem ich powstania, a następnie używania. Wynika 
to z podejścia socjolingwistycznego, w którym najważniejszym kryterium staje się 
zasięg użycia danego języka specjalnego / socjolektu - mianowicie to, że jest on 
ograniczony do „[...] wspólnot ludzkich wyznaczonych pewnym rodzajem więzi 
społecznej” (Grabias 2003: 111). Aleksander Wilkoń precyzuje, iż chodzi o takie gru
py społeczne, jak: „klasa, warstwa, środowisko i grupy zawodowe” (Wilkoń 2000: 
88). Takie ujęcie przyznaję obu nazwom - zarówno językowi specjalnemu, jak i so- 
cjolektowi - status hiperonimu w stosunku do języków zawodowych (Grabias 2003: 
112)/ profesjolektów - trafnego terminu wprowadzonego przez Wilkonia, który tym 
mianem proponuje nazwać „[...] odmiany o względnie czystej funkcji zawodowej, 
wedle listy zawodów w Polsce uprawianych [...]” (Wilkoń 2000: 99). Płynie stąd 
metodologiczne podporządkowanie pojęciowe języków zawodowych ka
tegorii języka specjalnego czy teżprofesjolektów - kategorii socjolektu, co może być 
mylące: wszak języki zawodowe w stosunku do pozostałych języków specjalnych, 
czy też profcsjolckty w stosunku do pozostałych socjolcktów obsługują różne 
obszary rzeczywistości.

Osobna uwaga należy się również zakresowi zjawiska językowego, jakim jest pol
szczyzna w odmianie specjalistycznej, wyznaczonemu ze względu na to, czy jest ona 
aktualizowana w języku pisanym czy też mówionym. Językoznawstwo polonistycz
ne przywiązuje do tego zróżnicowania szczególną wagę i dlatego ujmuje polszczyznę 
w odmianie specjalistycznej nic jako całość obejmującą jedno zjawisko językowe, 
ale w rozbiciu na: język zawodowy /odmiana zawodowa (Klemensiewicz 1961: 126; 
Furdal 1977: 166-167, 181)/profesjolekt (Wilkoń 2000: 99), realizujące się głównie 
w języku mówionym, oraz na język naukowy (Klemensiewicz 1961: 128; Furdal, ibi
dem; Wilkoń 2000: 63-67), prymamic pisany. Tak na przykład język lekarzy znajdzie 
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się w innym miejscu na schemacie obrazującym zróżnicowanie polszczyzny (czy 
jakiegokolwiek innego języka narodowego), a język medyczny (medycyny) w innym, 
tak jakby stanowiły dwa odrębne poznawczo byty. Tymczasem oba typy języka ob
sługują ten sam segment rzeczywistości pozajęzykowej objęty przez 
daną dziedzinę specjalistyczną (w tym wypadku medycynę).

Na tym tle wyróżniają się w językoznawstwie polonistycznym dwa ujęcia: 
ujęcie Stanisława Urbańczyka, który wyróżnia język/odmianę wyspecjalizowa- 
n-y/-q (fachow-y/-q), a dopiero w następnej kolejności mówiony bądź pisany 
(Urbańczyk 1956: 21, 27), oraz ujęcie Władysława Miodunki, dla którego nic ma 
różnicy natury między odmianami specjalnymi polszczyzny a stylcm/językiem na
ukowym (Miodunka 1996: 43, 49).

1.1.2. Nazwa w językoznawstwie stosowanym i glottodydaktyce

Jest zatem rzeczą interesującą, żc w dyskusji toczonej w językoznawstwie poloni
stycznym na temat zróżnicowania polszczyzny nic pojawia się termin: język specja
listyczny. Istotnie, powołała go do życia glottodydaktyka polonistyczna oraz upra
wiane w Polsce językoznawstwo stosowane (por. JS STP) i jest dzisiaj powszechnie 
używany w tych obszarach badawczych. Oprócz tego terminu w warszawskiej szko
le językoznawstwa stosowanego pojawiły się jeszcze nazwy: technolekt autorstwa 
Franciszka Gruczy (Grucza F. 199 lb: 39-42; 1994b; 2004: 48-49), używany przez 
Stanisława Wojnickiego termin subjęzyk specjalistyczny (Wojnicki 1991 b; 199la: 
44-62), oraz język profesjonalny (Lewandowski 2002b).

Do glottodydaktyki języka polskiego termin język specjalistyczny - wymien
nie z terminem odmiana specjalistyczna - wprowadziły Alicja Danccka-Chwals, 
Danuta Pukas-Palimąka oraz Maria Chłopicka, autorki koncepcji nauczania polskie
go języka medycznego jako obcego, przedstawionej w dwóch artykułach: Z zagad
nień nauczania odmiany specjalistycznej języków obcych (na przykładzie naucza
nia języka medycznego studentów polonijnych) (Danccka-Chwals, Pukas-Palimąka, 
Chłopicka 1979) oraz w artykule Założenia lingwistyczne i metodyczne podręcznika 
języka medycznego dla studentów polonijnych (Danccka-Chwals, Chłopicka, Pukas- 
-Palimąka 1981).

1.1.3. Język czy odmiana!

Nazwa kategoryzująca: język bądź odmiana języka jest w niektórych pracach uży
wana synonimicznic, tam mianowicie, gdzie przez język rozumie się nic tyle „sys
tem”, co „funkcjonalną odmianę” (Wilkoń 2000: 20). Pozostaje jednak pytanie, 
o jaki podstawowy język, do którego jest odnoszona odmiana specjalistyczna, 
chodzi? Czy JS stanowi odmianę języka narodowego, czy też odmianę języka ogól
nego! Wśród językoznawców zajmujących się problematyką zróżnicowania języka 
polskiego przeważa stanowisko, żc odmiany specjalistyczne polszczyzny - dzielące 
z językiem ogólnym taki sam system fonologiczny i gramatyczny, a różniące się 
od niego głównie słownictwem fachowym (profcsjonalizmami) - stanowią odmia
nę języka ogólnego (Klemensiewicz 1961; Urbańczyk 1956; EJO; Wilkoń 2000). 
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Takiego punktu widzenia nic podzielają badacze z kręgu językoznawstwa stoso
wanego, a więc niepolonistyczncgo, a wśród lingwistów polonistycznych - Walery 
Pisarek. Na przykład Sambor Grucza reprezentuje pogląd, że język specjalistyczny 
nic jest żadną odmianą czy wariantem języka ogólnego, jest natomiast 
językiem specyficznym, ponieważ

[...] nie można posługiwać się albo językiem specjalistycznym, albo językiem ogól
nym w odniesieniu do tego samego zakresu rzeczywistości. Tekstu sformułowanego 
w języku specjalistycznym nic można przetłumaczyć na tekst w języku ogólnym z. zacho
waniem tej samej wartości (ścisłości) informacyjnej, tak jak nie można tekstu sformułowa
nego w języku ogólnym „przetłumaczyć” na tekst sformułowany w języku specjalistycznym 
(Grucza S. 2007a: 14, wyróżnienie B.L.)6 7.

6 Nasuwa się tu pewien paralclizm ze stanowiskiem Jerzego Bartmińskiego w kwestii relacji między 
odmianą języka a stylem językowym: badacz ten przypisywał nicprzekładalność tym razem stylom 
językowym, o czym tak piszę S. Grabias: „style, w przeciwieństwie do odmian języka, są nieprzekła- 
dalnc nic można zastąpić jednego drugim (np. stylu naukowego publicystycznym) bez naruszenia 
istotnych treści przekazu” (Grabias 2003: 121).

7 Termin pojęciowo najbliższy odmianom specjalistycznym.

Podobnie Walery Pisarek uważa odmiany zawodowe za odmiany języka narodo
wego, nic zaś za warianty odmiany ogólnej (EJP: 458). W takim ujęciu JS stanowi 
odmianę autonomiczną języka polskiego (w sensie języka narodowego) w stosunku 
do języka ogólnego (polszczyzny w odmianie ogólnej), nicprzckładalną na 
inną odmianę/odmiany (Cabrć 1998: 116, 129; Grucza S. 2007a: 14).

Zagadnienie autonomii funkcjonalnej odmian specjalistycznych wobec innych 
odmian języka narodowego, także w stosunku do odmiany ogólnej, powraca ze 
szczególną siłą, gdy ze względów metodologicznych podporządkowuje się języki 
zawodowe kategorii języków specjalnych!środowiskowych, czy też projesjolektów1 
- socjolektom, o czym była wyżej mowa. Konsekwencją braku takiego jednoznacz
nego rozróżnienia jest brak w literaturze polonistycznej na temat rozwarstwienia 
polszczyzny jasnej świadomości faktu, że w przypadku tych pierwszych (czyli ję
zyków zawodowych / profcsjolcktów) istotna jest właśnie ich autonomia względem 
języka w odmianie ogólnej - której języki specjalne (socjolckty) nicbędącc za
wodowymi nic wykazują. Prowadzi to do błędnego utożsamiania języków spe
cjalistycznych z odmianami środowiskowymi, co ma niekiedy miejsce w literaturze 
z zakresu językoznawstwa stosowanego, pisanej głównie przez badaczy z pozycji 
ncofilologów. Przykładem tego jest następujące stwierdzenie Macieja Smuka:

Każdy język ogólny posiada jednak swoje odmiany terytorialne oraz odmiany środowisko
we, będące jedynie przejawami jego wewnętrznego zróżnicowania. Wśród odmian 
środowiskowych, obok żargonów i gwar, znajdują się właśnie języki 
specjalistyczne [...] (Smuk 2007: 56, wyróżnienie B.L.).

Wydaje się więc sprawą pilną ujednolicenie tak statusu omawianego zjawiska 
językowego, jak i określającego go terminu, by jeden termin był używany - w od
niesieniu do tego samego bytu - zarówno w językoznawstwie polonistycznym, jak 
i w językoznawstwie stosowanym, w tym także w glottodydaktycc.
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1.1.4. Określniki uszczegółowiające

Okrcślniki uszczegółowiające język! odmianę!-lekt w syntagmic terminologicznej, ja
kie pojawiają się w terminach funkcjonujących w językoznawstwie polonistycznym, 
to z jednej strony zawodowy, fachowy, profesjo-, a z drugiej specjalny, wyspecjali
zowany, techno-. Te dwie grupy określeń odbijają wahanie językoznawców co do 
tego, ze względu na jaki rodzaj aktywności ludzkiej nazwać język, o którym mowa: 
określenia grupy pierwszej (zawodowy, fachowy, profesjo-) podkreślają związek ję
zyka z wykonywanym zawodem!fachem, natomiast określenia grupy drugiej czynią 
cksplicytnymi związek języka ze specjalnością jako dziedziną specjalistyczną, przy 
czym techno- dodatkowo zawężają do techniki. Widziany pod tym kątem określnik 
specjalistyczny okazuje się najbardziej pojemny: obejmuje specjalności rozumia
ne zarówno jako dyscypliny nauki, jak i technikę oraz ludzką działalność wyma
gającą bycia specjalistą, aby ją wykonywać (Cabrć 1998: 121, 138, 224). Jednak 
i w tej kwestii nic ma wśród badaczy jednolitego stanowiska; na przykład Bogusław 
Kubiak (Kubiak 2002: 6) przyjmuje również określenie synonimicznc język facho
wy, a tym samym abstrahuje od różnicy między zakresem znaczeniowym specjali
styczny vs. fachowy.

1.2. Podejścia do definicji języka specjalistycznego

Wyznaczenie obiektu badań/dydaktyki, zakresu treści i umiejętności (Grucza S. 
2007a: 15-16), które powinny być przedmiotem nauczania/uczenia się (dalej N/U), 
jest pochodną tego, co uzna się za język specjalistyczny. Charakterystyka bytu na
zwanego JS jest w pierwszym rzędzie zawarta w definicjach pojęcia ‘język spe
cjalistyczny’, nic ma bowiem jednej, powszechnie przyjętej definicji tego zjawiska 
językowego.

1.2.1. Język specjalistyczny vs język ogólny

Punktem wyjścia wszystkich podejść do definicji JS jest odniesienie go do ję
zyka ogólnego (Kubiak 2002: 7). Przez język ogólny rozumiemy nic „język pol
ski w ogóle” (język polski narodowy), czyli „potencjał gramatyczny i leksykalny” 
(Klemensiewicz 1961: 108; EJP: 458)K, ale odmianę języka narodowego, która jest 
„środkiem porozumienia wszystkich członków narodu bez względu na 
wiek, płeć, pochodzenie terytorialne, zawód itd.” (ibidem; wyróżnienie - B.L.). Za 
Klemensiewiczem nazywamy ją dalej językiem ogólnym bądź językiem w odmianie 
ogólnej (Klemensiewicz 1961: 108-109). Język ogólny jest zatem środkiem komuni
kowania się wszystkich użytkowników języka (polskiego). W świetle przytoczonej 
definicji Klemensiewicza można w języku ogólnym upatrywać odmianę podstawową 
języka narodowego. W językoznawstwie polonistycznym funkcjonują zresztą także * 

8 Oprócz terminu język narodowy w literaturze językoznawczej używane są określenia: język etniczny 
(Urbańczyk 1956: 26; EJO: 118, 272; EJP: 154) ora?, język ogólnonarodowy (Smuk 2007: 56) jako 
nazwy rodzajowe hiperonimy w stosunku do poszczególnych odmian.
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inne nazwy tej odmiany (jako hiponimy w stosunku do pojęcia język narodowy): ję
zyk ogólnonarodowy (Urbańczyk 1956: 27; EJO: 118, 272; EJP: 155)9 *, dialekt kultu
ralny (EJO: 118; EJP: 68)'", uniwersalna/standardowa odmiana języka (Łuczyński, 
Mackiewicz 2002: 84). Niektórzy badacze status odmiany podstawowej (języka na
rodowego) przypisują językowi potocznemu / odmianie potocznej (Furdal 1977: 180- 
-181; Bartmiński 1993: 115-117, 132; Miodunka 1996: 41) (zob. 1, 1.4.).

9 Stanisław Urbańczyk stosuje nadto synonimiczny termin język narodowy jako nazwę gatunkową 
w stosunku do nazwy rodzajowej język etniczny (Urbańczyk 1956: 27).
Obie encyklopedie wyróżniają ten termin jako hasło.

Specyfikę języka specjalistycznego pozwala wydobyć właśnie opozycja język 
ogólny - język specjalistyczny. Wyznaczają sytuacja użycia: język ogólny, 
ze względu na to, że jego jednostki językowe oraz reguły, a także ograniczenia ich 
stosowalności zna ogół mówiących, używany jest w sytuacjach nienacechowa- 
nych, natomiast języki specjalistyczne - w sytuacjach nacechowanych (Cabrć 
1998: 115). Podobnie postulat zbadania języka specjalistycznego jako nacechowa
nego w opozycji do nicnaccchowancgo języka ogólnego wysunęły również w glot- 
todydaktyce polszczyzny Alicja Danccka-Chwals, Danuta Pukas-Palimąka, Maria 
Chłopicka (1979, 1981) - autorki pierwszych w glottodydaktycc języka polskiego 
założeń metodologicznych do nauczania obcokrajowców odmiany specjalistycznej 
(w tym wypadku medycznej).

Fakt, że u podstaw wyodrębnienia JS od języka w odmianie ogólnej stoi sytu
acja użycia tego pierwszego, każę poszukiwać swoistości języka specjalistycznego 
w pierwszym rzędzie w perspektywie pragmatyczncj/komunikacyjncj. Pojęcie sy
tuacji użycia języka obejmuje wszak (Cabrć 1998: 115): uczestników komunikacji 
(u Bogusława Kubiaka są to użytkownicy języka, por. Kubiak 2002: 7-8), okolicz
ności komunikacji, cele komunikacji będące pochodną przedmiotu/tematu komuni
kacji i wyznaczające funkcje komunikacji oraz intencje komunikacji, rzutujące na 
wybór gatunku tekstu. Cechy czysto językowe JS - których przede wszystkim po
szukuje lingwista, także lingwista-glottodydaktyk - byłyby więc pochodną tej właś
nie sytuacji nacechowanej, implikującej użycie odmiany specjalistycznej. Że tak 
jest istotnie, pokazują dobitnie trzy ujęcia, do których dają się sprowadzić istniejące 
w literaturze przedmiotu liczne i różne definicje pojęcia języka specjalistycznego. 
Tego ważnego uporządkowania teoretycznego dokonała Maria Teresa Cabrć (1998: 
118-121, 138).

1.2.2. Dwa ujęcia lingwistyczne

W ujęciu pierwszym JS są kodami językowymi różniącymi się od języka ogólne
go charakterystycznymi dla nich regułami i jednostkami językowymi (Cabrć 1998: 
118-119). Jednak i tutaj pojawia się trudność zasadzająca się na wskazaniu zjawisk 
językowych swoistych tylko dla JS, które mogłyby wystarczająco uzasadnić cezurę 
oddzielającą je od języka ogólnego, a to zmusza przy określaniu specyfiki JS do 
uwzględnienia elementów zcwnętrznojęzykowych i komunikacyjnych - czyli prag
matycznych.
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W ujęciu drugim każdy JS traktuje się jako wariant języka ogólnego, różniący się 
od tego ostatniego w zasadzie jedynie słownictwem (Cabré 1998: 119). Jest to między 
innymi punkt widzenia Wilkonia (Wilkoń 2000: 99) oraz Grabiasa (Grabias 2003: 
125-127, 130-132). Ten ostatni, w swojej teorii socjolingwistycznego zróżnicowania 
polszczyzny, upatruje istotę socjolcktów - a zatem również i profcsjolcktów stano
wiących podkategorię socjolcktów - właśnie w leksyce. Lingwiści reprezentujący 
skrajne stanowisko językoznawstwa opisowego widzą więc w JS tylko wariant lek
sykalny języka ogólnego, stąd należy mówić raczej o nich jako o poszczególnych 
„słownictwach” (specjalistycznych), nic zaś jako o Językach”.

Tc dwa stanowiska pokazują, że definiowanie JS w terminach głównie języko
wych nic jest wystarczające, by uzasadnić odrębność tej odmiany. Pozostaje zatem 
uznać, że tym, co najwyraźniej wyodrębnia języki specjalistyczne od języka ogólne
go, jest wymiar pragmatyczny tych pierwszych". On to stanowi podstawę trzeciego 
ujęcia definicji języka specjalistycznego.

1.2.3. Ujęcie pragmatyczne

Ujęcie pragmatyczne zaznacza się zarówno w podejściu ogólnotcorctycznym 
do pojęcia ‘język specjalistyczny’, jakie reprezentuje w swojej monografii Cabré 
(Cabré 1998: 119-121, 138), jak i w podejściu przedstawionym z pozycji glottody- 
daktyki języków specjalistycznych przez Bogusława Kubiaka (2002). Badacz ten 
odwołuje się z kolei głównie do bardzo rozwiniętych niemieckich i anglosaskich 
badań nad językami specjalistycznymi (fachowymi). Na uwagę zasługują zwłasz
cza kryteria, jakie oba podejścia - ogólnoteorctyczne oraz glottodydak- 
tycznc - ustalają do wyznaczenia cech definicyjnych pojęcia JS, bowiem mogą 
mieć one zastosowanie praktyczne do opisu i dydaktyki poszczególnych języków 
specjalistycznych.

1.2.3.1. Ogólnoteoretyczne ujęcie pragmatyczne

Maria Teresa Cabré porządkuje różnic przez badaczy stosowane kryteria definicyjne 
pojęcia JS, ujmując je w trzy główne typy, oraz ustala ich hierarchię (Cabré 1998: 
124-126). W rezultacie definiuje ona JS* 12 jako podzbiory wyspecjalizowane języka 

" Por. „les langues de spécialité seraient des sous-ensembles, fondamentalement pragmatiques, 
de la langue dans son sens global” (Cabré 1998: 119) „Języki specjalistyczne byłyby podzbiora
mi, zasadniczo pragmatycznymi, języka w ogóle” (czyli języka narodowego, zob. 1.4., tłumaczenie 

B.L.).
12 We francuskiej literaturze przedmiotowej używane są najczęściej dwa terminy na określenie języka 

specjalistycznego: langue de spécialité (dsl. ‘język specjalności’) oraz langue spécialisée (dsł. ‘ję
zyk specjalistyczny’). Natomiast w literaturze glottodydaktycznej dotyczącej francuszczyzny jako 
języka obcego (Français Langue Etrangère FLE) ukuty został termin Français sur Objectifs 
Spécifiques (FOS) dsł. ‘język francuski dla celów spccyficznych/spccjalnych’ (por. Binon, Ver- 
linde 2004: 271). Ten ostatni, podobnie jak i termin angielski English for Spécifie Purposes (ESP 

dosł. ‘angielski dla celów spccyficznych/spccjalnych’), czyni cksplicytnym cel użycia tego języka 
nacechowany w stosunku do implicytnej francuszczyzny/angiclszczyzny w odmianie ogólnej 

nicnaccchowanej.
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narodowego, które pod względem pragmatycznym charakteryzują trzy zmienne - 
trzy kryteria:

1. specjalistyczny temat!przedmiot komunikacji wyznaczony daną dziedziną,
2. użytkownicy (JS),
3. sytuacje komunikacyjne warunkujące charakter specjalistyczny kodu: są one 

typu formalnego oraz determinują je kryteria zawodowe czy naukowe.

Najważniejsze więc dla wyodrębnienia JS jako osobnej odmiany językowej sta
ją się kryteria pragmatyczne. Po nich dopiero następują kryteria odnoszące się do 
aspektu lingwistycznego:

4. JS charakteryzują się specyficznymi dla nich jednostkami leksykalnymi i re
gułami oraz gatunkami tekstów,

5. mogą wykazywać wewnętrzne zróżnicowanie w postaci wariantów 
danego JS, uwarunkowanych przez użycie i okoliczności komunikacji. 
Charakteryzują je parametry o charakterze pragmatycznym, jak z jednej stro
ny, stopień abstrakcji, który zależy od samego tematu/przedmiotu komuni
kacji, od odbiorcy oraz od funkcji komunikacji zamierzonych przez nadaw
cę, oraz z drugiej, intencje komunikacji, determinujące różne typy tekstów 
w zależności od celów, jakie nadawca zamierza osiągnąć. Oprócz wariantów 
uwarunkowanych czynnikami pragmatycznymi w obrębie danego JS mogą 
też istnieć warianty uwarunkowane geograficznie, historycznie i społecznie.

Dwa ostatnie kryteria dotyczą statusu JS względem siebie oraz ich statusu wobec 
języka narodowego, a także odmiany ogólnej - mają więc charakter strukturalny:

6. różne JS wykazują pewne cechy wspólne pragmatyczne i językowe, dlatego 
można je uważać za podzbiór języka narodowego,

7. JS pozostają w relacji inkluzji względem języka narodowego, natomiast po
krywają się częściowo z językiem w odmianie ogólnej i pozostają z nim w re
lacji nieustannej wymiany, tak gdy idzie o jednostki językowe, jak i konwen
cje w zakresie konstrukcji składniowych i konwencji dyskursywnych.

W przedstawionym podejściu ogólnotcorctycznym istotna staje się hierarchia 
kryteriów definicyjnych: specyfikę JS wyznaczają w pierwszym rzędzie kryteria 
pragmatyczne, a dopiero w dalszej kolejności kryteria językowe.

1.2.3.2. Podejście glottodydaktyczne

Również i w podejściu glottodydaktycznym B. Kubiaka (2002) na czele hierarchii 
kryteriów wyodrębniających JS znajdują się kryteria natury pragmatycznej. Polski 
badacz zwraca nadto uwagę na kryteria dodatkowe, takie jak obszar używania dane
go języka specjalistycznego (Kubiak 2002: 7-8), stopień jego formalności, przez co 
autor rozumie stopień dostępności, zrozumiałości, a ona „zależy od znajomości danej 
dziedziny” (ibidem: 8), oraz cel posługiwania się JS: zarówno komunikatywny, jak 
i poznawczy; z zamierzonym celem łączy się wynik posługiwania się JS, który stano
wi „poznanic/opis różnych dziedzin oraz ich dalsze rozwijanic/badanic” (ibidem).

Wśród kryteriów lingwistycznych Kubiak zwraca uwagę na środek przeka
zu tekstów specjalistycznych, a więc mowę bądź pismo, które dominuje obecnie 
jako środek przekazu tekstów specjalistycznych, następnie na większy niż w innych
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odmianach języka stopień normalizacji, czyli „ujęcia w normy” JS, zwłaszcza w od
niesieniu do leksyki i tekstu (ibidem: 7-8).

Gdy idzie o status JS jako pewnej całościowej odmiany - u Cabre podzbioru - 
języka narodowego, B. Kubiak zajmuje stanowisko odmienne, przyjmując tezę nie
mieckiego językoznawcy Bemda Spillncra głoszącą, iż nic można mówić o jednym 
JS, ponieważ „są tylko języki specjalistyczne różnych dziedzin” (ibidem: 10)13. Tezę 
tę należy jednak odnieść raczej do pewnego wymiaru JS: zróżnicowania dziedzin 
specjalnych, a co za tym idzie, zróżnicowania JS między sobą ze względu na właś
ciwy im, odrębny przedmiot specjalności, a nie do samego przeciwstawienia języ
ków specjalistycznych językowi ogólnemu, które stoi u podstaw wyodrębnienia 
JS „w ogóle” jako całościowej odmiany (w sensie podzbioru) języka narodowego, 
autonomicznej w stosunku do języka w odmianie ogólnej. Niemiecki badacz przypi
suje zresztą status ontologiczny nic językowi specjalistycznemu (jakiejś dziedziny), 
a jedynie specjalistycznym rodzajom tekstów (zob. ibidem). Stanowisko Spillncra, 
negujące metodologiczną zasadność wydzielania JS jako odrębnych bytów badaw
czych na rzecz istnienia typów tekstów wyspecjalizowanych dla obsługiwania do
men specjalistycznych, chociaż niewątpliwie skrajne, jest o tyle interesujące, że na 
plan pierwszy wysuwa już nic sam system językowy, ale tekst, podkreślając tym 
samym fakt, iż to dopiero adekwatny do celu komunikacji tekst czyni możliwym 
porozumiewanie się ukierunkowane na daną dziedzinę specjalistyczną.

” Z drugiej jednak strony Kubiak przytaeza odmienne stanowisko badaczy niemieckich Dietera 
Móhna i Rolanda Pełki, podnoszących aspekt „międzyspccjalistycz.ny” czy „intcrfachowy” języka 
specjalistycznego, uznając go za raczej socjologiczny niż lingwistyczny (Kubiak 2002: 8).

Warte pokreślenia w podejściu do JS z pozycji glottodydaktyki jest i to, że 
Kubiak przyjmuje również tezę Spillncra podważającą założenie o uniwersalnym 
charakterze JS. Badacz niemiecki stoi na stanowisku, iż JS (danej dziedziny) może 
wykazywać różnice w różnych językach narodowych na poszczególnych poziomach, 
tak językowym, jak i tekstowym (zob. ibidem: 9-10). Teza ta jest o tyle ważna, iż 
przestrzega przed utożsamianiem pojęć w różnych językach narodowych tylko na 
podstawie na przykład podobieństwa brzmieniowego ich nazw oraz przed uprasz
czającym transferem konwencji dotyczących budowania tekstów specjalistycznych 
z jednego języka narodowego na drugi.

1.2.4. Implikacje dla glottodydaktyki

Przedstawione założenia teoretyczne, na których badacze opierają kryteria pozwa
lające określić, czym jest JS, mają swoje implikacje również dla glottodydaktyki 
specjalistycznych odmian języka. Dla nauczania JS jako obcych istotne okazuje się 
zdanie sobie sprawy z faktu, że kryteria te zostały sformułowane z punktu widze
nia komunikacji ukierunkowanej na daną domenę specjalistyczną i że wyznaczają 
z tej racji cechy definicyjne JS w aspekcie pragmatycznym oraz pozostającym z nim 
w ścisłym związku aspekcie lingwistycznym - a to właśnie te dwa aspekty określają 
status języków specjalistycznych względem języka w odmianie ogólnej. Przy opisie 
specyfiki języków specjalistycznych należy również brać pod uwagę kwestię statusu 
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JS „w ogóle” jako jednej całościowej odmiany - podzbioru języka narodowego, na
stępnie zróżnicowanie języków specjalistycznych między sobą oraz kwestię statusu 
tekstów specjalistycznych w stosunku do bytów, które uznaje się za JS. 1 wreszcie, 
opisując dany JS realizowany w konkretnym języku narodowym, nic należy a priori 
przypisywać mu statusu uniwersalnego, ale uwzględniać perspektywę porównaw
czą z innymi językami (narodowymi), gdyż tylko w perspektywie konfrontatyw- 
ncj dostrzec można różnice między poszczególnymi JS narodowymi - a mogą one 
okazać się ważne dla glottodydaktyki i traduktologii, mimo wspólnego mianownika 
łączącego badania/opisy prowadzone w różnych wspólnotach narodowych danego 
zakresu rzeczywistości, zewnętrznego wobec każdego języka. Świadomość przed
stawionych kryteriów powinna zatem być wstępem do wypracowania adekwatnego 
podejścia w nauczaniu JS jako obcych.

1.3. Rozwinięcie kryteriów definicyjnych

W niniejszej pracy przyjmujemy stanowisko uznające prymat aspektu pragmatycz
nego w definiowaniu pojęcia ‘język specjalistyczny’. Cechy definicyjne pojęcia JS 
wyznacza więc zespół kryteriów przede wszystkim pragmatycznych, dalej języko
wych oraz strukturalnych, przy czym cechy lingwistyczne JS są pochodną jego wy
miaru pragmatycznego. By jednak przedstawione wyżej kryteria mogły być opera
cyjne w konkretnej praktyce definicyjnej danego JS lub jego aktualizacji tekstowej 
- jak na przykład w niniejszym opracowaniu, w którym chodzi o określenie języka 
biznesu jako specjalistycznego - wymagają dalszego uszczegółowienia.

1.3.1. Pragmatyczne kryterium tematu specjalistycznego

Kryterium tematu/przedmiotu komunikacji związanego z określoną dziedziną spe
cjalistyczną wymaga bliższego sprecyzowania co do tego, które tematy uznać za 
specjalistyczne. Za specjalności uznaje się bowiem zarówno dyscypliny naukowe 
i techniczne, jak i wyspecjalizowaną aktywność o charakterze zawodowym - taką, 
która implikuje wymianę informacji natury specjalistycznej. Dyscypliny naukowe to 
np. nauki eksperymentalne, nauki ścisłe, nauki humanistyczne, nauki ekonomiczne 
i prawne. Nauki techniczne i technika to np. inżynieria, budownictwo, telekomuni
kacja, a aktywności wyspecjalizowane to np. dyscypliny sportowe, handel, finanse 
(Cabre 1998: 121-122; 138)H. Cabrć wprowadza również pojęcie stopnia wyspecja
lizowania - „spccjalistyczności” JS. Tak więc języki: fizyki, chemii, biologii, geolo
gii, matematyki, statystyki, językoznawstwa, antropologii, historii, architektury, es
tetyki, ekonomii teoretycznej itd. reprezentują wysoki stopień „spccjalistyczności”. 
W ich wypadku chodzi o języki wyraźnie specjalistyczne. Natomiast 
języki bankowości, giełdy, prawa i ekonomii stosowanej stanowią obszar przej-

IJ Inną typologię specjalności ustalił Rostislav Kocourck, wyróżniając 5 typów specjalności: nauki teo
retyczne, nauki eksperymentalne, nauki techniczne, dziedziny wyznaczone z punktu widzenia pro
dukcji, dziedziny wyznaczone z punktu widzenia konsumpcji (zob. Cabre 1998: 131). Brak wśród 
nich jednak aktywności zawodowych. Por. także J. Lewandowski 2002b. 
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ściowy między językami bardziej specjalistycznymi a językiem mieszczącym 
się bardziej w odmianie ogólnej. Języki zaś związane z prowadzeniem restauracji, 
z kuchnią, fryzjerstwem, kowalstwem, sportem reprezentują najniższy stopień 
„spccjalistyczności” i sytuują się na granicy z językiem w odmianie ogólnej (Cabré 
1998: 224, przypis 7).

Natomiast S. Grucza ujmuje problem stopnia „spccjalistyczności” JS w termi
nach stopnia pokrywania się idiolcktów specjalistów oraz zakresu wspólnego im 
polilcktu:

[...] im ściślejsza jest dziedzina, którą reprezentują [...] specjaliści, tym większe części ich 
idiolcktów wchodzą w zakres ich wspólnego polilcktu. I odwrotnie, im mniej ścisła jest dzie
dzina, którą reprezentują [...] specjaliści, tym bardziej różnią się ich idiolekty, tym mniej
sze części ich idiolcktów wchodzą w zakres ich wspólnego polilcktu (Grucza S., 2007a: 13, 
wyróżnienie B.L.)1'.

Dla charakterystyki, a więc i glottodydaktyki danego JS ważne będzie zatem 
usytuowanie go na skali stopnia „spccjalistyczności”, ten zaś określony jest przez re
lację danego JS do języka ogólnego, czyli ze względu na to, jaka część języka w od
mianie ogólnej wchodzi do danego JS (opisywanego czy nauczanego jako obcy), 
a jaka jest dla niego swoista. Na skali „spccjalistyczności” można więc określić dany 
JS jako język wyraźnie specjalistyczny, bądź jako język sytuujący się w obszarze 
przejściowym między językiem specjalistycznym a językiem w odmianie ogólnej 
czy wreszcie na samej granicy z tym drugim.

Z punktu widzenia glottodydaktyki wyznaczenie tak rozumianego miejsca da
nego JS (nauczanego jako JO) na skali „spccjalistyczności” będzie miało konse
kwencje na przykład dla nauczania (dalej N) terminologii oraz składni i budowy 
tekstów specjalistycznych: stawia bowiem przed uczącym pytanie, na ile może on 
dopuścić u uczących się uciekanie się do synonimów i parafraz terminów, do spo
sobu naturalnego (a nic sztucznego) wyrażania elementów składni - bez zakłócenia 
przekazywanej informacji natury specjalistycznej (Cabré 1998: 133,224 
przypis 8).

Odwołując się natomiast do ujęcia S. Gruczy, powiedzieć można, iż nabywany 
przez uczącego się JS jako obcy stanowi sui generis jego idiolckt specjalistyczny 
(na danym etapie uczenia się), a w nim powiększa się, w miarę postępu procesu 
dydaktycznego, zakres wspólnego, tzn. będącego w użyciu specjalistów, polilcktu 
specjalistycznego.

Również i przed językiem biznesu nauczanym jako JS wyłania się kwestia jego 
usytuowania na skali „spccjalistyczności”, a mianowicie, czy jest językiem wyraź
nie specjalistycznym, czy też sytuuje się w obszarze przejściowym między językiem 
specjalistycznym a językiem w odmianie ogólnej, czy może wreszcie na samej gra
nicy z tym drugim. Inaczej mówiąc, jaki jest zakres polilcktu biznesowego (jako 
polilcktu specjalistycznego), który jest przedmiotem procesu glottodydaktycznego 
(zob. część II).

Relację między idiolektami a polilektcm przedstawia S. Grucza (2007a: 12-14; 2008a: 696-697).
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1.3.2. Pragmatyczne kryterium użytkowników języka specjalistycznego

Kryterium użytkowników JS wskazuje najogólniej na specjalistów w danej dzie
dzinie. Bogusław Kubiak słusznie włącza do grupy użytkowników danego JS także 
wszystkie osoby zajmujące się daną dziedziną oraz osoby interesujące się tą dzie
dziną, pod warunkiem posiadania przez nie wiedzy niezbędnej do komunikowania 
się w zakresie przez nią określonym (Kubiak 2002: 7). Jest to jednak dość wąskie 
widzenie użytkowników JS, gdyż nic obejmuje na przykład pacjentów - odbiorców 
specjalistycznych komunikatów lekarzy - czy klientów - odbiorców komunikatów 
specjalistów bankowych, ubezpieczeniowych itd. Dlatego też Cabré postuluje wpro
wadzenie rozróżnienia między nadawcami i odbiorcami komunikatów spe
cjalistycznych.

I tak nadawcami komunikatów specjalistycznych (naukowych, technicznych 
i zawodowych) mogą być jedynie specjaliści (eksperci) - osoby ze znajomo
ścią tematu/przedmiotu specjalistycznego. Odbiorcami natomiast - również spe
cjaliści w danej dziedzinie, ale też i n i c s p c c j a 1 i ś c i: osoby zapoznające się 
z tą dziedziną oraz, dodajmy, odbiorcy usług specjalistycznych (należących do danej 
dziedziny), a więc pacjenci, klienci itp.

Oznacza to, że komunikacja ukierunkowana na temat/przedmiot specjalistycz
ny dokonuje się w JS, który jest aktualizowany na zróżnicowanym pionowo pozio
mic „spccjalistyczności”: na najwyższym poziomic - na szczycie piramidy według 
określenia badaczki - sytuuje się komunikacja specjalistyczna między specjalistami 
(ekspertami), podstawę zaś piramidy, część, dodajmy, o wiele szerszą niż szczyt, 
stanowi komunikacja popularnonaukowa (por. Gajda 1982: 122) i inna skierowana 
do nicspccjalistów (Cabré 1998: 120, 124-125). A ponieważ to do nadawców, czyli 
specjalistów w danej dziedzinie, należy troska o to, by ich komunikat/tekst specjali
styczny był dla konkretnego odbiorcy zrozumiały, zachowując w miarę możliwości 
swoją podstawową funkcję, którą jest wymiana informacji na dany specjalistyczny 
temat: obiektywna, precyzyjna i jednoznaczna (Cabré 1998: 138, 143), prowadzi to 
nieuchronnie do powstawania wariantów w obrębie JS, o których mówi kryte
rium 5. opisu (por. I, 1.2.3.1.). Na przykład w odniesieniu do terminologii medycz
nej Alicja Kacprzak nadmienia wprost o dwóch poziomach językowych: poziomic 
językowym lekarza i poziomic językowym pacjenta (Kacprzak 2000: 10-11; zob. też 
Smuk 2007: 64)l6.

16 Podobny problem zauważa dla tekstów prawniezych Teresa Tomaszkiewiez, podkreślając, że na 
przykład umowy prawa cywilnego, sporządzane przez specjalistów, są adresowane tak do specjali
stów, jak i do odbiorców nicspccjalistów. Są zatem szczególnym typem tekstów specjalistycznych: 
łączy je z nimi fakt, że zawierają terminologię i specyficzne struktury językowe oraz to, że charakte
ryzuje je wysoki stopień skonwencjonalizowania. Jednak z uwagi na fakt, że są przecież skierowane 
także do nicspccjalistów, należy je uznać za teksty s p ecj a 1 n c, skonwencjonalizowane, ale nic 
do końca spccj a I i styczne (Tomaszkiewicz 2003: 245, wyróżnienie B.L.).

Zjawisko to w aspekcie glottodydaktycznym jako pierwsze podniosły i uczyniły 
punktem wyjścia dla opracowania założeń metodologicznych nauczania polskiego 
języka medycznego jako obcego Alicja Danccka-Chwals, Danuta Pukas-Palimąka 
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oraz Maria Chłopicka (1979; 1981; Miodunka 1996: 44-45), następnie praktycznie 
urzeczywistnionych w postaci dwóch podręczników do nauczania polskiego języka 
medycznego obcokrajowców (Danccka-Chwals, Chłopicka, Pukas-Palimąka 1989; 
Chłopicka, Pukas-Palimąka, Turek-Fomclska 1991).

Mówiąc o wariantach w obrębie języków specjalistycznych zdeterminowanych 
pragmatycznie osobą odbiorcy, można zatem uwzględnić istnienie jeszcze jednego 
wariantu - wariantu utworzonego dla celów glottodydaktycznych i aktualizowanego 
w procesie nauczania/uczenia się JS jako obcego: od wariantu mającego za podstawę 
teksty spreparowane, wyabstrahowane z sytuacji komunikacyjnych specjalistycz
nych, po wariant bazujący na autentycznych tekstach w gatunkach specjalistycz
nych17 *. Na kształt tego wariantu ma wpływ z jednej strony poziom zaawansowania 
uczących się danego JO w jego odmianie ogólnej, a z drugiej - poziom profesjona
lizmu uczących się danego JS jako obcego w zakresie danej dziedziny specjalistycz
nej i ich oczekiwania związane z opanowaniem wybranego JS jakc obcego. Jest to 
szczególnie istotne w przypadku języka biznesu jako obcego, o czym będzie dalej 
mowa (zob. część II).

17 Wariant dla celów glottodydaktycznych nazywany jest, gdy idzie o język francuski, français sur
Objectifs Spécifiques (FOS), natomiast gdy chodzi o język angielski, English for Spécifie Purposes 
(ESP), por. 1.2.3.1., przypis 2.

Zatem opis języka biznesu jako JS powinien uwzględnić jego wariantywność ze 
względu na odbiorcę komunikacji specjalistycznej biznesowej oraz jego spektrum 
w ramach wariantu dla celów glottodydaktycznych, który jest przedmiotem N/U 
jako języka obcego.

1.3.3. Kryterium lingwistyczne

Specyfika kodu specjalistycznego wyznaczona na podstawie kryterium lingwistycz
nego jest przez badaczy określana poprzez odniesienie do języka ogólnego na po
ziomic morfologicznym (w tym słowotwórczym), składniowym, leksykalnym oraz 
w zakresie organizacji tekstu w jego specyficznej strukturze oraz w specjalistycznych 
gatunkach tekstów (Gajda 1997: 18-20, Troszczyńska-Nakonieczna 2003: 247).

Poszukuje się w pierwszym rzędzie cech, których język w odmianie ogólnej nie 
wykazuje. Te zaś sytuują się na poziomie leksykalnym oraz na planie tekstu.

Od języka w odmianie ogólnej JS najbardziej odróżnia specjalistyczna leksyka. 
Składa się na nią z jednej strony terminologia należąca wyłącznie do danej dzie
dziny specjalistycznej, a z drugiej - jednostki leksykalne należące również do 
języka ogólnego, ale mające w danej domenie specjalistycznej znaczenie specy
ficzne, dla niej właściwe (Gajda 1990a: 51, 57-60; Gross, Gucnthner 2002: 179), 
czyli mające w niej status terminu. W tym wypadku do języka specjalistycznego 
przynależy strona pojęciowa tych jednostek leksykalnych w zakresie danej domeny 
specjalistycznej i to je różni od tych terminów, których zarówno strona brzmieniowa 
(signifiant), jak i pojęciowa należą jedynie do danego języka specjalistycznego (zob.
1.4.4.3. ).
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Na planie tekstu JS charakteryzują właściwe mu wzorce tekstowe (Grucza S. 
2007a: 14): formuły tekstowe18 oraz specjalistyczne gatunki tekstów19.

Jako formuły tekstowe typowe dla tekstów speejalistycznych badacze podają: opis, definicję, klasy
fikację, wyliczanic/wymicnianic, obliczanie, rozumowanie, argumentację, cytowanie, odsyłanie do 
(strony, paragrafu), uogólnienie (Danecka-Chwals, Chłopicka, Pukas-Palimąka 1981: 64-65; Cabré 
1998: 139).

” Bogusław Kubiak wymienia z jednej strony instrukcję obsługi, wskazówki użycia Icków, zasady 
rozliczania podatku dochodowego, orzeczenia sądowe, umowy sprzedaży kupna, z drugiej zaś re
cenzję, wykład, sprawozdanie, pogadankę popularnonaukową, referat (Kubiak 2002: 7, 10).

20 Podobne stanowisko badaczy niemieckich przytacza Wiesława Troszczyńska-Nakonieczna: „Nic 
tworzą one [języki specjalistyczne, uściślenie B.L.] własnych, izolowanych od języka ogólnego 
(Gemeinsprache) systemów językowych [...]” (Troszczyńska-Nakonieczna 2003: 248). Pojęcie Ge
meinsprache odpowiada pojęciu/tcrminowi język ogólny (w odmianie ogólnej}, natomiast pojęciu 
nadrzędnemu język narodowy najbliższe jest pojęcic/tcrmin niemiecki Gesamtsprache (na podstawie 
Grucza S. 2008a: 696).

21 Bliżej omówiona została jedynie składnia tekstów naukowych dziedzin humanistycznych przez Sta
nisława Mikołajczaka (1990).

W pozostałych podsystemach językowych: morfologicznym i składniowym, 
JS różnią się od języka w odmianie ogólnej wyższą frekwencją pewnych struktur, któ
re w języku w odmianie ogólnej są rzadkie (Cabré 1998: 136-137; Kubiak 2002: 9). 
W stosunku do tego ostatniego nic są one jednak swoiste czy też odrębne. Stanowią 
różnicę jedynie pod względem ilościowym. W związku z tym Sambor Grucza wysu
wa - za Franciszkiem Gruczą (zob. Grucza F. 2002:15-18)- tezę, iż języki specjali
styczne nic są „pełnymi językami” (Grucza S. 2007a: 14)20.

Na poziomie morfologicznym w zakresie słowotwórstwa frekwencja wyższa niż 
w języku ogólnym dotyczy stosowania pewnych afiksów, nominalizacji (odczasow- 
nikowych), compositów, syntagm nominalnych (Danccka-Chwals, Pukas-Palimąka, 
Chłopicka 1979: 76-78; Danccka-Chwals, Chłopicka, Pukas-Palimąka 1981: 59, 64; 
Cabré 1998: 133, 137, 139). Na poziomic fleksyjnym zaś częściej używane są: strona 
bicma, formy nicosobowe czasownika, 1. os. Im. w funkcji bezosobowej (Danccka- 
-Chwals, Pukas-Palimąka, Chłopicka 1979: 76; Danccka-Chwals, Chłopicka, Pukas- 
-Palimąka 1981: 63).

W zakresie składni JS badacze podkreślają częstsze użycie formuł nicosobo- 
wych, konstrukcji bezpodmiotowych (Danccka-Chwals, Chłopicka, Pukas-Palimąka 
1981: 63; Cabré 1998: 139) oraz stosowanie odpowiednich schematów zdań specja
listycznych (Grucza S. 2007a: 16). Nadto, zdaniem Cabré (1998: 137), w tekstach 
specjalistycznych występują częściej zdania krótkie, natomiast rzadziej zdania pod
rzędnie złożone. Składnię języków specjalistycznych badacze określają najogólniej 
jako funkcjonalną (Danccka-Chwals, Chłopicka, Pukas-Palimąka 1981: 59-60) bądź 
specyficzną (Troszczyńska-Nakonieczna 2003: 247).

Poza wybranymi zjawiskami syntaktycznymi składnia tekstów specjalistycz
nych daleka jest od pełnego opisu21. A przecież, jak słusznie zauważają autorki zało
żeń metodologicznych nauczania polskiego języka medycznego, to właśnie składnia 
przedstawia trudność w zrozumieniu tekstów specjalistycznych w języku obcym 
(Danecka-Chwals, Pukas-Palimąka, Chłopicka 1979: 78). Spośród prac teoretycz
nych poświęconych językom specjalistycznym najpełniejszą koncepcję opisu skład
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ni JS, wedle wiedzy pisząccj te słowa, zawarł w swojej monografii języków specjali
stycznych francuski badacz Pierre Lerat, poświęcając podsystemowi składniowemu 
osobny rozdział22.

Przedstawione aspekty wymiaru językowego i tekstowego JS dotyczą formy pi
sanej - najczęstszej formy ich realizacji. Zakres natomiast występowania ccch/zja- 
wisk charakterystycznych w poszczególnych JS jest różny. Jednak to one odgrywają 
zasadniczą rolę w rozpoznawaniu swoistości języka uznanego za specjalistyczny 
i dlatego proces nauczania danego JS jako obcego jest na nic w pierwszym rzędzie 
ukierunkowany.

1.3.4. Status języka specjalistycznego jako kodu „w ogóle”

Wspólne cechy pragmatyczne, językowe i tekstowe, jakie badacze wyznaczają dla 
różnych języków specjalistycznych, upoważniają zatem do tego, by uznać status 
JS „w ogóle”/ kodu specjalistycznego ogólnego jako podzbioru - odmiany języ
ka narodowego wyróżnionej na zasadzie opozycji do języka w odmianie ogólnej 
(Cabrć 1998: 126-133). Pierre Lerat definiuje najogólniej JS jako język naturalny, 
ale integrujący także inne kody scmiotycznc, w sytuacji użycia profesjonalnego/ 
zawodowego, a więc w służbie przekazywania wiedzy specjalistycznej nazwanej 
językowo przez terminy (Lerat 1995: 20-22, 28-29). Kod specjalistyczny ogólny 
jest tutaj rozumiany jako pewien potencjał - zespół możliwości, określonych przez 
wyżej wymienione wspólne cechy pragmatyczne, językowe i tekstowe.

Natomiast w ramach tego kodu wyróżniają się - ze względu na dziedzinę specja
listyczną (której dotyczy temat/przedmiot komunikacji czy tekstów) - poszczególne 
JS i one mają w nazwie uszczegółowienie wskazujące na odniesienie do określonej 
domeny, odróżniające JS między sobą.

JS nic stanowią klasy zamkniętej, wyłaniają się nowe wraz z konstytuowaniem się 
nowych dyscyplin naukowych, technicznych czy też nowych, wyspecjalizowanych 
dziedzin ludzkiej aktywności. Tak na przykład stosunkowo młodym JS jest język biz
nesu, którego dotyczy niniejsza praca, dopiero powstający język turystyki (Tambor, 
Majkicwicz 2003), czy też postulowane przez Franciszka Gruczę powstanie języ
ków dotyczących europejskiej integracji i Unii Europejskiej (zob. Grucza F. 2004). 
Ważna jest przy tym świadomość, że każdy JS stanowi odmianę autonomiczną 
w stosunku do języka w odmianie ogólnej „pod względem funkcjonalnym” 
(Grucza S. 2007a: 14, wyróżnienie - B.L.). Podstawową zaś funkcją JS jest ko
munikacja szczególna, bo typu informacyjnego z funkcją zasadniczo referencyj
ną, odnoszącą do danego segmentu rzeczywistości objętego określoną domeną. 
Tę ostatnią funkcję umożliwia odpowiednia terminologia, która służy do nazwania 
pojęć z obszaru danej dziedziny (zob. Gajda 1990a: 16-84; 1990b: 39-76). Ujmując 
rzecz w terminach Jakobsonowskich funkcji języka, podstawową funkcją JS jest 
przekazywanie i wymiana informacji maksymalnie obiektywnej i bezosobowej na 
temat specjalistyczny (Cabrć 1998: 123, 133, 138). W tej funkcji JS nic są wymienne 
z językiem w odmianie ogólnej.

” Jest to rozdział VII zatytułowany Langue spécialisée et syntaxe (Lerat 1995: 74-81).
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1.4. Usytuowanie języków specjalistycznych oraz miejsce języka naukowego 
w obrazie zróżnicowania polszczyzny na odmiany

1.4.1. Zróżnicowanie polskiego języka narodowego na odmiany - schemat

W żadnym jednak wypadku autonomia JS nic powinna być rozumiana jako stan od
izolowania, ścisłej cezury między nimi a językiem ogólnym (Gajda 1990a: 48-49). 
Nic tylko dlatego, że ich podsystemy częściowo się pokrywają - jak to ma miejsce 
w przypadku tego zasobu słownego, który jest wspólny ze słownictwem w języku 
w odmianie ogólnej21 * 23 *, oraz częściowo podsystemu morfologicznego i składniowego, 
ale też i nieustannego przepływu między nimi głównie jednostek leksykalnych, 
lecz i struktur. Na poziomic leksykalnym ta wzajemna wymiana między językiem 
w odmianie ogólnej a JS została przez Danutę Buttlcr opisana jako, z jednej strony, 
tcrminologizacja wyrazów potocznych (Buttlcr 1979a), a z drugiej - jako determino- 
logizacja wyrazów z leksyki specjalnej (eadcm 1979b; zob. też Bajerowa 1980: 43, 
46-51 ; Gajda 1990a: 58-60; Wójtach 1999; Jadacka 2001: 151 ).

21 Zdaniem Gastona Grossa i Franza Gucnthncra każdy tekst specjalistyczny zawiera trzy czwarte słów
występujących w języku ogólnym ze znaczeniami w nim przyjętymi (Gross, Gucnthner 2002: 179).

24 Bliższe wyjaśnienie określenia koncept/profesjonalnepojęcie podaję w punkcie I, 4.1.2., a zwłasz
cza w punkcie 4.1.2.4.

25 M. T. Cabré nazywa ten język: la „langue entière ", la langue dans le sens le plus global / la lan
gue dans son sens global (Cabré 1998: 115, 119). Językoznawcy polscy natomiast określają ten 
język, który jest pojęciem nadrzędnym, jako język narodowy, język etniczny, język ogólnonarodowy, 
por. I, 1.2.1., przypis 1 oraz przypis 2.
Równocześnie jednak terminy: język narodowy oraz, język ogólnonarodowy przez niektórych bada
czy stosowane są jako nazwy gatunkowe, a nic rodzajowe, co może być mylące, por. I, 1.2.1. W ni
niejszej pracy przyjmujemy określenie język narodowy w znaczeniu, w jakim używa go Zenon Kle
mensiewicz i Walery Pisarek, tzn. jako nazwę rodzajową hiperonim dla poszczególnych odmian.

26 Inne określenia dla tego hiponimu stosowane w literaturze przedmiotu zostały przedstawione 
w punkcie I, 1.2.1.

Z pozycji glottodydaktyki danego JS ważne jest uświadomienie zwłaszcza zja
wiska tcrminologizacji wyrazów z języka w odmianie ogólnej, już uczącemu się 
znanych: staje on mianowicie przed problemem rozróżnienia signifié danego wyra
zu w odmianie ogólnej, często potocznego, a konceptem!profesjonalnym pojęciem™, 
gdy wyraz ten staje się terminem przypisanym do danej dziedziny specjalistycznej. 
Takie rozróżnianie uznać można za część umiejętności onomazjologicznych w za
kresie danego JS (Grucza S. 2007a: 15).

Jak przedstawiają się wzajemne relacje między językiem narodowym25 i jego od
mianami: JS, językiem ogólnym (w odmianie ogólnej)26 i innymi odmianami zróż
nicowanymi społecznic i terytorialnie, pokazuje poniższy schemat. Odwołujemy się 
w nim do ogólnego schematu rozwarstwienia języka S. Gruczy, który najtrafniej zo
brazował usytuowanie JS na tle zróżnicowania języka narodowego (Grucza S. 2008a: 
695-696; 2008b: 47, 50-53).
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Powyższy schemat zróżnicowania polskiego języka narodowego na odmiany - 
realnie istniejące formy aktualizacji potencjału gramatycznego i leksykalnego - uj
muje więc JS jako funkcjonalnie wyodrębniającą się od języka ogólnego kategorię, 
zróżnicowaną w podziale poziomym według poszczególnych dziedzin specjalistycz
nych / specjalności (pierwsze kryterium pragmatyczne, por. I, 1.2.3.1. oraz 1.3.1.). 
Natomiast każdy z JS może występować w podziale pionowym w swoistych dla 
siebie wariantach (determinują je kryteria pragmatyczne 2. i 3. oraz kryteria języko
we 5., por. I, 1.2.3.1., I.3.2.)28.

2K Jeszcze inne zróżnicowanie języka specjalistycznego podaję Urszula Żydek-Bcdnarczuk, wyróżnia
jąc w nim trzy rejestry (bez podania zresztą definicji tego pojęcia): język naukowy i jego odmiany, 
język zawodowy potoczny oraz język specjalistyczny użytkowy (Żydek-Bcdnarczuk 1997).

29 Do włączenia języków dyscyplin naukowych w obręb języków specjalistycznych przychyla się Sta
nisław Gajda w swoim późniejszym artykule opublikowanym w 1997 roku (Gajda 1997: 7).

1.4.2. Miejsce języka naukowego w obrazie zróżnicowania polszczyzny

Miejsce szczególne wśród ogółu JS przypada językowi/językom obsługującym dzie
dziny specjalistyczne będące dyscyplinami naukowymi - ze względu na ich funda
mentalną dla rozwoju cywilizacyjnego funkcję poznawczą.

Przypomnijmy, że dotychczasowe ujęcia zróżnicowania polszczyzny rozbijały 
język obsługujący dziedziny specjalistyczne na język zawodowy i język naukowy, 
o ile naturalnie dana dziedzina została uznana za naukę. Ten ostatni językoznawcy 
polonistyczni uważają w przeważającej większości za odmianę języka literackiego 
obsługującą dyscypliny naukowe, włączając tym samym język naukowy w obręb ję
zyka w odmianie ogólnej (por. I, 1.1.1.). Również Stanisław Gajda w swoich dwóch 
monografiach poświęconych językowi naukowemu podzielał to stanowisko (Gaj
da 1982; 1990b: 26).

Jakie jest jednak uzasadnienie tego rozbicia? Antoni Furdal, autor koncepcji kla
syfikacji odmian współczesnej polszczyzny, stwierdza wprost:

Jeśli rozbijemy go [język wyspecjalizowany, uściślenie B.L.] tutaj na naukowy i zawodowy, 
to dlatego, by zaakcentować wagę języka naukowego - narzędzia poznania w dzisiejszej 
cywilizacji i postawić go należycie w kręgu odmian języka literackiego (Furdal 1977: 167; 
wyróżnienie B.L.).

Czyli rozbicie to podyktowane jest nic względami merytorycznymi, a jedynie 
większym prestiżem przyznawanym przez użytkowników języka językowi literac
kiemu niż językom służącym do wyrażania specjalistycznych obszarów rzeczywi
stości.

Dominujący dotąd w językoznawstwie polonistycznym obraz odmian języko
wych, który łączy język naukowy z odmianą ogólną, podstawową, ulega jednak 
zmianie, gdy uznaje się nauki za dyscypliny należące do szerszej kategorii, jaką 
jest ogół dziedzin specjalistycznych, ale zarazem stanowiące pod względem funk
cji poznawczej najważniejszy ich podzbiór. Wtedy również i języki obsługujące 
poszczególne nauki sytuują się w odmianie specjalistycznej polszczyzny, tym ra
zem naukowej29. Wspólne cechy języków poszczególnych dyscyplin zaliczanych do 
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nauk zostały przez Gajdę objęte ogólnym pojęciem ‘języka nauki’ / ‘polszczyzny 
naukowej’ / ‘języka naukowego’ / ‘języka w nauce’ (Gajda 1982, 1990b). Ustalone 
przez tego badacza warianty języka naukowego podlegają w dużej mierze drugiemu 
w hierarchii pragmatycznemu kryterium użytkowników JS (por. I, 1.3.2.) - autor 
wyróżnia bowiem ze względu na osobę nadawcy i odbiorcy w komunikacji następu
jące podjęzyki języka nauki:

1. teoretycznonaukowy, służący komunikacji specjalisty ze specjalistą w działalności ściśle 
naukowej: 2. praktycznonaukowy, służący komunikacji specjalisty zc specjalistą w zasto
sowaniu praktycznym osiągnięć nauki; 3. dydaktycznonaukowy, którego specjalista używa 
w nauczaniu osób przyswajających daną dyscyplinę naukową oraz 4. popularnonaukowy 
służący komunikowaniu się specjalisty z nicspccjalistą interesującym się daną dziedziną wie
dzy (Gajda 1990b: 36-37).

Nas interesuje najbardziej wariant służący komunikowaniu się na temat spe
cjalistyczny specjalisty z nicspccjalistą, który Gajda ogranicza, niesłusznie naszym 
zdaniem, tylko do wariantu (podjęzyka) popularnonaukowego. Bowiem typologia 
podjęzyków (języka nauki) tego autora zupełnie nic bierze pod uwagę szeregu form 
komunikowania się specjalisty z nicspccjalistą, które to formy nie istniałyby bez 
sięgania do elementów języka odpowiedniej dyscypliny naukowej, której doty
czy dany specjalistyczny temat komunikacji. A są to formy komunikacji językowej 
niezwykle społecznie ważne, bo żywotnie dotyczące coraz większej liczby użyt
kowników języka. Mieszczą się w nich na przykład języki: informacji, jaką lekarz 
udziela pacjentowi (medycyna), „ulotki dla pacjenta: informacja dla użytkownika” 
obowiązkowo załączanej do lekarstw (medycyna, farmakologia), etykietki zawiera
jącej skład chemiczny produktów (chemia) / żywności (nauki rolnicze), instrukcji 
obsługi sprzętu o zaawansowanej technologii (nauki techniczne, telekomunikacja 
itd., por. Żydck-Bcdnarczuk 1997: 34-38) czy orzeczeń sądowych, umowy o pracę 
i wszelkich umów prawa cywilnego (np. ubezpieczeniowych, bankowych, kupna- 
sprzedaży, najmu, przewozu, dzierżawy) - te ostatnie gatunki tekstów sporządzane 
są w języku prawniczym i skierowane zarówno do specjalistów, jak i nicspccjali- 
stów1". W tego typu skonwencjonalizowanych formach komunikacji obligatoryjne 
staje się użycie adekwatnej odmiany języka czerpiącej z języka naukowego (danej 
dyscypliny) - a jest ona nicprzckładalna na podjęzyk popularnonaukowy w typolo
gii Gajdy, ani też na język w odmianie ogólnej (podstawowej). Pozostaje kwestią 
otwartą, jaki jest status tych form komunikowania się specjalisty z nicspccjalistą 
w ogólnym obrazie odmian językowych. W każdym razie typologia podjęzyków 
języka nauki Stanisława Gajdy nic daje odpowiedzi na pytanie, jakiego typu wa
riantami języków odpowiednich dziedzin wiedzy są przytoczone formy komunikacji 
specjalistycznej.

Wydaje się jednak, że zróżnicowanie pionowe języka naukowego na warianty - 
jakie dla ogółu JS przewiduje przedstawiony powyżej schemat odmian językowych

Co ciekawe, S. Gajda marginalizuje w swojej monografii nauki prawnicze, bowiem przytoczona 
przez niego klasyfikacja nauk całkowicie prawo pomija (Gajda 1990b: 38). Tymczasem język pra
wa (prawny i prawniczy) został już ujęty w osobną dziedzinę językoznawstwa juryslingwistykę 
(por. Pieńkos J. 1999).
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(por. rys. 1.) - pozwala przyporządkować do języka danej dyscypliny naukowej, jako 
pojęcia nadrzędnego, wszelkie jego aktualizacje, także te realizowane dla celów za
wodowych lub do porozumiewania się z nicspccjalistami. A to, że w ostatecznym 
rozrachunku język naukowy znajduje swoje miejsce wśród JS - miejsce, jakie mu 
wyznaczają kryteria pragmatyczne - wcale nie umniejsza jego rangi. Przeciw
nie, pokazuje rolę języka nauki w dzisiejszym, coraz bardziej specjalizującym się 
świecie.



Rozdział 2.
JĘZYKI SPECJALISTYCZNE W BADANIACH LINGWISTYKI STOSOWANEJ

- IMPLIKACJE DLA GLOTTODYDAKTYK1

2.1. Od kodu do komunikacji specjalistycznej - poszerzanie się obszaru badań 
nad językami specjalistycznymi

Specyfika języków specjalistycznych - tak, jak ją określają przedstawione kryteria 
definiowania JS -wyznacza ogólne założenia metodologii ich opisu/dydaktyki, za
tem ta specyfika w odniesieniu do danego JS powinna najpierw zostać opisana, by 
mogła być następnie uczona w procesie glottodydaktycznym.

Przejdźmy zatem do implikacji szczegółowych, jakie płyną dla glottodydaktyki 
JS z osiągnięć teoretycznych i badawczych językoznawstwa stosowanego w zakre
sie języków specjalistycznych. Wyznaczają je w pierwszym rzędzie kolejne etapy 
rozwoju badań nad JS, a te zostały wytyczone przez istotne zmiany w podej
ściu do przedmiotu badań. Prześledzenie kolejnych etapów rozwoju myśli badaw
czej w obszarze JS pozwoli pokazać, o jakie treści i umicjętności/sprawności może 
być wzbogacane nauczanie polskich języków specjalistycznych jako obcych i jak 
dobierać do tego celu metody dydaktyczne.

Rozwój i stan badań nad językami specjalistycznymi w Polsce przynoszą ar
tykuły Stanisława Gajdy Polskie języki specjalistyczne dawniej i dziś (1997) oraz 
Sambora Gruczy Geschichte und Stand der Fachsprachenjorschung in Polen 
(2008a). Uzupełnieniem tej ostatniej syntezy jest artykuł Wiesławy Troszczyńskiej- 
-Nakonieczncj Pragmatyczne aspekty badań gatunków tekstów specjalistycznych na 
potrzeby tłumaczeń i dydaktyki (2003), pokazujący niektóre nowsze kierunki badaw
cze w zakresie JS w perspektywie gcrmanistycznych badań nad językami specjali
stycznymi, bardzo w Niemczech zaawansowanych.

Pierwszy etap badań w obszarze języków specjalistycznych - zarówno w Polsce, 
jak i w innych krajach - stanowiła terminologia specjalistyczna (Grucza S. 2008a: 
692-693), która zresztą obecnie ukonstytuowała się jako osobna dyscyplina na
ukowa. Zagadnienie terminu z językoznawczego punktu widzenia podejmowały 
prace Hanny Jadackicj (1976, 1978, 1999), Stanisława Gajdy (1990a), Franciszka 
Gruczy (199lb), tom zbiorowy pod redakcją również Franciszka Gruczy (199la), 
dalej monografia Włodzimierza Lejczyka i Luby Bicsickicrskicj (którzy zresztą uży
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wają jako nazwy tej dyscypliny terminoznawstwo, zob. 1998), tom zbiorowy pod 
redakcją Jerzego Lukszyna (200la) oraz zamieszczony w nim artykuł tego bada
cza (Lukszyn 200 lb), następnie tom zbiorowy pod redakcją Jana Lewandowskiego 
(2004), i wreszcie całościowe, monograficzne ujęcie teorii terminu i terminologii 
Jerzego Lukszyna i Wandy Zmarzer (2006).

Jak osiągnięcia teoretyczne w zakresie terminu i terminologii mogą inspirować 
i ukierunkować nauczanie terminologii języka specjalistycznego jako obcego, przed
stawia rozdział 4. niniejszej pracy (zob. I, 4.).

Rozwój badań nad JS - już niejako dziedziny jedynie służebnej wobec glotto- 
dydaktyki i traduktologii, ale jako badania samodzielne - doprowadził do ukształ
towania się w Polsce, głównie w warszawskiej szkole badawczej językoznawstwa 
stosowanego, osobnej dyscypliny - lingwistyki języków specjalistycznych, nic- 
ograniczająccj się już tylko do terminologii (Grucza S. 2008a: 693; por. też Grucza F., 
Kozłowska 1994a; Grucza F. 2004). Dla tej dyscypliny Franciszek Grucza zapropo
nował termin technolingwistyka (por. Grucza S. 2008a: 694; Lewandowski 2002a).

Najpełniejszym wyrazem ukonstytuowania się w Polsce lingwistyki języ
ków specjalistycznych jako osobnej dyscypliny jest monografia Sambora Gruczy 
Lingwistyka języków specjalistycznych (2008b).

Od badań ukierunkowanych na system, a więc na terminologię (poziom leksykal
ny) i na zdanie (poziom składni), dalsze badania nad językami specjalistycznymi roz
szerzyły się na płaszczyznę tekstu specjalistycznego i gatunków specjalistycznych, 
stając się lingwistyką tekstów specjalistycznych (Troszczyńska-Nakonicczna 2003: 
248-251, 253; Kielar, Grucza S. 2003; Grucza S. 2004; 2008a: 694; Lewandowski, 
Kornacka 2005).

Natomiast praktyka glottodydaktyczna i tłumaczeniowa w zakresie tek
stów specjalistycznych pokazała konieczność kontrastywnych ujęć terminologii 
(Kacprzak 2000) oraz tekstów i gatunków specjalistycznych (Tomaszkiewicz 2003; 
Lewandowski, Kornacka, Woźniakowski 2006). Obecnie stały się one osobnym nur
tem badawczym w obszarze języków specjalistycznych (Troszczyńska-Nakonicczna 
2003: 251-252, 254-257).

Potrzeby związane z praktyką użyć JS w dzisiejszym świecie otworzyła ling
wistykę tekstów specjalistycznych na komunikację specjalistyczną uwarunkowaną 
pragmatycznie (por. I, 1 .3.2., 1.4.2.). Odpowiedzią na te potrzeby jest powstanie w jej 
ramach nurtu badającego interakcyjny dyskurs specjalistyczny (Troszczyńska- 
Nakonicczna 2003: 253). Przez ten ostatni Sambor Grucza rozumie „pewien rodzaj 
komunikacyjnej interakcji”, czyli „działań tekstowych” i definiuje następująco: „po
jęcie interakcja - dyskurs nic obejmuje reguł dotyczących tworzenia tekstów, ani 
reguł posługiwania się nimi, natomiast obejmuje strukturę komponcntalną 
rozważanego ciągu tekstów” (Grucza S. 2008c: 15, wyróżnienie - B.L.).

Wraz z badaniami nad komunikacją specjalistyczną - interakcyjnym dyskursem 
specjalistycznym - wyłoniła się również potrzeba ujmowania tych zjawisk kon- 
trastywnic, czyli w perspektywie interkulturowości (Troszczyńska-Nakonicczna 
2003: 252; Grucza S. 2006).
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2.2. Implikacje dla glottodydaktyki

Glottodydaktyka (danego) języka specjalistycznego powinna zatem brać pod uwa
gę - oprócz terminologii i poziomu zdania, a dalej tekstu specjalistycznego - rów
nież gatunki specjalistyczne tekstów oraz interakcyjny dyskurs specjalistyczny. Zaś 
nauczanie tych elementów może wymagać uwzględnienia aspektu kontrastywnego 
oraz perspektywy intcrkulturowej, na przykład z językiem pierwszym uczących się.

Język biznesu nauczany jako obcy jest niewątpliwie tym JS, w którym waga 
wszystkich tych elementów jest równorzędna. Jak zagadnienia związane z naucza
niem wskazanych elementów stawia i rozwiązuje glottodydaktyka specjalistycznego 
języka polskiego i angielskiego dla celów biznesowych, przedstawia druga część 
pracy.





Rozdział 3.
JĘZYKI SPECJALISTYCZNE JAKO PRZEDMIOT BADAŃ GLOTTODYDAKTYKI 

UPRAWIANEJ W POLSCE: OD WIEDZY NAUKOWEJ DO JEJ APLIKACJI

3.1. Stan badań nad glottodydaktyką języków specjalistycznych nauczanych 
jako obce w Polsce

Metodologia nauczania języków specjalistycznych jako obcych jest ściśle powią
zana z osiągnięciami teoretycznymi i badawczymi dydaktyki (JS jako ojczystych) 
i glottodydaktyki tychże. Trzeba jednak przy tym podkreślić, iż refleksja teoretycz
na nad nauczaniem JS była w Polsce prowadzona w zasadzie w ramach glotto
dydaktyki, nic zaś w ramach dydaktyki języka ojczystego. Tymczasem, jak pod
kreśla Sambor Grucza, istnieje ścisła zależność pomiędzy kompetencją językową, 
jaką uczący się osiągnął w zakresie danego JS ojczystego, a nauczanicm/uczenicm 
się tegoż JS jako obcego (Grucza S. 2007a: 17-18).

Tak na przykład kontekst glottodydaktyczny charakteryzuje pracę Stanisława 
Wojnickiego poświęconą nauczaniu języków obcych dla celów zawodowych 
(Wojnicki 199la). Problematyka glottodydaktyczna jest też często łączona z traduk- 
tologią z racji tego, że tłumaczenie specjalistyczne stanowi ważny element dydakty
ki JS jako obcych (zob. np. tomy zbiorowe Kątny 2001; Mamet, Mrózek 2003).

Pierwsze i jedyne jak dotąd teoretyczne wprowadzenie do problematyki glot
todydaktyki języków specjalistycznych w Polsce stanowi artykuł Sambora Gruczy 
przedstawiający założenia lingwistyczne dydaktyki JS (Grucza S. 2007a; zob. też 
Grucza S. 2007b). Jest pionierskie, ponieważ autor jako pierwszy podaję model 
układu glottodydaktyczncgo specjalistycznego na tle ogólnego modelu glottodydak- 
tyczncgo - przez co glottodydaktyka specjalistyczna zostaje włączona do glotto
dydaktyki w ogóle jako jej „dodatkowy składnik” (Grucza S. 2007a: 12), następ
nie przedstawia problem specjalistycznej kompetencji językowej i specjalistycznej 
kompetencji komunikacyjnej, łącząc tę ostatnią z implikowaną przez nią konieczną 
wiedzą specjalistyczną (Grucza S. 2007a: 16).

Cenny aspekt ogólny metodologii nauczania JS jako obcych wnoszą również 
artykuły Bogusława Kubiaka, który swoje rozważania opiera z jednej strony na 
nauczaniu JS niemieckiego i angielskiego jako obcych, a z drugiej - na szerokich 
studiach ogólnotcorctycznych danego zagadnicnia/zjawiska z zakresu problematyki 
języków specjalistycznych.
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I tak uwagę swoją poświęcił Kubiak samemu pojęciu Języka specjalistycz
nego’, o czym była już wcześniej mowa (Kubiak 2002; por. I, 1.2.3.2.), a następ
nie koncepcjom nauczania JS (Kubiak 2005) oraz typologii nauczania JS (Kubiak 
2006). Podniósł tym samym problem szczególnie dla glottodydaktyki języków 
specjalistycznych w Polsce ważny, bo dotychczas niedostatecznie uświadamiany. 
Mianowicie, wychodząc od podkreślenia różnic w N JS i języka ogólnego jako 
obcych, Kubiak przedstawia - na podstawie dorobku glottodydaktyki niemieckiej 
i angielskiej - pięć odmiennych koncepcji nauczania języka specjalistycznego jako 
obcego. Są to koncepcje zorientowane na język, koncepcje zorientowane na ucznia 
i rozwój sprawności, dalej koncepcje zorientowane na tekst, koncepcje zorientowa
ne na uczenie się oraz angielska koncepcja typu content-based language instruction 
(CBLI) skierowana na przekazywanie treści i łącząca naukę języka z równoczesnym 
przekazywaniem treści specjalistycznych (Kubiak 2005: 20-23).

Kolejny problem istotny dla glottodydaktyki JS, a omawiany przez B. Kubiaka, 
to definiowanie terminów z następującymi implikacjami dla nauczania JS jako ob
cych: ucząc definiowania terminów nauczyciel ma wybór postępowania opartego na 
metodzie anaforyczncj bądź kataforyczncj, nauczanie definiowania terminów po
winno wykształcić u uczących się kompetencje definicyjne, a samo N języka powin
no uwzględniać aspekt kontrastywny (Kubiak 2004a: 22-23).

Oprócz przedstawionych, stosunkowo jeszcze nielicznych prac o charakterze 
ogólnotcorctycznym i metodologicznym, istnieją już w polskiej literaturze glotto- 
dydaktyczncj liczne omówienia wybranych problemów szczegółowych z zakresu 
nauczania poszczególnych JS jako obcych. Powstały wprawdzie z praktyki na
uczania w Polsce konkretnego języka specjalistycznego jako obcego, ale ilustrują 
problem glottodydaktyczny dotyczący wszystkich JS. Z konieczności przykładowo 
tylko wymienimy tu zagadnienie sprawności czytania ze zrozumieniem tekstów spe
cjalistycznych (która pozostaje w ścisłym powiązaniu z powiększaniem znajomości 
słownictwa specjalistycznego) omówione przez Katarzynę Jarosz (2004), zagadnie
nie rozwijania kompetencji tekstowej (w zakresie francuskiego języka medycznego) 
przedstawione przez Macieja Smuka (2007) oraz dydaktykę przekładu tekstów spe
cjalistycznych (na przykładzie specjalistycznych tekstów niemieckich), którą oma
wia Agnieszka Vogclgcsang-Donccr (2008).

3.2. Stan badań nad glottodydaktyką polszczyzny w odmianach 
specjalistycznych

Ponieważ niniejsza praca dotyczy w pierwszym rzędzie zagadnienia nauczania 
polskiego języka biznesu jako obcego, przyjrzyjmy się bliżej, jakie ustalenia teo
retyczne i metodologiczne wypracowała polska myśl glottodydaktyczna w zakre
sie N polskich JS jako obcych. Bowiem świadomość tych ustaleń poczynionych na 
gruncie glottodydaktyki polskiej powinna stać u podstaw praktycznych rozwiązań 
służących procesowi N języka, czyli podręczników do różnych polskich języków 
specjalistycznych dla cudzoziemców.
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Naukową refleksję nad nauczaniem polskich JS jako obcych zapoczątkowały 
w latach 80. Alicja Danccka-Chwals, Danuta Pukas-Palimąka oraz Maria Chłopicka
- przedstawicielki krakowskiej szkoły w zakresie nauczania języka polskiego 
jako obcego. Dwa artykuły tych autorek (zob. Danccka-Chwals, Pukas-Palimąka, 
Chłopicka 1979; 1981) stanowią pionierskie opracowanie koncepcji dydaktyki pol
skiego języka specjalistycznego, gdyż autorki jako pierwsze przedstawiły własne, 
oparte na studiach ogólnoteoretycznych nad JS założenia metodologiczne i lin
gwistyczne nauczania polskiego języka medycznego obcokrajowców w Polsce. 
Wprawdzie już wcześniej odwoływaliśmy się do tych artykułów, ale na tym miej
scu wart podkreślenia jest fakt, że to autorki krakowskie wprowadziły do glotto- 
dydaktyki polonistycznej sam termin język specjalistyczny / odmiana specjalistyczna 
(por. 1,1.1.2.), kończąc tym samym jałową dyskusję odnośnie do samej nazwy i za
kresu tego zjawiska językowego, toczoną wśród polskich językoznawców: w zakres 
specjalistycznego języka medycznego włączają bowiem zarówno kod pisany, jak 
i mówiony, oba czyniąc przedmiotem nauczania; wprowadziły następnie ujęcie prag
matyczne polskiego języka medycznego w postaci dwóch wariantów zdeterminowa
nych osobą odbiorcy, których należy obcokrajowców uczyć (por. I, 1.3.2.), pokazały 
wreszcie w aspekcie glottodydaktycznym swoistość polskiego języka medyczne
go w podsystemach leksykalnym, morfologicznym i składniowym (por. I, 1.3.3.). 
Poczynione przez autorki ustalenia ogólnoteoretycznc i metodologiczne zaowoco
wały dwoma podręcznikami do nauczania polskiego języka medycznego jako ob
cego (zob. Danccka-Chwals, Chłopicka, Pukas-Palimąka 1989; Chłopicka, Pukas- 
-Palimąka, Turck-Fomclska 1991). Tak więc autorki wytyczyły wzór postępowania 
naukowego dla glottodydaktyki polonistycznej: pokazały, że droga do podręcznika
- rozumianego jako metoda nauczania JO - powinna zaczynać się od wypracowa
nia założeń lingwistycznych i metodycznych jako podstawy do jego opracowania, 
bowiem podręcznik stanowi dopiero zmaterializowaną konsekwencję tych koncep
cyjnych przemyśleń i ustaleń.

Tą drogą poszedł również Władysław Śliwiński, opracowując najpierw założe
nia metodologiczne i dydaktyczne dla nauczania języka humanistycznego (Śliwiń
ski 1985). Ich rezultatem jest dwuczęściowy podręcznik języka polskiego dla huma
nistów (Śliwiński 1986; Ligara 1990).

Problemy teoretyczne i metodologiczne nauczania polskiego JS - tym razem 
ekonomicznego i prawniczego - podjęła następnie Bronisława Ligara (2002). Jej ar
tykuł zawiera koncepcję nauczania polskiego JS jako obcego z perspektywy studen
tów polonistyki zagranicznej (w tym wypadku francuskiej) w aspekcie terminologii 
ekonomicznej, prawniczej i jej strukturyzacji, następnie w aspekcie składni tekstów 
oraz praktyki tłumaczenia, które jest obowiązkowym elementem N polskiego języka 
specjalistycznego na polonistykach francuskich (zarówno jako tzw. theme [tłuma
czenie z języka pierwszego studentów na nauczany JO], jak i version [tłumaczenie 
z JO na język pierwszy studentów]), a także w aspekcie dwóch wariantów JS: wa
riantu przeznaczonego dla odbiorcy specjalisty oraz wariantu popularnonaukowego, 
którego odbiorcą jest nicspecjalista.
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Okazuje się więc, żc naukowy opis polskich JS i metodologii ich nauczania po
zostaje nadal wyzwaniem dla polonistycznej myśli glottodydaktyczncj31. Natomiast 
sama praktyka w postaci podręczników do nauczania polskich JS jako obcych przed
stawia się jako bogatsza w osiągnięcia niż myśl teoretyczna.

" Pomija się w tym miejscu rozważania Jolanty Tambor i Anny Majkicwicz na temat nauczania obco
krajowców polskiego języka turystyki, ponieważ autorki ograniczyły się do przedstawienia jedynie 
własnych propozycji zagadnień tematycznych (Tambor, Majkicwicz 2003).

3.3. Podręczniki polskich języków specjalistycznych dla cudzoziemców jako 
aplikacja metody nauczania

Dotychczasowy dorobek glottodydaktyki języka polskiego z zakresu nauczania pol
skich JS obejmuje - gdy bierze się pod uwagę dziedzinę specjalistyczną - prze
znaczone dla obcokrajowców podręczniki języka medycznego, humanistycznego, 
następnie języka naukowo-technicznego, ekonomicznego oraz biznesowego.

Trzeba przy tym podkreślić, iż w świadomości użytkownika podręcznika do na
uki JO podręcznik jest zwykle równoznaczny z określoną metodą N/U danego 
języka, w tym wypadku specjalistycznego. Dlatego w każdym podręczniku do nauki 
JS jako obcego tak ważny jest wstęp, który powinien zawierać prezentację wypra
cowanej czy też obranej metody, bądź odwołanie się do założeń metodologicznych 
i lingwistycznych wcześniej w innym miejscu przedstawionych. Obowiązkowo po
winien także zostać wskazany poziom zaawansowania językowego przewidywane
go przez autora/autorów dla użytkowników podręcznika - dla nich bowiem jest to 
informacja zasadnicza. Niestety, nic wszyscy autorzy podręczników polskich języ
ków specjalistycznych dla cudzoziemców mają tego świadomość.

Takie wymogi z pewnością spełnia podręcznik języka naukowo-technicznego 
Roberta Dębskiego, Elżbiety Gałdyn oraz Magdaleny Szclc-Mays (zob. Dębski, 
Gałdyn, Szclc-Mays 1993), który został oparty na krakowskiej koncepcji nauczania 
języka medycznego obcokrajowców i stanowi jej twórczą kontynuację.

Natomiast autorzy trzech późniejszych podręczników języka medycznego - któ
re powstały już po omówionych wyżej wzorcowych w swoim czasie podręcznikach 
szkoły krakowskiej - nic przedstawiają jasno koncepcji dydaktycznej czy lingwi
stycznej ani też nic odwołują się do jakiejś już istniejącej. Tak jest w przypadku 
podręcznika Jolanty Lechowicz i Jolanty Podsiadły (Lechowicz, Podsiadły 1998), 
również podręcznika Bemardety Bilickicj, którego tytuł nawet nic zdradza, żc część 
II zawiera polski język medyczny (Bilicka 2006) oraz najnowszego podręcznika 
Tadeusza Jurka nicpodająccgo nawet w tytule, iż jest to podręcznik polskiego języka 
medycznego jako obcego (Jurek 2007). Natomiast brak w ogóle jakichkolwiek 
wskazówek dla uczącego i studenta w postaci bodaj odwołania się do już istniejącej 
krakowskiej koncepcji glottodydaktyczncj w zakresie polskiego języka medyczne
go uderza w Materiałach do nauczania języka polskiego w szkole medycznej dla 
obcokrajowców. Poziom podstawowy autorstwa Doroty Janeczko, Alicji Kędziory,
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Magdaleny Lubelskiej i Emila Orzechowskiego (Janeczko, Kędziora, Lubelska, 
Orzechowski 2008).

Najbliższy polszczyżnic biznesowej - której dotyczy niniejsza praca - jest nie
wątpliwie polski język ekonomiczny, którego nauczanie, jako JO, stało się możliwe 
dzięki dwom podręcznikom: pierwszy jest autorstwa Magdaleny Szclc-Mays i Pawła 
Długosza (Szclc-Mays, Długosz 1999), a późniejszy - Anny Dunin-Dudkowskicj 
i Anny Trębskicj-Kcmtopf (Dunin-Dudkowska, Trębska-Kcmtopf 2006). Ten ostatni 
odwołuje się do koncepcji wypracowanej dla pracy z tekstem autentycznym, w tym 
wypadku specjalistycznym (ibidem: 8).

Natomiast podręczniki polskiego języka biznesowego dla cudzoziemców zosta
ły omówione osobno w rozdziale 13 drugiej części pracy (zob. II, 13.).





Rozdział 4.
OSIĄGNIĘCIA JĘZYKOZNAWSTWA TEORETYCZNEGO JAKO IMPLIKACJE 

DLA NAUCZANIA SŁOWNICTWA SPECJALISTYCZNEGO JAKO OBCEGO

Ponieważ to właśnie terminologia stanowi najważniejszą cechę konstytutywną każ
dego języka specjalistycznego, jest zasadniczym elementem odróżniającym nic tyl
ko każdy JS od języka w odmianie ogólnej, ale i różnicującym języki specjalistycz
ne między sobą, warto uwypuklić implikacje, jakie dla glottodydaktyki każdego JS 
mogą płynąć z osiągnięć teoretycznych językoznawstwa, gdy idzie o: (1) status 
terminu jako jednostki badań lingwistycznych, (2) problem strukturyzacji 
terminologii, (3) na płaszczyźnie składniowej problem kombinacji leksemów 
preferowanych przez daną domenę specjalistyczną oraz (4) podejście konfronta- 
ty wne do faktów z obszaru terminologii, które jest istotne w tłumaczeniu tekstów 
specjalistycznych - najczęściej nauczanej umiejętności w ramach glottodydaktyki 
JS. A tłumaczenie stanowi z kolei przejście z poziomu języka (płaszczyzny langue) 
specjalistycznego na poziom konkretnego użycia (parole).

Sama natomiast perspektywa kontrastywna ujmowania faktów językowych, 
będących przedmiotem N/U, jest wpisana w glottodydaktykę jako dyscyplinę na
ukową: nauczanie bowiem języka obcego zawsze implikowało językowy wymiar 
porównawczy, realizujący się choćby poprzez odwoływanie się uczącego się do jego 
języka pierwszego (Vćroniquc 2005).

Aspekt terminologiczny JS jest szczególnie ważny również dlatego, że pozostaje 
w ścisłym związku z rozwojem, a więc zmianami następującymi w poszczególnych 
dyscyplinach nauki i techniki, a także z rozwojem praktycznego wymiaru ludzkiej 
aktywności związanego z dziedziną ekonomii i działalności gospodarczej. Jak to 
pokazuje druga część niniejszej pracy, nieustający rozwój terminologii dziedziny 
biznesu okazuje się cechą tego JS właśnie z powodu powiązania tego zakresu rze
czywistości z bieżącą praktyką oraz ze zwiększającą się obecnie liczbą użytkowni
ków języka biznesu (por. Albcrtini 2000).
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4.1. Uściślenia definicyjne podstawowych pojęć metodologicznych w aspekcie 
glottodydaktycznym

Najpierw jasnego przedstawienia wymaga to, co w niniejszej pracy określa się jako, 
po pierwsze, słownictwo {leksyka) specjalistyczne(a), terminologia, termin, a po 
drugie - pojęcie, koncept. Pojęcia te i nazywające je terminy zostały zdefiniowane na 
gruncie polskiego językoznawstwa stosowanego, a ściślej - terminologii jako dys
cypliny naukowej, w słowniku Języki specjalistyczne. Słownik terminologii przed
miotowej pod redakcją Jerzego Lukszyna (JS STP) oraz w pracy Jerzego Lukszyna 
i Wandy Zmarzer Teoretyczne podstawy terminologii (2006). Niniejsza praca, jako 
że pisana jest z pozycji glottodydaktyki polskich JS, powinna się w pierwszym rzę
dzie do zawartych w nich ustaleń definicyjnych odnieść. Staje się to tym bardziej 
konieczne, że dają się zauważyć różnice co do rozumienia i używania niektórych 
z tych pojęć/terminów między wymienionymi opracowaniami a pracami termino
logicznymi pisanymi z perspektywy językoznawstwa polonistycznego, do których 
z natury rzeczy glottodydaktyka polszczyzny zawsze będzie się odwoływać.

4.1.1. Słownictwo specjalistyczne, terminologia, termin

Dyscyplina naukowa - terminologia wyznacza jako pojęcic/tcrmin nadrzęd- 
n-c/-y słownictwo specjalistyczne (specjalne, zawodowe): stanowią je jednostki lek
sykalne właściwe dla komunikacji zawodowej (JS STP: 104; słownik ten podaję 
profesjonalizmy jako przybliżony termin synonimiczny).

Na słownictwo specjalistyczne składają się z kolei dwa typy słownictwa: jest to, 
z jednej strony, słownictwo konwencjonalne, obejmujące terminy oraz n o m e - 
ny (czyli nazwy nomenklaturowe, oznaczające materialne obiekty będące przed
miotem opisu specjalistycznego, por. JS STP: 73), a z drugiej - słownictwo/leksyka 
fachow-e/-a. Z punktu widzenia terminologii jako dyscypliny naukowej oba typy 
różni to, że słownictwo konwencjonalne jest tworzone sztucznie na potrzeby 
działalności zawodowej w określonej dziedzinie nauki lub techniki (JS STP: 102), 
natomiast słownictwo/leksyka fachow-c/-a tworzy się w sposób naturalny, tzn. na 
bazie języka narodowego (ogólnego) „w wyniku przystosowania słownictwa ogól
nego do potrzeb konkretnego środowiska zawodowego” (JS STP: 101; por. rys. 1.).

Zatem terminologia jako dyscyplina naukowa odnosi pojęcie termin tylko do 
części - choć oczywiście z pozycji terminologii jako nauki najważniejszej - słow
nictwa specjalistycznego: tego, które ma charakter konwencjonalny, a w jego ra
mach przeciwstawia terminy - nomenom (czyli nazwom nomenklaturowym).

W niniejszej pracy nic odwołujemy się do tych podziałów, jako nieistotnych dla 
praktyki nauczania JS jako obcego. Abstrahuje się więc od przeciwstawienia termi
nów i nomenów - taką właśnie możliwość dopuszcza na przykład Jerzy Lukszyn 
(Lukszyn 200lb: 17) - a obie te klasy jednostek terminologicznych nazywa się ter
minami.

Dalej używa się pojęcia termin nic tylko w odniesieniu do wyżej zdefiniowa
nej części słownictwa konwencjonalnego, ale w znaczeniu szerszym jako „znak 
językowy (wyraz lub połączenie wyrazowe) wchodzący w skład ogółu słownictwa 
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specjalistycznego” (JS STP: 131), czyli zarówno słownictwa konwencjonalnego, jak 
i fachowego, jako że oba te działy tworzą właśnie słownictwo specjalistyczne (w ro
zumieniu terminologii jako dyscypliny naukowej). Istotne staje się bowiem to, że 
będące terminami wyrazy/połączenia wyrazowe są nośnikami wiedzy specjalistycz
nej (JS STP: 135), niezależnie od tego, jaką drogą powstały. A jako jednostka słow
nictwa specjalistycznego (tak konwencjonalnego, jak fachowego), będący terminem 
wyraz/połączcnic wyrazowe jest ściśle zdcfiniowan-y/-c (Lukszyn 2001b: 10), w ra
mach danej dziedziny.

Na określenie zaś ogółu jednostek leksykalnych - terminów tworzących słow
nictwo specjalistyczne danej dziedziny używamy synonimicznic do tego ostatniego 
nazwy terminologia danego JS (SJPSz 1981: t. III, s. 497; Jadacka 1999: 1760; 
Kielar 2001: 137)32.

12 Terminologia jest zatem w niniejszej pracy używana w dwóch znaczeniach: I. ‘dyscyplina naukowa: 
nauka o terminach’ oraz 2. ‘ogół terminów danej dziedziny specjalistycznej’. Hanna Jadacka mia
nem terminologii obejmuje tylko „podsystem leksykalny (zbiór terminów) swoisty dla nauki 
i tcc h n i k i” (Jadacka 1999: 1760, wyróżnienie B.L.), pomijając tym samym wyspecjalizowane 
aktywności o charakterze zawodowym.

4.1.2. Pojęcie a koncept

Dwa pozostałe określenia - pojęcie i koncept - odnoszą się do zawartości seman
tycznej terminu: służą do ujmowania znaczenia tej jednostki leksykalnej słownictwa 
specjalistycznego. A to właśnie strona znaczeniowa terminów jest jednym z istot
nych problemów glottodydaktyki JS.

W polskiej literaturze przedmiotu rysują się dwa stanowiska w kwestii nazwa
nia -a więc i wyróżnienia - tego, co stanowi stronę znaczeniową jednostki 
leksykalnej należącej do słownictwa specjalistycznego: stanowisko pierwsze, wcześ
niejsze, wskazuje tylko na pojęcie, natomiast drugie, późniejsze, dostrzega w niej 
koncept oraz pojęcie, rozróżniając oba tc pojęcia metodologiczne. Glottodydaktyka 
języków specjalistycznych staje zatem przed pytaniem o to, co uznać za stojące 
u podstaw znaczenia terminu, którego N/U jest przedmiotem procesu dydaktycz
nego - koncept czy pojęcie! - oraz o to, w jakiej mierze rozróżnienie to jest dla 
glottodydaktyki JS istotne.

Podobny problem występowania dwóch określeń dla zawartości treściowej ter
minów nieobcy jest również francuskiej literaturze terminologicznej, w której za
wartość ta była nazywana najpierw jako la notion, teraz zaś częściej jako le concept 
(Dcpcckcr 2007). Przyjęte w tej kwestii rozwiązania na gruncie terminologii francu
skiej mogą więc stanowić inspirujące odniesienie dla naszych ustaleń.

4.1.2.1. Pojęcie w podejściu lingwistycznym do terminu

Łączenie znaczenia terminu z pojęciem daje się zauważyć u niektórych badaczy z krę
gu warszawskiej szkoły językoznawstwa stosowanego, jak na przykład u Barbary 
Kielar (która nawet utożsamia znaczenie terminu z pojęciem, zob. Kielar 2001: 142, 
144, 145), a także, co warte podkreślenia, charakteryzuje podejście lingwistyczne 



54 Rozdział 4. Osiągnięcia językoznawstwa teoretycznego jako implikacje dla nauczania...

do terminu, jakie na gruncie językoznawstwa polonistycznego wypracowali wybit
ni autorzy teorii terminu: Hanna Jadacka (1976, 1978, 1999) oraz Stanisław Gajda 
(1990a). Badacz ten przywołuje w swojej monografii różne rozumienie pojęcia na 
gruncie logiki i psychologii, ale dla opisu strony znaczeniowej terminu relewantne, 
naszym zdaniem, okazuje się rozpoznanie w pojęciu „formy myślenia służącej po
znaniu” (Gajda 1990a: 16) oraz wywodząca się z logiki definicja pojęcia jako

[...] myśl stanowiąca uogólnione wyobrażenia obiektów pewnej kla
sy, obejmujące cechy wspólne i specyficzne dla nich (Gajda 1990a: 17).

Ponieważ, jak autor słusznie podkreśla, poznanie rzeczywistości może mieć 
charakter potoczny bądź naukowy, również i wynikające z odmiennego charakteru 
poznania pojęcia dzielą się na potoczne (leksykalne, naturalne) oraz naukowe (Gaj
da 1990a: 19, 23, 25). Znaczenie zaś terminu opiera się na tych drugich.

W ujęciu S. Gajdy pojęcia naukowe genetycznie wywodzą się z pojęć potocznych 
(Gajda 1990a: 23)”, choć oczywiście różnią się od tych ostatnich wyższym stopniem 
abstrakcyjności, ścisłości i odmiennym abstrahowaniem, ponieważ „uogólnianie po
lega nic na odrzuceniu cech z treści, lecz wydobywaniu nowych, a więc wbrew zasa
dzie odwrotnej proporcjonalności treści i zakresu pojęcia” (Gajda 1990a: 25).

Jednocześnie badacz ten ściśle łączy pojęcie przynależące do płaszczyzny myśli 
ze znakiem językowym, podkreślając, że „Pojęcie nic może [...] istnieć bez znaku, 
którego obraz zastępuje w myśleniu obraz denotatu” (Gajda 1990a: 17). W konsek
wencji Gajda definiuje termin następująco: jest to Jednostka leksykalna spełniająca 
funkcję znaku profesjonalnego pojęcia” (Gajda 1990a: 38, wyróżnienie - B.L.), 
przy czym profesjonalne pojęcie określa synonimicznic jako pojęcie „fachowe” oraz 
(rzadziej) „specjalistyczne” (ibidem: 38-39). Związek pojęcia z językiem prowadzi 
Gajdę do stwierdzenia: „Realne terminy mogą być mniej lub bardziej typowymi 
desygnatami pojęcia” (Gajda 1990a: 39). Tak więc badacz ten odwołuje się w swo
jej teorii terminu jedynie do pojęcia - uj m uj ąc w pojęciu jednocześnie 
jego wymiar poznawczy i językowy - jako trzonu znaczenia jednost
ki leksykalnej słownictwa specjalistycznego, co zresztą jest zgodne z ugruntowa
ną w polskiej literaturze językoznawczej tradycją. Podobnie czyni bowiem Hanna 
Jadacka, posługując się terminem pojęcie fachowe (Jadacka 1999: 1760).

4.1.2.2. Koncept a pojęcie w warszawskiej szkole teorii terminu

Rozgraniczenie płaszczyzny myśli - płaszczyzny poznawczej - i płaszczyzny języ
kowej w opisie zawartości treściowej terminu, zwłaszcza jej kształtowania się, po
stuluje natomiast nowsze ujęcie teorii terminu, jakie powstało w warszawskiej szkole

” Odmienne stanowisko zajmują w tej kwestii badacze szkoły warszawskiej językoznawstwa stoso
wanego, którzy przeciwstawiają pojęcie terminologiczne (naukowe) pojęciu leksykalnemu, czyli po
tocznemu w ujęciu S. Gajdy (JS STP: 83, 84). Pojęcie leksykalne to „Wyobrażenie o elemencie rze
czywistości, z którym w trwały sposób kojarzy się znak językowy" (JS STP: 83), natomiast pojęcie 
terminologiczne (naukowe, fachowe) definiuje terminologia jako dyscyplina naukowa poprzez kon
cept i zaznacza, że „Pojęcia terminologiczne powstają w wyniku operacji intelektualnych, w związ
ku z czym są zawsze znakami mniej lub bardziej sprecyzowanych teorii naukowych” (JS STP: 84; 
wyróżnienie B.L.).
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językoznawstwa stosowanego na początku obecnego wieku. Na gruncie terminolo
gii jako dyscypliny naukowej zostały bowiem wyodrębnione: koncept i po/frójako 
dwa pojęcia metodologiczne (Lukszyn 200 lb). I tak koncept i pojęcie są rozróżnione 
przez dwa osobne hasła w słowniku JS STP (2005) - podstawowym na gruncie pol
skiego językoznawstwa kompendium języków specjalistycznych i terminologii jako 
dyscypliny naukowej oraz najnowszej monografii podstaw teoretycznych terminolo
gii, pióra dwóch autorów: Jerzego Lukszyna i Wandy Zmarzcr (2006).

Słownik JS STP definiuje koncept jako:
[Jednostkę] myśli, którą tworzy zespolenie cech dystynktywnych uzyskanych w rezultacie 
analizy określonego obiektu. Koncepty są zawsze abstraktami, mają charakter swobodny, 
niezależny od środków językowych. W celu umożliwienia procesu komunikacji utrwalone 
są w postaci znaków (nazw, symboli, skrótów, liczb i in.). [...] Koncepty przekazywane są 
w języku ogólnonarodowym przy pomocy jednostek leksykalnych. W terminologii występują 
zasadniczo w postaci terminów [...]. Rozpatrywanie konceptów bez odpowiadających im 
znaków jest niekiedy konieczne, [...], gdyż koncept kształtuje się wcześniej niż odpowia
dający mu znak (JS STP: 52, wyróżnienie B.L.).

Określony obiekt, tak w postaci materialnej, jak i abstrakcyjnej (JS STP: 23) - 
będący przedmiotem analizy - występuje w segmencie rzeczywistości objętym daną 
dziedziną specjalistyczną. Jest przedmiotem poznania oraz językowego nazwania.

J. Lukszyn i W. Zmarzer przypisują konceptom zasadniczą rolę w procesie kon- 
ceptualizacji obiektu działalności zawodowej czy przedmiotu danej dziedziny wie
dzy, stwierdzając3'’: „Obiekty ulegają kategoryzacji w postaci jednostek myślenia, 
które są określane mianem konceptów” (Lukszyn, Zmarzer 2006: 103).

1,1 Wypada przy tym zaznaczyć, że terminy „koncept” oraz „konccptualizacja” są obciążone w języko
znawczej literaturze przedmiotu (pisanej po polsku) różnymi znaczeniami, odmiennymi od przedsta
wionego wyżej znaczenia ustalonego w terminologii naukowej. Np. w nurcie semantyki kognitywnej 
„koncept" bywa utożsamiany z ‘pojęciem’ (Stalmaszczyk 2011: 43), podobnie „koncept narodowy” 
otrzymuje wyjaśnienie „koncepty narodowe czyli pojęcia typu ‘polskość’, ‘rosyjskość’, ‘ukraiń- 
skość’, ‘scrbskość’(Waszakowa 2011: 131). Zaś Aleksander Kiklewicz i Michał Wilczewski używa
ją „konceptu” w odniesieniu do dziedziny etnolingwistyki w znaczeniu wskazującym (na podsta
wie otoczenia syntagmatycznego) na ‘pojęcie/instrument badawczo-mctodologiczny’: „Z kolei takie 
rozumienie etnolingwistyki (jako refleksji nad miejscem, rolą i manifestacją kultury w języku, a nie 
odwrotnie uwaga B.L.) wyznacza jej podstawowe, kluczowe problemy, koncepty” (Kiklewicz, 
Wilczewski 2011: 169, wyróżnienie B.L.) oraz „Koncepty te (wymienione wcześniej uwaga 
B.L.) są ze sobą powiązane i razem składają się na spójną teorię lingwistyczną” (ibidem: 170).
Inne jeszcze znaczenie przypisuje „konceptowi” Kiklewicz w artykule Profilowanie kontekstu w pa
radygmatach językoznawstwa, rozumiejąc ten termin szeroko: „Konotacje [towarzyszące tzw. zna
czeniom systemowym (słownikowym) uwaga B.L.] w istotny sposób uzupełniają realnie funk
cjonującą semantykę znaków językowych, tworząc wraz zc znaczeniem systemowym kategorię, 
którą określa się jako koncept. W odróżnieniu od znaczenia systemowego koncept zawiera wiele 
«sensów naddanych» (termin Aleksego Awdiejewa), tzn. uwarunkowanych obszarami kultywowa
nia określonych znaczeń” (Kiklewicz 2011: 100, wyróżnienie B.L.).
Również inaczej niż w terminologii naukowej rozumiana jest w paradygmacie kognitywnym „kon
ccptualizacja” definiowana tam jako „tworzenie pojęć” (Tabakowska 1999: 32), czy jako „Proces 
tworzenia znaczenia z udziałem języka” (Evans 2009: 54). Natomiast w terminologii naukowej 
„konccptualizacja obiektu” obejmuje cztery określone etapy pracy terminologicznej, czyli: „I. ukie
runkowaną analizę obiektu [stanowiącego przedmiot danej dziedziny specjalistycznej uwaga B.L ],
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Koncept danego obiektu (z zakresu odpowiedniej dziedziny specjalistycznej) 
tworzy zcstaw/kombinacja istotnych charakterystyk obiektu. Powinny one być 
istotne z punktu widzenia danej dziedziny wiedzy czy działalności zawodowej i są 
dwojakiego typu: katcgorialnc, włączające dany obiekt do właściwej klasy, oraz dc- 
limitacyjne, różnicujące poszczególne obiekty. Tym samym są to, z jednej strony, 
charakterystyki wspólne dla poszczególnych konceptów oraz z drugiej - charaktery
styki dclimitacyjnc, odgraniczające poszczególne koncepty35 (JS STP: 23; Lukszyn, 
Zmarzcr 2006: 103, 105, 110).

2. ocenę ustalonych właściwości obiektu, 3. określenie zestawu istotnych charakterystyk obiektu, 
4. definicję pojęcia o obiekcie” (JS STP: 23).

” W ramach danego pola konceptualnego (Lukszyn, Zmarzcr 2006: 110).
Koncept ma więc pewną strukturę jako dokładny termin synonimiczny dla konceptu JS STP po
daję „strukturę konceptualną terminu” (JS STP: 52). Natomiast „struktura konceptualna leksykonu 
terminologicznego” to „zestaw relacji semantycznych określających wewnętrzną budowę leksykonu 
terminologicznego” (JS STP: 114).

17 „w systemie relacji semantycznych właściwych dla danego leksykonu terminologicznego" (JS STP: 
122; Lukszyn, Zmarzcr 2006: 109). W kwestii najważniejszych klas tych relacji semantycznych 
zob. I, 4.5.1.

Przebieg powstawania konceptu przedstawiają autorzy „Teoretycznych podstaw 
terminologii” następująco. Do wyznaczenia charakterystyk obiektu dochodzi w pro
cesie poznania, poprzez analizę obiektów działalności zawodowej czy też dziedziny 
wiedzy. W procesie analizy danych obiektów wyodrębnia się najpierw jak najwięk
szą liczbę ich właściwości (cech), a następnie wydziela się spośród nich właści
wości wspólne, tzn. charakteryzujące wiele obiektów tego samego rodzaju (Luk
szyn, Zmarzcr 2006: 106). Następuje zatem etap uogólniania właściwości obiektu 
(zbioru obiektów) jako jego charakterystyk, a ich „kombinacje tworzą koncepty” 
(ibidem: 103)36.

Właściwości wspólne dla wielu obiektów tego samego rodzaju to poszukiwane 
w analizie klasy obiektów właściwości inwariantne i one to stanowią charakte
rystyki tych obiektów (Lukszyn, Zmarzcr 2006: 106). Z nich to właśnie „wyprowa
dzany” jest koncept - definiowany ostatecznie jako „intelektualny konstrukt obiek
tu” (JS STP: 23; Lukszyn, Zmarzcr 2006: 106). Poprzez koncept definiowany jest 
z kolei termin jako „znak językowy (forma językowa) utrwalający zestaw cha
rakterystyk obiekt u”, a to jest właśnie wstępne określenie konceptu (JS STP: 
23, 122)37.

Przytoczone definicje sytuują więc koncept tylko na planie myśli; w kontekście 
zaś JS ujmuje się pojęcie konceptu jako jednostkę myślenia stanowiącą równocześ
nie jednostkę wiedzy zawodowej (Lukszyn, Zmarzcr 2006: 102-103).

W odróżnieniu od konceptu, pojęcie sytuuje terminologia teoretyczna już w sa
mym języku naturalnym jako

Zwerbalizowany koncept; zespół skończonej liczby cech przysługujących wszystkim desy- 
gnatom i tylko desygnatom tego pojęcia (JS STP: 82, wyróżnienie B.L.).

Dalej słownik JS STP stwierdza wprost, że pojęcie jest bytem odrębnym tak od 
konceptu, jak i od znaczenia. Od konceptu pojęcie różni się:
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[...] ścisłym związkiem z określonym językiem naturalnym, podczas gdy 
koncepty mogą być utrwalone przy pomocy znaków innych niż językowe lub nic mieć formy 
znakowej (JS STP: 82; wyróżnienie B.L.).

Natomiast koncept z pojęciem łączy to, żc to ostatnie jest tworzone przez
[...] koncept wraz z. przypisanym mu materialnym kształtem [...]. Ze względu na możliwość 
przypisania konceptowi rozmaitych kształtów, jednemu konceptowi może odpowiadać kilka 
pojęć (JS STP: 52).

Ponieważ definicja ta jasno nie określa owego „materialnego kształtu” konceptu, 
pozostaje uznać, żc jest nim znak językowy, jednostka leksykalna przypisana kon
ceptowi, a więc termin. Stwierdza to wyraźnie definicja pojęcia terminologicznego 
{naukowego, fachowego)-, jest nim „koncept zmaterializowany przy pomocy termi
nu” (JS STP: 84).

4.1.2.3. Koncept, pojęcie a termin

Jak zatem przedstawia się relacja między konceptem - pojęciem - terminem! Jak 
widać, warszawska szkoła terminologii teoretycznej kładzie nacisk na rozróżnienie 
konceptu i pojęcia jako dwóch bytów, a więc przypisuje im odmienny status on- 
tologiczny, sytuując je odpowiednio na płaszczyźnie poznania mentalnego oraz na 
płaszczyźnie języka, którym jest zawsze jakiś język naturalny.

Pojęcie - zwerbalizowany koncept - pośredniczy więc niejako w relacji między 
konceptem a terminem, czyli między poziomem myślenia/wiedzy a poziomem wy
rażenia językowego w danym języku (Lukszyn 2001b: 25; Lukszyn, Zmarzer 2006: 
114-115).

Samo zaś znaczenie terminu słownik JS STP wiąże nie z pojęciem, a z koncep
tem, podając znaczenie terminu jako przybliżony termin synonimiczny dla konceptu 
(JS STP: 52)3H. Na uwagę zasługuje też fakt, iż w artykule hasłowym „znaczenie 
terminu” słownik JS STP w ogóle pojęcia nie nadmienia, podaję zaś koncept fiko 
termin skojarzony (JS STP: 162).

Związek konceptu z pojęciem formułuje definicja pojęcia - „reprezentacja wer
balna konceptu” (Suonuuti 1997, za: Lukszyn 200 lb: 10), która powinna „odzwier
ciedlać strukturę konceptu” (Lukszyn, Zmarzer 2006: 122), oraz uwzględniać „re
lacje semantyczne, które zachodzą między danym konceptem a innymi konceptami 
w obrębie danego systemu konceptualnego” (Lukszyn, Zmarzer 2006: 120).

Definicja jest też odnoszona wprost do terminu:
[...] w tekście specjalistycznym jednostka terminologiczna i odpowiadająca jej definicja 
mogą się zastępować jako jednostki dyskursywne (Lukszyn, Zmarzer 2006: 120).

Przedstawione ustalenia terminologii (jako dyscypliny naukowej) w ujęciu szko
ły warszawskiej pokazują, że to koncept funduje pojęcie19, zatem w części terminu 

Dokładny termin synonimiczny dla konceptu to według tego słownika „struktura konceptualna ter
minu” (JS STP: 52). Pojęcie wg tego słownika jest z konceptem terminem skojarzonym (ibidem).

” Strukturę semantyczny terminu, której dokładnym synonimem jest struktura kognitywna (terminu) 
(JS STP: 116) tak definiuje Jerzy Lukszyn: „Strukturę kognitywną konwencjonalnego znaku języko
wego [...] stanowi jedność konceptu, obrazu językowego konceptu oraz znaczenia formy językowej
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przynależnej do znaczenia na pierwszym miejscu sytuuje się koncept jako znaczenie 
ujęte poznawczo.

Jednakże postulowane rozgraniczenie konceptu (znaczenia kognitywnego) od 
pojęcia, ściśle związanego z jakimś językiem narodowym, okazywało się niekiedy 
w omawianych tutaj pracach przedstawicieli szkoły warszawskiej trudne do konsek
wentnego stosowania, albo być może było jeszcze nowe i nicugruntowane. Bywa 
więc i tak, że oba te pojęcia metodologiczne i wyrażające je terminy używane są 
wymiennie, na co wskazują na przykład spotykane w różnych miejscach tych prac 
podobnie sformułowane definicje konceptu i pojęcia, bądź niektórych pojęć im pod
porządkowanych40.

jako jednostki należącej do systemu danego języka etnicznego” (Lukszyn 2001b: 25). Najważniej
szy jest koncept, ale w badaniach konfrontatywnych należy brać pod uwagę wszystkie elementy 
(Lukszyn, Zmarzer 2006: 115).

411 Por. np. w Lukszyn (200Ib) równobrzmiące definicje konceptu (ibidem: 16) i pojęcia (ibidem: 10), 
podobnie w Lukszyn i Zmarzer (2006) tożsame definicje intensji i ekstensji konceptu (ibidem: 110) 
oraz intensji i ekstensji pojęcia (ibidem: 118); innym jeszcze przykładem jest z jednej strony „p o - 
jęcie tydzień" (ibidem: 118, wyróżnienie B.L.), a z drugiej „koncept kot" (ibidem: 124, 
wyróżnienie B.L.).

4.1.2.4. Koncept, pojęcie a analiza kontrastywna terminów

Porównanie podejścia szkoły warszawskiej opartego na rozróżnianiu w stronic 
znaczeniowej terminu konceptu i pojęcia - jako osobnych bytów metodologicz
nych - z podejściem lingwistycznym do terminu, reprezentowanym w monografii 
Stanisława Gajdy, jasno pokazuje, iż to drugie podejście widzi miejsce w semantyce 
terminu tylko dla pojęcia (Gajda 1990a: 16-20) i że oznacza ono oba byty, w jaki
kolwiek sposób nic przywołując konceptu, czyli elementu niezależnego od środków 
językowych (według przytoczonej w punkcie 4.1.2.1. definicji).

Który zatem element należałoby uznać - z punktu widzenia glottodydaktyki 
słownictwa specjalistycznego - za stojący u podstaw znaczenia terminu: koncept 
czy pojęcie? Pytanie to poniekąd narzuca konieczna na gruncie glottodydaktyki JS 
perspektywa konfirontatywna, a odpowiedź na nie pozwoli wyznaczyć adekwatną 
metodologię kontrastowania terminologii w dwóch językach narodowych, które 
jest niezbędne dla nauczania umiejętności tłumaczenia tekstów specjalistycznych 
(zob. I, 4.5.3, 4.5.4.).

Podejście zasadzające się na nicrozgraniczaniu konceptu z pojęciem ustanawia 
w semantyce terminu jedność konceptu i pojęcia, kładąc poprzez swoją werbalizację 
nacisk na pojęcie, czyli na to, co pozostaje nierozerwalne z językiem - ale nic z ję
zykiem „w ogóle”, bo taki nic istnieje, tylko zawsze z jakimś określonym językiem 
naturalnym narodowym. Dla analizy kontrastywnej niesie to ze sobą niebezpieczeń
stwo ctnocentryzmu - przenoszenia pojęć związanych z jednym językiem na
rodowym na część znaczeniową terminów w języku drugim. A przecież pojęcia, 
właśnie dlatego, że są związane z określonym językiem, mogą się w poszczególnych 
językach między sobą różnić. Żeby uniknąć ctnocentryzmu (Wierzbicka 2011: 24), 
potrzebne staje się odniesienie pojęć, z konieczności w postaci terminów uwikła
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nych w konkretne języki, do jakiegoś tertium comparationis - wspólnej płaszczyzny 
pojęć uniwersalnych41, a więc w konkretne języki nicuwikłanych. Mogą nimi być 
właśnie koncepty, ale badacz/uczący JS jako obcego powinien mieć świadomość, 
że i one podlegają kontekstowi społecznemu i kulturowemu, który może narzucać 
różną kategoryzację obiektów (Dcpcckcr 2007: 110)42. Na przykład w kontekście 
polskim, w segmencie rzeczywistości objętym dziedziną ekonomii, „opłata” za psa 
w mieście skategoryzowana została poprzez nazwę jako podatek (od posiadania 
psów)43, co włączyło ją do kategorii przymusowe świadczenia pieniężne od dochodu, 
chociaż posiadanie psa dochodu nic przynosi (zob. I, 4.5.3., przypis 60).

Jl Wg słownika JS STP powinna je cechować „intcrlingwalność, tj. powstawanie w procesie poznania 
niezależnie od konkretnego języka” (JS STP: 84).

4: Zwracają również, na to uwagę J. Lukszyn i W. Zmarzer pisząc: „w różnych obszarach kulturowych 
kombinacje charakterystyk tworzących koncepty są różne” (Lukszyn, Zmarzer 2006: 103).

4’ Materiały internetowe, 11: Podatek od posiadania psów, [on-linc]: http://finansc lokalne.republika. 
pl/07 od posiadania%20psow.htm, data dostępu: marzec 2012.

Wszystko to, co zostało dotychczas powiedziane na temat konceptu i poję
cia, przemawia za tym, by za podstawę zawartości treściowej terminu przyjąć nie 
pojęcie, a koncept (tak jak te określenia definiuje szkoła warszawska), stano
wiący jego znaczenie kognitywne. Zważywszy jednak na fakt, iż w opisie 
terminów jako jednostek językowych jest trudno, czy niekiedy wręcz niemożliwe, 
rozgraniczyć koncept od jego zwerbalizowanej postaci, czyli pojęcia, zawartość se
mantyczną terminów określać będziemy w takich kontekstach jako połączenie kon- 
cept/profesjonalne pojęcie (dalej koncept/PP), drugi człon przyjmując za przyto
czoną powyżej definicją S. Gajdy (por. I, 4.1.2.1.).

4.1.2.5. Koncept a kwestia ujednolicenia terminologii międzynarodowej

Dodatkowym argumentem uzasadniającym wprowadzenie określenia koncept na 
oznaczenie zawartości treściowej terminów jest wzgląd na ujednolicenie w ten spo
sób polskiego nazewnictwa terminologicznego z nazewnictwem w innych językach, 
w których strona znaczeniowa terminu jest nazywana najczęściej - tak jak w języku 
angielskim - słowem concept. Że jest to wzgląd ważny, świadczy następująca opinia 
Hanny Jadackicj:

Ze względu na potrzebę szybkiego obiegu informacji (zwłaszcza naukowej) oraz szanse 
upowszechnienia polskich osiągnięć należy preferować takie terminy, które funkcjonują już. 
w kilku językach (Jadacka 1999: 1761).

Podobna kwestia - przypominająca poruszany przez nas problem na gruncie 
terminologii polskiej - świadomego wypierania nazwy „la notion” przez „le con
cept” na oznaczenie strony znaczeniowej terminu wyłoniła się we francuskiej lite
raturze przedmiotu z początkiem obecnego stulecia. Chociaż w języku francuskim 
istniały obydwa określenia (w podobnym znaczeniu), uprzywilejowane w tej funkcji 
było pierwsze - la notion - zdaniem francuskiego badacza Alain Rcy’a po to, by 
odróżnić się od angielskiego concept. Le concept został wprowadzony na miejsce 
la notion zgodnie z normami międzynarodowymi ujednolicania terminologii (okreś
lonymi przez ISO 704, 1087, zob. Dcpcckcr 2007: 110, 114). Jak podkreśla francu

http://finansc
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ski terminolog Loic Dcpcckcr, le concept różni się pod względem treściowym od 
la notion tym, że la notion oznacza Jednostkę myśli jeszcze nieprecyzyjną i mgli
stą”44 (Dcpccker 2007: 110), natomiast le concept uważany jest za „reprezentację 
skonstruowaną i względnie precyzyjną obiektów”45 (ibidem).

44 „unité dc pensée encore imprécise et vague” (tłumaczenie B.L.).
45 „représentation construite et relativement précise des objets” (tłumaczenie B.L.). Również słownik 

francuszczyzny współczesnej podaję hasło le concept, definiując je jako termin językoznawczy na
stępująco: „Les concepts sont indépendants des langues. Signifié, concept et référent" „Koncepty 
są niezależne od języków. Signifie, koncept i referent (desygnat)” (Le nouveau Petit Robert: 493, 
tłumaczenie B.L.).

46 Tym bardziej, że termin „koncept językowy” już w glottodydaktycc funkcjonuje (Laskowski 2008: 
7-8).

47 Problem ten stawia również Stanisław Gajda ( 1990a: 37-39).

Wydaje się, że termin koncept, odróżniony w terminologii naukowej od pojęcia 
i samo pojęcie fundujący, wykazuje większą motywację semantyczną ze swoim for
malnym i semantycznym ekwiwalentem „concept” w innych językach, w których 
zresztą jest internacjonalizmem o źródłosłowiu łacińskim, niż termin pojęcie, dlate
go wprowadzenie go do glottodydaktyki46 JS dla nauczania terminów w perspekty
wie konfrontatywnej - ewentualnie obok pojęcia - wydaje się uzasadnione.

Przedstawiony problem, chociaż niewątpliwie szczegółowy, dotyczy jednakże 
istotnej kwestii: metodologii opisu tego, czego uczy się w ramach języka specjali
stycznego jako obcego, a który to opis powinien być zgodny z nowymi ustaleniami 
dyscypliny naukowej, do której odwołuje się dana domena glottodydaktyki. W na
szym wypadku jest to terminologia jako nauka o terminach.

4.2. Status terminu vs wyrazu należącego do języka ogólnego

Problem statusu terminu jako jednostki językowej sprowadza się do pytania: czy 
termin jest takim samym znakiem językowym, to znaczy nicdającym się rozdzielić 
połączeniem signifiant z signifie - obrazu akustycznego z obrazem pojęciowym, jak 
jednostka leksykalna z obszaru języka w odmianie ogólnej (por. I, 1.4.1.), czy też 
ma status odmienny47. Odpowiedź na to pytanie wskażę, jak uczyć (się) zawartości 
treściowej terminów, co pozostaje w ścisłym związku z nabywaniem przez uczącego 
się systemu semantycznego danego JS. Jeżeli się uzna, że termin jest takim samym 
znakiem językowym, jak wyraz w języku ogólnym, nabywanie warstwy znaczenio
wej terminu nic będzie osobnym problemem glottodydaktycznym. Jeżeli zaś przyj- 
mic się stanowisko przeciwne, metoda N znaczeń terminów powinna być konsek
wencją odmiennego statusu terminu w stosunku do jednostki leksykalnej w języku 
w odmianie ogólnej, a wtedy należy najpierw ten status opisać.

4.2.1. Terminy jako odbicie i podstawa struktury wiedzy specjalistycznej

Terminy - których ogół stanowi terminologię charakteryzującą poszczególne dzie
dziny specjalistyczne - nic stanowią faktów izolowanych, ale odbijają strukturę po-
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jęciową danej domeny specjalistycznej, ta zaś jest rezultatem konccptualizacji dane
go segmentu rzeczywistości, który bada i opisuje odnosząca się do niego dziedzina 
specjalistyczna, będąca przedmiotem komunikacji specjalistycznej. Domena specja
listyczna jest konccptualizowana w sposób bardziej formalny niż jakiś segment rze
czywistości wyrażany przez język w odmianie ogólnej (Cabré 1998: 86-92, 147).

Strukturę konceptualną (pojęciową) danej dziedziny specjalistycznej tworzą 
koncepty, czyli reprezentacje mentalne referentów (występujących w danym zakre
sie rzeczywistości pozajęzykowej objętej przez domenę uznaną za specjalistyczną) 
oraz występujące między nimi relacje. Koncepty konstytuujące strukturę koncep
tualną danej dziedziny specjalistycznej stanowią wiedzę specjalistyczną z zakresu 
tej dziedziny. Językowym ujęciem konccptów/profcsjonalnych pojęć domeny spe
cjalistycznej są terminy - odnoszą one konccpt/PP do referenta (obiektu) w obszarze 
rzeczywistości ograniczonym do dziedziny specjalistycznej, zgodnie z triadą: ter
min - koncept!PP - referent (obiekt). Zatem terminologia z zakresu danej dziedziny 
stanowi podstawę, bazę struktury wiedzy specjalistycznej z tej dziedziny - stanowi 
jej odbicie (Cabré 1998: 86; Lukszyn 200 lb: 8; Lukszyn, Zmarzcr 2006: 103). Od 
terminologii danej dziedziny specjalistycznej dochodzimy zatem do systemu seman
tycznego JS tej domeny (Cabré 1998: 81 ; JS STP: 96). Jest on zawarty w definicjach 
konccptów/PP i równocześnie ich językowych korclatów - terminów.

4.2.2. Definicja terminologiczna

Konccpt/profcsjonalnc pojęcie, a zatem i jego językową postać - termin - opisuje 
definicja terminologiczna przez odniesienie pojęcia do dziedziny specjalistycz
nej, a nie w stosunku do systemu językowego, chociaż jest językiem wyrażona 
(Cabré 1998: 182). Zgodnie z koncepcją Eugcne Wüstera definicja konceptu/PP jest 
rezultatem wyboru cech relewantnych określających pewną klasę obiektów, a nic 
obiekty indywidualne (zob. Cabré 1998: 168). Koncept/PP składający się z właści
wości (cech) - podstawowych jednostek logicznych - jest opisany w terminologii 
przez definicję językową, tzn. wyrażoną językiem, a tę można uważać za „mikrosys- 
tem ukonstytuowany przez wypowiedzenie (językowe) cech konceptu i relacji, jakie 
między nimi się tworzą”4" (Dcpcckcr 2000: 94).

4H „un microsystème constitué par l’énoncé des caractères du concept et des relations qu'ils forment 
entre eux” (tłumaczenie B.L.).

44 Ważność przynależności do dziedziny specjalistycznej i definicji dla określenia znaczenia termi
nu podkreśla również Encyklopedia językoznawstwa ogólnego: termin to „element słownictwa [...] 
używany w określonej dziedzinie wiedzy lub działalności ludzkiej w odniesieniu do 
obiektów specyficznych (zarówno obiektów materialnych, jak i pojęć) dla tej dziedziny w sposób 

w założeniu ścisły i jednoznaczny. Ścisłość i jednoznaczność terminu uzysku
je się przez podanie jego de fin icj i” (EJO 1999: 602, wyróżnienie B.L.). O definicji 
leksykalnej, encyklopedycznej oraz terminologicznej piszą również Henri Bćjoint i Philippe Thoiron 
(2000: 12-13), B. Kubiak (2004a) oraz J. Lukszyn, W. Zmarzcr (2006: 116-124).

Tcrminolog Bruno dc Bcssć podkreśla, że aby zaistnieć jako termin, dana for
ma językowa musi spełniać następujące warunki: (1) oznaczać koncept (2) nale
żący do pewnej dziedziny i (3) ustalony przez definicję (terminologiczną) (Bcssć 
2000: 182)49. * 44
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4.3. Podejście onomazjologiczne do terminu

4.3.1. Różnica natury między terminem a wyrazem z języka ogólnego

Odmienność terminu od wyrazu z języka ogólnego™ - wypływająca z założenia, iż 
konccpt/PP oraz jego językowa postać (termin) nic są odnoszone do systemu języko
wego, a jedynie do danej dziedziny specjalistycznej - narzuciła podejście onoma
zjologiczne do zagadnienia powstawania terminów. Koncepty tworzące strukturę 
konceptualną (pojęciową) danej dziedziny istnieją niezależnie od swojej języ
kowej postaci - terminów; istnienie konceptu poprzedza operację językowąjcgo 
nazwania, tzn. opatrzenie go terminem, jego denominację. Jako że koncept (z za
kresu domeny specjalistycznej) wyprzedza sam termin, swoją nazwę językową, ter
min oznacza obiekty wcześniej istniejącej rzeczywistości (Cabrć 1998: 85-88, 149).

Przywołana wcześniej definicja terminu Stanisława Gajdy ujmuje termin jako 
znak językowy (por. 1, 4.1.2.1.). Podobnie zatem jak znak językowy, termin też jest 
dwuczęściowy, ale składa się n i c z połączenia signifiant+signifié wzajemnie sobie 
przyporządkowanych, tak żc jedno nic istnieje bez drugiego, a z wyrażenia języko
wego,formy językowej stanowiącej jego nazwę/denominację oraz konceptu/profesjo
nalnego pojęcia (Cabrć 1998: 168, por. też 1, 4.1.2.4.). Sam zaś termin jest używany 
w pracach terminologicznych dwojako: oznacza bądź to połączenie, całość, którą 
tworzy (językowa) nazwa/denominacja (konccptu/PP) + koncept (profesjonalne po
jęcie), bądź tylko samo wyrażenie językowe nazywające konccpt/PP, czyli jego na
zwę/denominację (Dcpcckcr 2000: 93).

W niniejszej pracy termin jest używany na oznaczenie całości: nazwa (denomi
nacja) + koncept/PP (Lukszyn, Zmarzcr 2006: 108-109); w przypadku, gdy chodzi 
o samo wyrażenie językowe (stronę brzmieniowy) jako część składową terminu, uży
wa się określeń: nazwa/denominacja/forma językowa terminu.

Terminy są zatem rezultatem procesu onomazjologiczncgo. Przy podejściu ono- 
mazjologicznym zasadnicza różnica między terminem a wyrazem zasadza się na 
stronie semantycznej: w wyrazie signifié oraz signifiant są nierozerwalne, wzajem
nie się warunkują i równocześnie się wywołują, natomiast specyfika terminu jest 
konsekwencją tego, żc w terminie koncept wyprzedza wyrażenie językowe będące 
jego nazwą, stanowi jednostkę wiedzy a priori, która weszła do języka poprzez swo
ją nazwę (Slodzian 2000: 73-75).

Podejście onomazjologiczne opiera się na tezie, żc między terminem a wyrazem 
zachodzi różnica natury, zasadzająca się na różnicy między signifié (wyrazu) a kon
ceptem/PP (jako składową treści semantycznej terminu). Ona to wyznacza odmien
ny status terminu w stosunku do wyrazu ogólnego powodujący, żc nic nabywamy 
znaczenia terminu w taki sam sposób, jak nabywamy znaczenie wyrazu ogólnego, 
potocznego. Treść znaczeniowa wyrazu vs terminu podlega bowiem dwóm różnym 
porządkom. Signifié bierze swoją wartość z samego systemu językowego i do niego 
odsyła (Dcpcckcr 2000: 119-120). Wyraz ogólny posiada swoją wartość jako jed-

Jednostkę leksykalną będącą nieterminem nazywamy dalej: wyrazem ogólnym bądź wyrazem po
tocznym, bądź wyrazem (por. Gajda 1990a: 37).
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nostka językowa autonomiczna w stosunku do rzeczywistości pozajęzykowej. 
Jest to wartość, która różnicuje go od innych jednostek leksykalnych wewnątrz 
systemu językowego. To powoduje, że znaczenie wyrazu ogólnego zależy od kon
tekstu jego użycia: N/U znaczenia wyrazu ogólnego implikuje zatem, aby wyraz 
ogólny sytuować w kontekście wypowiedzenia i w relacji z innymi wyrazami stano
wiącymi pole leksykalne, tak aby w wypadku polisemii wskazać znaczenie, o które 
w tekście dokładnie chodzi (Mocschlcr, Auchlin 2000: 28-33).

Inaczej rzecz ma się z terminem. Termin odróżnia się od wyrazu ogólnego tym, 
że składa się z formy językowej, będącej jego nazwą, oraz z konceptu/PP, do którego 
odsyła, ale ten koncept usytuowany jest poza językiem {langue)', koncept należy do 
porządku myśli i odsyła do referenta (do obiektu), sytuuje się zatem na zewnątrz 
języka (Depccker 2000: 91-93; JS STP: 52, 82).

W odróżnieniu od signifié, koncept/PP nie odsyła zatem do systemu języko
wego, ale do wiedzy specjalistycznej na temat dziedziny, do której termin należy 
(por. I, 4.2.1.). Zatem to wiedza - zewnętrzna w stosunku do języka - stanowi 
zawartość semantyczną terminu. Koncept/PP, któr-y/-c stanowi integral
ną część terminu jako jego znaczenie, równa się definicji encyklopedycznej terminu. 
Dlatego właśnie definicja leksykalna terminu w słowniku jcdnojęzycznym, nawet 
nicspccjalistycznym, przyjmuje postać definicji encyklopedycznej. W terminie kon
cept/PP i definicja przedstawiają tę samą rzeczywistość, stałą i niezależną od 
kontekstu.

Termin (jego nazwa, denominacja) jest zatem odnoszony do jednego konceptu/PP. 
Dlatego jako jednostka terminologiczna termin stara się być monoscmiczny, nic po
winien być poliscmiczny. Z monoscmicznością terminu wiąże się inna jego cecha: 
monorcfcrencyjność, czyli to, że termin odsyła zawsze do jednego konceptu/PP, 
on/ono zaś do jednego referenta w rzeczywistości pozajęzykowej objętej przez daną 
domenę specjalistyczną. Trzeba jednak pamiętać, iż wymogi jednoznaczności (mo- 
nosemiczności) i monorcfercncyjności terminu są jedynie hipotezami zakładają
cymi pewien stan idealny. I tak, na przykład, charakter monofcrcncyjny terminów 
gwarantuje precyzję i jednoznaczność informacji/komunikacji specjalistycznej, bo
wiem interwencja kontekstu wypowiedzenia, a więc osi syntagmatyczncj tekstu, jest 
z góry wykluczona, by zlikwidować ewentualną dwu- czy wieloznaczność terminu 
w komunikacji (Gaudin 1993: 78-83; Lerat 1995: 92-93; Cabrć 1998: 82-83, 147).

Tc dwa kryteria definicyjne terminu: jednoznaczność oraz monorcfercncyjność 
są możliwe tylko wtedy, gdy zakłada się przynależność danego terminu do danej, 
jednej dziedziny specjalistycznej. JS jest więc określony przez dziedzinę, dla opisu 
której jest używany. To przynależność do różnych dziedzin pozwala rozróżnić ter
miny, które mając tę samą formę językową (nazwę, denominację), na płaszczyźnie 
terminologii tracą swój charakter - z punktu widzenia czysto językowego - poli- 
semiczny, stając się homonimami51. Warto jednak mieć na uwadze, że usunięcie 

51 Polisemia, która jest naturalnym faktem języka ogólnego, w językach specjalistycznych staje się ho- 
monimią w ten sposób, że przynależność jakiegoś terminu do innej i kolejnych dziedzin usuwa dwu-/ 
wieloznaczność terminu (Bessę 2000: 182). Pogląd, że termin ma określoną wartość tylko w jednej 
dziedzinie, zaczyna być obecnie kwestionowany przez socjotcrminologię (zob. Gaudin 1993).
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z pola widzenia polisemii terminu na rzecz traktowania jej jako homonimii nastę
puje na skutek założonej metodologii opisu, a nic na podstawie realnych faktów 
empirycznych, tzn. obserwacji zachowania semantycznego terminu w kontekstach 
w różnych tekstach specjalistycznych. Metodologia oparta na podejściu onomazjo- 
logicznym od takiej obserwacji abstrahowała (por. Slodzian 2000).

4.3.2. Implikacje dla glottodydaktyki

Z przedstawionych cech relewantnych terminu: jednoznaczności, monorcfcrcncyj- 
ności oraz przynależności do danej domeny wynikają następujące implikacje co do 
nauczania/uczcnia się terminologii w ramach glottodydaktyki JS:

1. Aby zrozumieć znaczenie terminu, potrzebna jest choćby minimalna znajo
mość dziedziny specjalistycznej, do której termin odsyła. Taka minimalna 
wiedza na temat domeny specjalistycznej powinna poprzedzać nabywanie JS 
jako obcego.

2. Aby sprecyzować znaczenie terminu, nic można się uciekać ani do kontekstu 
(który w tym wypadku nie odgrywa żadnej roli), ani do synonimów, należy na
tomiast znać dokładną definicję terminologiczną tego terminu (por. 1, 4.2.2.). 
I tutaj istotna - a właściwie najważniejsza - okazuje się wiedza encyklope
dyczna (Lerat 1995: 36; Bćjoint, Thoiron 2000b: 12).

3. Wskazane jest rozpoczynanie N terminologii danej dziedziny specjalistycz
nej od strukturyzacji terminów należących do tej domeny w formie pola ter
minologicznego, gdyż będą one w ten sposób łatwiej zapamiętywane, a nic 
podawać ich jako fakty izolowane (Ligara 2002: 66-67; JS STP: 86; zob. tak
że 1,4.5.).

4.4. Podejście tekstologiczne do terminu - terminologia tekstowa

4.4.1. Rewizja podejścia onomazjologicznego

Podejście onomazjologicznc do terminów zostało poddane rewizji przez badaczy re
prezentujących podejście tekstologiczne zwane terminologią tekstową (zob. Bćjoint 
et Thoiron 2000a; Slodzian 2000: 73-80). Za niewystarczające uznali oni następują
ce ustalenia podejścia skrajnie onomazjologicznego:

1. Podejście onomazjologicznc neguje poziom tekstu jako płaszczyzny aktuali
zacji terminów, a w konsekwencji nic bierze pod uwagę rzeczywistej praktyki 
używania terminów w tekstach specjalistycznych; usuwa więc z pola widzenia 
fakt, że to dopiero tekst specjalistyczny - a nie termin jako taki - jest elemen
tem interakcji między językiem a rzeczywistością (Cabrć 1998: 112-114).

2. Pociąga to za sobą abstrahowanie od kontekstu, w jakim termin realnie wystę
puje w tekście: kontekst staje się dla terminu całkowicie nicrclcwantny, po
nieważ terminowi odmawia się bycia znakiem językowym, czyli połączeniem 
signifiant+signifie wchodzącym w relacje syntagmatycznc, oraz ponieważ za
kłada się monoscmiczność terminu - zatem zakłada się, iż na znaczenie ter
minu kontekst jego użycia a priori nic może mieć jakiegokolwiek wpływu.
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3. Podejście onomazjologiczne ogranicza więc rolę języka tylko do aktu deno
minacji, czyli nadania konccptowi/spccjalistyczncmu pojęciu formy języko
wej w postaci nazwy.

4. Podejście badawcze do terminów staje się preskryptywne, zarówno co do 
kwestii ich powstawania, zasadzającego się na dekretowaniu normą nowych 
terminów, jak i co do kwestii funkcjonowania już istniejących (Slodzian 2000: 
62, 66-67).

Powyższa rewizja podejścia onomazjologiczncgo do terminów jest w punk
cie 3. zbieżna z krytyką koncepcji terminu Eugena Wiistcra przedstawioną przez 
Franciszka Gruczę w roku 1991. Polski badacz nazywa ujęcie Wiistera, ojca-za- 
łożyciela podejścia onomazjologicznego, koncepcją pojęciową terminologii i kwe
stionuje w niej oddzielenie (profesjonalnych) pojęć od terminów, skupienie się na 
badaniu tylko tych pierwszych i traktowanie terminów jedynie jako nazw (profesjo
nalnych) pojęć, a niedostrzeganie w nich „zwykłych” wyrazów w funkcji znakowej 
(Grucza F. 199 lb: 24-29).

4.4.2. Przywrócenie terminowi wymiaru znakowego

Nowe podejście do problematyki terminów zapoczątkowała lingwistyka korpusowa: 
jej techniki pozwalają na badanie terminów w dużych zespołach tekstów specjali
stycznych, a nawet narzucają je jako jednostkę analizy. Punktem wyjścia staje się 
badanie konkretnych wyrażeń językowych, będących w tym wypadku terminami, 
czyli rzeczywistych użyć terminów w tekstach specjalistycznych - stąd ten kierunek 
badawczy określony został przez badaczkę francuską Monique Slodzian jako termi
nologia tekstowa. Łączy się to ze zmianą podejścia do terminu, któremu przywraca 
się wymiar znaku językowego: wszak jedna jego część - nazwa/dcnominacja, czyli 
właśnie ta, która jako wyrażenie językowe stanowi dla badacza jedyną dostępną, 
bo konkretną rzeczywistość, jest w tekście w pierwszym rzędzie formą językową 
funkcjonującą w swoim wymiarze znakowym, czyli w całości signifiant+signifié 
(Slodzian 2000: 62-80; Dcpcckcr 2000: 92).

Podobne stanowisko uznające w terminie znak językowy reprezentują polscy 
badacze Stanisław Gajda52 i Franciszek Grucza53. Sformułowali je w swoich pra
cach już na początku lat 90. ubiegłego wieku, ale w charakterze tylko postulatu, nic 
przedstawiając jednakże pełnej koncepcji badawczej.

52 S. Gajda podkreśla, że „większość nim [znaczeniem terminu] zainteresowanych poza częścią ję
zykoznawców utożsamia je z pojęciem i definicją. [...] jest to duże uproszczenie [...]. Często 
w procesie poznania pojęcia występują w postaci „półfabrykatu”, chwytamy je znakowo w mo
mencie ich kształtowania się. Takie terminy posiadają szczególnie „migotliwe” znaczenia. Ta sama 
nieustrukturowana jeszcze myśl może być wielorako ujęzykowiana. Terminy nic rejestrują bowiem 
pojęcia pasywnie, lecz aktywnie [je uściślenie B.L.] kształtują [...]. Nie ma więc podstaw, by 
pozbawić terminy znaczenia leksykalnego” (Gajda 1990a: 69; wyróżnienie B.L.).

” F. Grucza uważa wprost terminy za jednostki leksykalne: „terminy nic są pustymi etykietkami, 
lecz są jednostkami leksykalnymi [.. .] reprezentującymi czy wyrażającymi znaczenia” (Grucza F. 
1991 b: 28). Wynika stąd konieczność badania terminów w aspekcie tekstotwórczym: „Dla badań 
terminologicznych płynie z tego taki między innymi wniosek, że trzeba je rozpoczynać od analizy
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Takim też - tzn. jako zespolenie signifiant+signifić - jawi się termin w pierw
szym oglądzie uczącemu się JS jako obcego: jeżeli uczący się zna już signifié formy 
językowej stanowiącej nazwę/dcnominację terminu, w sposób naturalny przeniesie 
to signifié na stronę znaczeniową terminu, czyli na jego konccpt/PP. Tutaj zatem 
tkwi problem dla glottodydaktyki terminologii, zwłaszcza tej warstwy terminów, 
które, występując najpierw w języku w odmianie ogólnej, weszły do dziedzin spe
cjalistycznych jako terminy dzięki temu, że nabyły w nich znaczenia specjalistycz
nego w drodze procesu tcrminologizacji (por. I, 1.4.1.).

4.4.3. Termin jako znak językowy: koncept / profesjonalne pojęcie a signifié

Kluczowym problemem terminu ujmowanego w perspektywie znakowej i języko
wej - a jest on, jak to wyżej powiedziano, równocześnie problemem dla glottodydak
tyki terminów - staje się więc ustosunkowanie (się) signifié formy językowej (na- 
zwy/dcnominacji) znaku, który jest terminem, do konceptu /profesjonalnego pojęcia 
- podstawy jego zawartości semantycznej jako terminu. Uczący się będzie bowiem 
wychodził od formy językowej terminu i signifié tej formy, natomiast konccpt/PP 
(tej formy językowej) wymaga osobnego przyswojenia.

Najbliższe temu rozróżnieniu jest w polskich pracach terminologicznych zna
czenie jednostkowe oraz znaczenie systemowe terminu. Pierwsze „kieruje termin 
w stronę języka ogólnonarodowego, [...] każę traktować go jako normalny wyraz", 
drugie natomiast „określa wartość [terminu] jako znaku wiedzy zawodowej [...] 
w pewnym sensie dezaktualizuje problematykę językową” (JS STP: 116)54.

tekstów specjalistycznych i że na niej trzeba oprzeć rekonstrukcje systemu terminów tej czy innej 
dziedziny” (ibidem: 40).

M Na te dwa wymiary znaczenia terminu zwraca również uwagę Wanda Zmarzer: „Specyfika seman
tyczna terminu polega na tym, że funkcjonuje on jednocześnie w dwóch płaszczyznach: w płasz
czyźnie semantyki bazowego języka naturalnego oraz w płaszczyźnie mniej lub bardziej sformalizo
wanego konwencjonalnego kodu scmiotyczncgo” (Zmarzer 2005: 19).

Przypomnijmy, że założona przez podejście onomazjologicznc dychotomia: wy
raz ogólny vs termin opiera się na tym, że ten pierwszy, będąc znakiem językowym, 
posiada swoje znaczenie jako signifié, które w semantycznej analizie strukturalnej 
rozkłada się na semy - jednostki semantyczne różnicujące zawartość semantyczną 
wyrazu. Sem zaś jest elementem właściwym dla danego języka w wymiarze naro
dowym (Dcpcckcr 2000: 95). Drugi natomiast, nic będąc znakiem językowym właś
ciwym, posiada - jako swoją zawartość semantyczną - koncept/PP, którego ckspli- 
kację stanowi definicja terminologiczna, a więc definicja typu encyklopedycznego 
w terminach cech (właściwości) uznanych za relewantne w ramach danej dziedziny 
specjalistycznej. Sprowadza się w ten sposób termin do etykietki naklejonej na kon
ccpt/PP (Helmut Felber 1987, za: Dcpecker 2000: 92; Gajda 1990a: 38).

Natomiast w podejściu do terminu wyznaczonym przez perspektywę znakową 
i językową problem dotyczy tego, jakie miejsce ma w terminie signifié - skoro ter
min jest również znakiem językowym - a jakie miejsce jest w terminie przypisane 
konccptowi/PP. Henri Bćjoint i Philippe Thoiron ujmują ten problem jako pytanie 
o to, czy oprócz signifié istnieje koncept, czy oba się mieszają, czy też jedno jest za
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warte w drugim. Następne pytanie dotyczy tego, czy wyraz ma znaczenie utworzone 
przez koncept, wpisane w signifié, a termin, ze swej strony, ma znaczenie utworzone 
jedynie przez koncept? Czy też, przeciwnie, koncept stanowi pewną całość, w której 
znajduje się signifié, i zaciera się w ten sposób różnice między tymi dwoma typami 
jednostek semantycznych? (Béjoint, Thoiron 2000b: 10-11). Poszczególni badacze 
różnic rozstrzygają te pytania.

W kwestii relacji signifié : koncept ustalenia, jakie poczynił Loïc Depeckcr 
(2000), mogą okazać się szczególnie pomocne dla glottodydaktyki terminów zwłasz
cza tam, gdzie nazwa/denominacja terminu jest równokształtna z signifiant wyrazu 
ogólnego i uczący się mogą identyfikować znaczenie terminu, a więc składający się 
nań konccpt/PP z signifié wyrazu będącego równocześnie formą językową terminu. 
Autor wysuwa hipotezę, że koncept nie sprowadza się do signifié, chociaż w języku 
(na płaszczyźnie langue) oba mają tendencję do tego, by być łączone i brane jedno 
za drugie (Depecker 2000: 91). Zdaniem tego badacza, relacja między konceptem 
a signifié przedstawia się następująco: „signifié wyrazu stanowi koncept - taki, jak 
jest zintegrowany w języku (langue), a także taki, jak język (langue) go integruje”55 
(Depeckcr 2000: 120).

„lc signifié [est] pour nous [...] le concept tel qu'il est intégré dans la langue, et tel que la langue 
l’intègre" (tłumaczenie B.L.).

W takim ujęciu signifié znaku językowego jest częścią konceptu - tą mianowi
cie, która weszła do języka.

W nowej perspektywie znakowej i językowej Loïc Depecker definiuje termin 
jako w pełni znak językowy o znaczeniu specjalistycznym. Jest zatem połączeniem 
signifiant+signifić, które odsyła do konceptu usytuowanego poza językiem. Nadto 
jest znakiem żywym, a jako taki może dawać okazję do powstawania synonimów 
- usuniętych z pola widzenia podejścia onomazjologicznego - oraz parafrazy, czyli 
przeformułowywania go w tekście specjalistycznym (Depecker 2000: 92-93).

Zarazemjednak autor stoi na stanowisku rozróżniania konceptu i signifié po 
to, by uniknąć ryzyka mieszania tego, co należy do języka (np. semów, por. wyżej) 
i tego, co wchodzi w zakres konceptu, poziomu pojęciowego (Depeckcr 2000: 96, 
106-116). Również Monique Slodzian podkreśla, że pojęcie („la notion”) nic może 
mieć jednocześnie podwójnego statusu: statusu konceptu uniwersalnego, który jest 
niezależny od języków, i statusu signifié językowego, zawsze przecież przynależne
go do jakiegoś języka narodowego (Slodzian 2000: 68).

Konieczność rozróżniania między signifié i konceptem Depeckcr wykazuje na 
podstawie badania struktury pola terminologicznego i rekonstrukcji jego organiza
cji językowej: w analizie wychodzimy od poziomu pojęciowego, od kon
ceptów, którym znaki językowe danego języka narodowego nadają formę i wokół 
których się organizują, ale które zarazem każą widzieć te koncepty - w różnych 
językach - w różny sposób, bo pod postacią signifié właściwym poszczególnym 
językom. Równocześnie jednak do samych konceptów dochodzimy począwszy od 
jednostek leksykalnych, które też przecież mają swoje signifié. Gdyby kon
cept, znaczenie kognitywne, sprowadzało się do signifié, to dane signifié dwóch ję
zyków, tzn. signifié, języka, oraz signifié2 języka2 byłyby identyczne, a tak nic jest 
(Depeckcr 2000: 98). Należy więc wydobyć z języków koncepty, czyniąc je nic- 
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zależnymi od poszczególnych języków. Zaś rekonstrukcja materiału językowego 
(danego pola terminologicznego) następuje poprzez operację nazywania konceptów, 
a więc na drodze przypisania im odpowiednich nazw/dcnominacji, albo poprzez de
finiowanie tych pierwszych (Dcpcckcr 2000: 100).

W dziedzinach specjalistycznych na pierwszym miejscu definiowany jest kon- 
ccpt/PP, a nic wyrażenie językowe stanowiące jego nazwę. Ale to forma językowa 
- a szczególnie jej signifié - daje okazję do dwuznaczności terminu, zwłaszcza kiedy 
znak językowy stanowiący denominację terminu jest poliscmiczny (Dcpcckcr 2000: 
102-103).

Terminologia jako dyscyplina językoznawstwa postuluje zatem rozróżnienie 
konceptu / profesjonalnego pojęcia terminu oraz signifié formy językowej, stano
wiącej nazwę tegoż terminu. Równocześnie nic odmawia terminowi jego wymiaru 
znakowego, ponieważ terminy stanowią integralną część warstwy leksykalnej tekstu 
specjalistycznego (Grucza F. 1991b; Cabrć 1998: 150; JS STP: 116, 162). Dlatego 
nic usuwa z pola widzenia faktu, iż istnieją konccpty/PP, które mają więcej niż je
den znak językowy (jako swoją nazwę/denominację), aby ten koncept/PP oznaczyć 
(Dcpcckcr 2000: 110). Obserwacje praktyk używania terminów w tekstach, możliwe 
dzięki korpusom tekstów, pokazują istnienie synonimów, to znaczy takich jednostek 
językowych, które odsyłają do tego samego konceptu, a poprzez ten koncept, do 
tego samego obiektu w segmencie rzeczywistości objętym przez daną dziedzinę spe
cjalistyczną, do której dany termin i jego synonimy się odnoszą. Zatem terminologia 
tekstowa traktuje kwestię jednoznaczności i monorcfcrcncyjności terminu jako po
żądany ideał, dopuszczając jednocześnie - ponieważ nic neguje charakteru terminu 
jako znaku językowego - synonimię referencyjną (Dcpecker 2000: 111 ; por. Gajda 
1990a: 73-76).

Wypracowanie definicji terminologicznej (terminu) również opiera się na kon- 
ccpcic/PP, który/c jest przedmiotem definicji - nic zaś na terminie jako znaku ję
zykowym. Zarazem jednak definicje terminologiczne sporządza się w danym języ
ku, który definiowany koncept/PP ujmuje językowo - dzięki znakom językowym 
(Dcpcckcr 2000: 117-118). To również uzmysławia wewnętrzne więzy zachodzące 
między konccptcm/PP a signifié.

W ostatecznym rozrachunku terminologia w podejściu tekstowym zajmuje się 
i konceptcm/PP, i znakiem językowym, dającym konccptowi/PP formę językową - 
jego denominację. Zatem termin nic jest aż tak radykalnie różny od wyrazu ogólne
go (Gajda 1990a: 39; Grucza F. 199 lb; Dcpecker 2000: 119). Różnice sprowadzają 
się albo do odmiennego podejścia metodologicznego, albo są natury pragmatycznej: 
przeznaczeniem terminu jako jednostki językowej jest funkcjonowanie w tekście 
specjalistycznym - bowiem dopiero tekst specjalistyczny pozwala użytkownikom ję
zyka wejść w komunikację - oraz w specjalnym otoczeniu społecznym (Cabrć 1998: 
112-114; Bćjoint, Thoiron 2000b: 16)56.

5,1 Społeczny aspekt użytkowania języków specjalistycznych dał impuls do powstania soejoterminolo- 
gii, nowego działu terminologii. Jej twórcą jest w lingwistyce francuskiej François Gaudin (1993).

Społeczny wymiar terminologii - jako tzw. podejście socjo-kognitywnc - przed
stawia bliżej w perspektywie glottodydaktyczncj druga część pracy (por. II, 10.3.2.).
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4.4.4. Ustalenia terminologii tekstowej

Uznając charakter terminu jako również znaku językowego, terminologia tekstowa 
nadal pozostaje dyscypliną, która bierze pod uwagę koncept/PP oraz różnicę między 
konccptcm/PP a znakiem językowym (Dcpccker 2000: 95). Nadal uznaje prymat 
konccptu/PP nad stroną znakową terminu, ale wyznacza inną drogę dojścia do 
konccptu/PP, który jest przedmiotem definicji terminologicznej terminu. Prymat 
konccptu/PP nad stroną znakową terminu pozostaje również istotnym ustaleniem 
dla glottodydaktyki terminologii, przejętym z podejścia onomazjologiczncgo do ter
minu.

Równocześnie jednak uznanie strony znakowej, językowej terminów stoi u pod
staw szeregu ustaleń badawczych, na których glottodydaktyka terminów może 
oprzeć metodologię N/U tego najważniejszego składnika każdego języka specjali
stycznego, jakim jest właściwa mu terminologia.

Podstawę dla wszelkich badań terminologicznych stanowią teksty specjali
styczne. Tylko one pokazują realne funkcjonowanie terminów w kontekście. Teksty 
specjalistyczne stają się podstawowym miejscem badania i opisu terminów: doty
czy to zarówno badania zachowania się semantycznego terminów już ustalonych 
w systemie terminologicznym, bo mogą one podlegać zmianie diachroniczncj, jak 
i obserwacji wyłaniania się nowych. W teksty specjalistyczne jest bowiem wpisana 
wiedza specjalistyczna z zakresu danej dziedziny, a ona ukazuje się badaczowi pod 
postacią wyrażeń - znaków językowych. Są one jedyną empiryczną rzeczywisto
ścią, do jakiej badacz ma dostęp (Slodzian 2000: 73-74). Wyrażenia językowe niosą
ce wiedzę specjalistyczną stanowią punkt wyjścia do tego, by stać się ewentualnymi 
terminami.

Konsekwencją wychodzenia od tekstów specjalistycznych jest to, że uwagę 
swoją terminologia tekstowa skupia na kontekście - najbliższym otoczeniu syn- 
tagmatycznym jednostki terminologicznej jako znaku językowego w tekście (spe
cjalistycznym). Badanie rzeczywistych kontekstów, w jakich występują wyrażenia 
językowe, wydobywa takie oto istotne zjawiska z obszaru badawczego terminologii, 
które w podejściu onomazjologicznym nie uwidaczniały się:

- jedynie konteksty pokazują różne użycia danej formy językowej będącej już 
terminem, to znaczy mogą pokazywać nie tylko zakładane a priori użycia 
świadczące o monoscmiczności danego terminu, ale też i poświadczenia jego 
ewentualnej różnorodności semantycznej czy wahania semantycznego, które 
mogą sygnalizować rodzącą się polisemię terminu;

- konteksty są tym miejscem, które umożliwia obserwację wyłaniania się 
nowych terminów: dostarczają danych empirycznych w postaci różnych 
form językowych odsyłających do treści specjalistycznych, a więc mogących 
być uznanymi za terminy57;

57 Droga do ustalenia terminu obejmuje następujące etapy: ekspert z danej dziedziny specjalistycznej 
konfrontuje te różne wyrażenia/formy językowe, które mogą być terminami, dokonując obróbki 
danych empirycznych: pomiarów frekwencji, pomiaru właściwości dystrybucyjnych kandydatów 
na termin oraz dokonując konfrontacji z wiedzą specjalistyczną na temat danej dziedziny (Slodzian 
2000: 73-74). Status terminu mają szanse otrzymać te wyselekcjonowane przez eksperta wyrażenia
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- wyłanianie się terminu jako połączenia formy językowej i konceptu/PP na
stępuje w ten sposób, że badacz wydobywa klasy signifié z form językowych, 
które mogą zostać terminami, występujących w najbliższych im kontekstach 
(w tekstach specjalistycznych) i z nich ustala konccpty/PP. Zatem, w odróż
nieniu od podejścia onomazjologicznego, w perspektywie terminologii teksto
wej koncept/PP nie jest dckretowany/-c „z góry” przez spccjalistów/ckspcrtów 
z danej dziedziny51*; przeciwnie, wyłania się z signifié formy językowej użytej 
w różnych kontekstach (tekstów specjalistycznych) i dopiero w dalszej ko
lejności zostaje ustalony/-c przez autorytet osobowy lub instytucjonalny oraz 
przypisany/c danemu terminowi (Bćjoint, Thoiron 2000b: 10; Slodzian 2000: 
73-76);

- te same konteksty (źródłowe) są ź r ó d ł c m definicji wyłaniających się ter
minów, a zarazem i składających się nań konccptów/PP (Slodzian 2000: 78).

językowe/jednostki leksykalne, które spełniają następujące kryteria: mają ustabilizowaną tak formę, 
jak i znaczenie, są relatywnie niezależne od kontekstu, są powiązane w tekście z innymi jednost
kami semantycznymi (z którymi konstytuują taksemy, które następnie zostaną powtórnie użyte na 
etapie modelowania pojęciowego) oraz mogą otrzymać definicje wywodzące się z ich kontekstu 
źródłowego (Slodzian 2000: 76-78). Definicję taksemu podają A.J. Greimas i J. Courtes w Sémio
tique. Dictionnaire raisonné de la théorie du lanyaye'. „Taxème: Classe paradigmatique minimalne 
à l’intérieur de laquelle un groupe de sémèmes peuvent être interdéfinis” (Grcimas, Courtes 1986: 
233) Taksem to klasa paradygmatyczna minimalna, wewnątrz której grupa sememów może się 
wzajemnie definiować (tłumaczenie B.L.).

5K Trafnie ujął ten problem François Rasticr: „un concept n'est pas la source du terme, mais le pro
duit de son instauration” (za: Slodzian 2000: 75) „koncept nic jest źródłem terminu, ale 
produktem jego wprowadzenia [jako terminu; tłumaczenie i uwaga B.L.J”. W ten sposób terminy 
stają się, według Franciszka Gruczy, „narzędziem mentalnego przetwarzania świata” i to jest, zda
niem tego badacza, „ich prymama i zarazem główna rola” (Grucza F. 1991 b: 34).

Skoro punktem wyjścia badań terminologicznych czyni się teksty specjalistycz
ne w całej ich różnorodności, to uzasadniona jest hipoteza, iż nie ma jednej możliwej 
terminologii dla danej dziedziny specjalistycznej: terminologie mogą być różne 
w zależności od celów komunikacji specjalistycznej. Jak to już zostało wyżej po
wiedziane, terminy są znakami żywymi, zatem w tekstach specjalistycznych mogą 
wyłaniać się ich warianty - synonimy jednostek terminologicznych, a także ich pa
rafrazy. Oba zjawiska są przejawem pewnej redundancji rodzącej się w tekstach. 
Ale to dopiero konteksty, w których pojawiają się fakty językowe, co do których 
powstaje przypuszczenie, że są synonimami czy parafrazami, mogą potwierdzić, czy 
w tych kontekstach dochodzi do zjawiska izotopii semantycznej, a więc ekwiwa
lencji pojęciowej w stosunku do terminu (Slodzian 2000: 76-77; Dubois, Giacomo, 
Guespin et alii: 2002: 259).

Założenie metodologiczne, iż wychodzi się od tekstu specjalistycznego, narzuca 
podejście opisowe do terminów: do obowiązującego terminu, czyli do normy do
chodzi się na podstawie danych empirycznych praktyki jego stosowania w tekstach 
specjalistycznych, która wyznacza kolejne etapy jego ustalania się w systemie ter
minologicznym danej dziedziny (Slodzian 2000: 74).
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4.4.5. Implikacje dla glottodydktyki

Podejście do terminologii w duchu założeń terminologii tekstowej wyznacza nastę
pującą rolę tekstu specjalistycznego w glottodydaktycc JS:

1. Tekst specjalistyczny staje się źródłem konccptu/PP, u którego podstaw może 
leżeć signifié jednostek leksykalnych - będących terminami - występujących 
w danym kontekście, a badanie najbliższego otoczenia tekstowego potencjal
nego terminu pozwala wydobyć z tego otoczenia definicję konccptu/PP, 
więc zarazem i terminu. Zatem do konccptu/PP i definicji terminu uczący się 
może próbować dochodzić, wychodząc od tekstu specjalistycznego.

2. Skoro punktem wyjścia są rzeczywiste dane tekstowe, to znaczenie terminu 
jest nic tylko wyznaczane „z góry” przynależnością terminu do danej dzie
dziny specjalistycznej, ale jest też współokrcślanc kontckstualnic, bowiem 
terminy w tekście nie przestają być znakami językowymi (Slodzian 2000: 
72-74).

3. Obserwacja tekstów specjalistycznych może pokazać ewentualne rozszerza
nie się semantyczne terminu, a także wariantywność terminów - jego syno
nimy i parafrazy czy przeformułowania (Slodzian 2000: 76). Status parafrazy 
terminu jest szczególny: należy odróżniać parafrazę terminu real
nie poświadczoną w tekście spccj al istycznym od parafra
zy jako metody objaśniania znaczenia jednostki leksykalnej 
w praktyce glottodydaktycznej. W pierwszym wypadku, jeżeli termin istnie
je, to wtedy on właśnie bardziej zapewnia precyzję informacji/komunikacji 
niż parafraza, z natury swojej redundantna (Cabré 2000: 93).

Fakty językowe składające się na wariantywność terminów stają się dla uczą
cych się możliwe do zaobserwowania, gdy w praktyce glottodydaktycznej uwzględ
ni się różnorodność gatunkową tekstów specjalistycznych ze względu na odbiorcę 
specjalistę i nicspccjalistę. W grę wchodzą tu - obok tekstów przeznaczonych dla 
specjalistów - na przykład teksty popularyzatorskie, gdyż one to zwłaszcza zawie
rają potoczne przeformułowania terminów, które z kolei mogą być źródłem polise
mii; przykładowo w polskiej potocznej terminologii giełdowej parkiet ma znaczenie 
‘giełda papierów wartościowych’ obok znaczenia ‘posadzka z klepek drewnianych’; 
we francuskiej potocznej terminologii giełdowej la corbeille ‘miejsce w budynku 
giełdy odgrodzone balustradą i przeznaczone dla maklerów giełdowych’ obok zna
czenia ‘koszyk’ (Ligara 2002: 71).

4. Obszar tekstu specjalistycznego - kontekst ilustrujący użycie terminu w tek
ście specjalistycznym, jego dystrybucję - rozciąga się od terminu i syntagmy, 
w której się pojawia, do części zdania, a nawet całego zdania (Slodzian 2000: 
72). Dla praktyki glottodydaktycznej szczególnie ważny jest najbliższy-okreś
lony syntagmą - kontekst terminu mający charakter kolokacji (zob. I, 5.).

Przedstawione podejście tekstowe do terminu nic oznacza zaniechania podejścia 
pierwszego, onomazjologiczncgo, a stanowi raczej jego istotne uzupełnienie o tek
sty specjalistyczne. Zawsze jednak dla terminów podstawą ich znaczcniajcst 
koncept, choć oczywiście sposoby dojścia do konccptu/PP mogą się różnić, w za
leżności od podejścia. Natomiast postępowanie onomazjologicznc, czyli wychodzę- 
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nic od planu treści - konccptu/PP, żeby przejść do znaku językowego - terminu, 
a ściślej: jego formy językowej, będącej jego nazwą, staje się absolutnie koniecznym 
wymogiem dla rekonstrukcji czy utworzenia pola terminologicznego danej dziedzi
ny specjalistycznej oraz dla tłumaczenia tekstów specjalistycznych (Ligara 2002: 
68-71).

4.5. Problem strukturyzacji słownictwa specjalistycznego

4.5.1. Pole terminologiczne ]ako podstawa strukturyzacji ogółu terminów 
danej dziedziny specjalistycznej

Jedną z implikacji płynących z podejścia onomazjologiczncgo dla glottodydakty- 
ki terminologii jest nauczanic/uczcnic się terminów należących do danej dziedziny 
specjalistycznej w powiązaniu ze strukturą pola terminologicznego, jaki tworzy ca
łość terminologii tej dziedziny. Terminy zaś, jak to zostało już wcześniej podkreś
lone, odbijają strukturę konceptualną, czyli wiedzę z danej domeny specjalistycz
nej. Zostało również podkreślone, że taką strukturę danej dziedziny specjalistycznej 
tworzą koncepty, czyli reprezentacje mentalne obiektów (referentów) w segmencie 
rzeczywistości objętym przez daną dziedzinę oraz występujące między koncepta
mi relacje. Liczba ich „waha się w granicach kilkudziesięciu” (Lukszyn, Zmarzer 
2006: 111), badacze ujmują je więc w typy bardziej ogólne. Na przykład M.T. Cabrć 
w pierwszym rzędzie wyodrębnia relacje logiczne (oparte na podobieństwie) oraz 
ontologicznc (oparte na kontakcie w przestrzeni i czasie; por. Cabrć 1998: 88, 174- 
-180); J. Lukszyn i W. Zmarzer natomiast wyróżniają trzy klasy relacji semantycz
nych: relację rodzajowo-gatunkową, relację część - całość oraz relacje asocjacyjne 
(Lukszyn, Zmarzer 2006: 111). Bowiem w strukturze konceptualnej danej dome
ny specjalistycznej każdy koncept / każde PP ma swoje określone miejsce i nabywa 
wartość funkcjonalną, a dany termin pozostaje w relacji z wszystkimi innymi ter
minami, które należą do tej samej dziedziny specjalistycznej (Cabrć 1998: 86, 174; 
JS STP: 122).

4.5.2. Podział pola terminologicznego na podstawie porządku poznawczego 
i logicznego

Stnikturyzacja terminów należących do danej dziedziny specjalistycznej polega na 
pogrupowaniu ich w pole pojęciowe, które, pokryte terminami, staje się polem ter
minologicznym tej dziedziny (JS STS: 86), wewnątrz którego układ terminów - ich 
strukturyzacja zależy od organizacji pojęciowej danej domeny i powinna odbijać 
strukturyzację aktualnej wiedzy specjalistycznej (z zakresu tej domeny), a ta nie
ustannie się zmienia (Besse 2000: 187).

Klasyfikacja terminów - językowych znaków konccptów/PP - w podpola 
(poddomeny) danego pola terminologicznego podlega porządkowi poznawczemu, 
logicznemu, również porządkowi kojarzenia logicznego, w żadnym zaś razie nic 
należy do porządku semantycznego. Nie powinno się bowiem mieszać takiej klasy
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fikacji z polami semantycznymi, ani z polami leksykalnymi, sporządzanymi na pod
stawie analizy semantycznej signifie opartej na semach (Lerat 1995: 29, 48, 90-92; 
Bcssć 2000: 188).

Jednakże, dokonując podziału pola terminologicznego na podklasy pojęciowe, 
można odwołać się do indefinibiliów czy uniwersalnych elementarnych jednostek se
mantycznych, wyznaczających wielkie kategorie semantyczne, takich jak: istnienie/ 
egzystencja, działanie, relacja, przyczyna, porządek, ilość, liczba, wymiar, forma, 
struktura, położenie, lokalizacja itd. (Bcssć 2000: 189), czy do kategorii scmantycz- 
no-derywacyjnych, takich jak nomina actionis, nomina agentis, nomina instrumen- 
ti itp. W ramach danej podklasy ważna jest minimalna organizacja hierarchiczna 
terminów, tzn. ułożenie ich według relacji hiperonim - hiponim, zatem od terminu 
genetycznego, a więc bardziej ogólnego, do specyficznego, bardziej szczegółowego, 
co odbija relację nadrzędności - podrzędności konccptów/PP (Lerat 1995: 85-87; 
Dcpccker 2000: 98-102, 113-115). Na przykład w słownictwie specjalistycznym do
tyczącym spółek termin wspólnik jest bardziej ogólny, ponieważ dotyczy wszystkich 
form prawnych spółek, podczas gdy terminy komandytariusz oraz komplementariusz 
są bardziej szczegółowe, ponieważ dotyczą wspólników tylko jednej formy spółki 
- spółki komandytowej.

4.5.3. Analiza kontrastywna terminów w polu terminologicznym dla praktyki 
tłumaczeniowej

Konieczność wychodzenia od organizacji pojęciowej pola terminologicznego i prze
chodzenie, począwszy od niej, do organizacji leksykalnej pola, czyli do pokrycia go 
terminami (w ramach nauczanej terminologii specjalistycznej), staje się szczególnie 
widoczna przy podejściu konfrontatywnym do terminologii, niezbędnym w dydak
tyce tłumaczenia tekstów specjalistycznych. Wychodzenie od konceptów, a nie od 
terminów, staje się tutaj metodologicznym wymogiem dla kontrastowania terminolo
gii w dwóch językach narodowych - wstępnego etapu w nauczaniu tłumaczenia tek
stów specjalistycznych. Koncepty/PP stojące u podstaw organizacji pojęciowej pola 
terminologicznego powinny mieć charakter uniwersalny, a w każdym razie powinny 
być niezależne od konfrontowanych języków (por. I, 4.4.3.). Loic Dcpccker słusz
nie przy tym zauważa, że jedynie porównanie strukturyzacji pola terminologicznego 
realizowanego leksykalnie przez dwa języki biorącc za punkt wyjścia koncepty 
uniwersalne może wykryć pustkę językową, tzn. nieobecność w danym języku 
jednostki leksykalnej dla określonego konccptu/PP (Dcpccker 2000: 100, 113):

B[emard] Pottier ma doskonałe wyrażenie na określenie tej pustki językowej, która może być 
albo i nie - tymczasowa, ale którą można zechcieć wypełnić, kiedy pracuje się w terminolo

gii wielojęzycznej; nazywają „lc lcxe", czyli cieniem konceptu, który wydaje się unosić nad 
językami, zanim się w nic wcieli...59 (Dcpccker 2000: 100).

59 ,,B[cmard] Pottier a une excellente expression pour décrire cc vide linguistique qui peut ou non 
être provisoire (mais qu'on peut vouloir combler lorsqu'on travaille en terminologie multilingue): 
il l’appelle le «lexe», ombre du concept qui semble planer sur les langues avant de s'y incarner. . ." 
(tłumaczenie B.L.).
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Takim „cieniem konceptu”, zanim ujęzykowił się w polszczyźnic jako termin, 
był na przykład koncept ‘spółki komandytowej i równocześnie akcyjnej’. Zanim 
ustawodawstwo polskie zatwierdziło tę formę prawną spółki, określając ją terminem 
spółka komandytowo-akcyjna, w terminologii polskiej istniał tylko termin spółka ko
mandytowa, która jako konccpt/PP odpowiadała ówcześnie terminowi francuskiemu 
la société en commandite simple, dosłownie ‘spółka komandytowa zwykła’, gdzie 
określenie simple - ‘zwykła’ było relewantne, ponieważ odróżniało ją w ustawo
dawstwie francuskim od innej formy prawnej: société en commandite par actions, 
dosłownie ‘spółka komandytowa akcyjna’. Następnie prawo polskie zapełniło ów 
brak referenta w segmencie prawnym naszej rzeczywistości i nazwało tę nową formę 
prawną spółki przytoczonym wyżej terminem spółka komandytowo-akcyjna (Ligara 
2002: 69, Materiały internetowe 12: Marzena Migatulska-Jacko, data dostępu: wrze
sień 2012).

Zasada wychodzenia od konceptu w analizie kontrastywnej pola terminologicz
nego w dwóch językach pozwala również pokazać nic tylko wiszący w powietrzu 
„cień konceptu”, ale również całkowity brak konceptu, a więc i brak terminu w ję
zyku docelowym tłumaczenia wynikający znicobccności referenta/obiek- 
tu w rzeczywistości pozajęzykowej, do której język docelowy odsyła. Przykła
dem jest tu wspomniany już wcześniej polski termin podatek od posiadania psów 
(por. 1,4.1.2.4.) czy termin popiwek, również z terminologii odnoszącej się do podat
ków. Ekwiwalenty tłumaczeniowe w językach, które nic mają (bądź nic miały) kon
ceptów odpowiadających terminom polskim, ponieważ w odpowiednich państwach 
takie podatki nic istnieją, z konieczności przybierają formę parafraz60.

“ Ekwiwalenty francuskie tych terminów utworzone przez studentów francuskich, słuchaczy dyplomu 
uniwersyteckiego 3. cyklu „Relations économiques avec les pays de l’Europe Centrale et Orientale" 
na Uniwersytecie Jean Moulin Lyon 3 w latach 1994-1997, były następujące: podatek od posiadania 
psów został przetłumaczony jako Züxecwnne, a niejako * impôt canin, czyli jako ‘opłata za coś’ (taxe), 
ponieważ „pies” nie przynosi dochodu, a to od dochodu płaci się podatek (impôt), por. 1,4.1.2.4. Na
tomiast popiwek został przetłumaczony w postaci definicji impôt frappant le dépassement du plafond 
fixé des salaires (Ligara 2002: 69, 70).

I wreszcie wychodzenie od konceptów w analizie kontrastywnej terminologii 
pozwala uniknąć w praktyce bezpośredniego przechodzenia czy to od formy języko
wej, jeżeli jest w obu językach podobna, czy od signifié w języku źródłowym - do 
formy językowej, bądź do signifié w języku docelowym (Dcpcckcr 2000: 115), które 
może okazać się pułapką tłumaczeniową, o ile daje w rezultacie fałszywy ekwi
walent w języku docelowym. Na przykład termin polski rzecznik praw obywatel
skich, przetłumaczony na język francuski słowo w słowo przedstawiałby się jako 
forma językowa „*portc-parolc dc droits civiques”, która jako termin w tym języku 
nic istnieje; odpowiednikiem pojęciowym i terminologicznym terminu polskiego 
rzecznik praw obywatelskich jest bowiem w języku francuskim termin le médiateur 
de la République (dosłownie ‘mcdiator/pośrcdnik/rozjcmca republikański/z ramie
nia republiki’) (Ligara 2002: 69).

Przytoczone przykłady pokazują, że uniwersalne, a w każdym razie ponadjęzy- 
kowc koncepty mogą stanowić tertium comparationis - płaszczyznę porównania, 
wspólną miarę dla porównywanych w analizie kontrastywnej terminów z dwóch ję
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zyków. Analiza kontrastywna terminów należących do dwóch języków narodowych 
wymaga bowiem, po pierwsze, sporządzenia semantycznej płaszczyzny odniesie
nia (tertium comparationis) wspólnej dla konfrontowanych ze sobą terminów, które 
traktowane są jako realizacje powierzchniowe odpowiednio w języku pierwszym 
i w języku drugim, a po drugie, ustosunkowania się tych realizacji powierzchnio
wych do tak sporządzonego metajęzyka semantycznego, gdyż dopiero ono wydoby
wa ekwiwalencje i różnice pojęciowe między nimi. Takim metajęzykiem semantycz
nym, tertium comparationis, mogą być właśnie niezależne od środków językowych 
koncepty (Bogusławski 1976; Wierzbicka 2011: 24).

4.5.4. Implikacje dla glottodydaktyki

Sporządzanie pola terminologicznego przyswajanej terminologii z danej dziedzi
ny specjalistycznej począwszy od konceptów tworzących strukturę konceptualną 
tej dziedziny ułatwia zapamiętywanie słownictwa specjalistycznego z czterech po
wodów:

1. Przede wszystkim pozwala ująć prezentowane terminy jako organizację po
jęciową, semantyczną oraz organizację językową, a takie ujęcie stanowi klu
czową zasadę N/U każdego typu słownictwa, a więc również i słownictwa 
specjalistycznego (Binon, Verlindc 2004: 273).

Dalej, pole terminologiczne, którego podstawą jest strukturyzacja konceptual
na terminów, umożliwia zakotwiczenie poznawcze (Binon, Vcrlindc 2004: 275) czy 
kognitywne zaczepienie w pamięci uczących się (zob. też II, 10.4.) przyswajanych 
jednostek terminologicznych.

2. Następnie, pole terminologiczne - przez fakt, że sytuuje jednostki termino
logiczne na osi paradygmatyczncj - ułatwia uczącym się ustalać położenie 
terminów w podpolach i pomiędzy sobą, a więc pomaga także dostrzec relacje 
między jednostkami terminologicznymi, np. relację hiperonim vs hiponim, 
opozycje binarne, w tym antonimy (Binon, Verlinde 2004: 273; DAFA: XV).

3. W praktyce tłumaczeniowej natomiast sięganie do pola terminologicznego 
ujętego kontrastywnic dla języków: wyjściowego i docelowego wymusza 
odnoszenie form językowych do konceptów/PP w poszukiwaniu najbardziej 
adekwatnych ekwiwalentów tłumaczeniowych. Warto przy tym mieć na 
uwadze, że konccpty/PP mają z kolei odniesienie (referencję) do referentów 
(obiektów) w określonej rzeczywistości pozajęzykowej objętej daną dziedzi
ną specjalistyczną, ale ta rzeczywistość - ograniczona do określonego obsza
ru geograficznego - może się w poszczególnych krajach różnić z wszystkimi 
tego faktu konsekwencjami, na przykład nieobecnością w danym kraju jakie
goś obiektu (Albertini 2000: XI).

4. I wreszcie podział ogółu terminów danej dziedziny specjalistycznej na pod
pola pojęciowe, to znaczy na podklasy według porządku logicznego, poję
ciowego, kojarzenia logicznego pozwala uczącemu się zrekonstruować sieć 
powiązań między jednostkami terminologicznymi - w ten sposób nic są już 
one dla uczącego się elementami izolowanymi, a to ułatwia ich zapamiętywa
nie i operowanie nimi w konstruowaniu tekstu specjalistycznego.





Rozdział 5.
KOLOKACJE JAKO PROBLEM GLOTTODYDAKTYKI

JĘZYKA SPECJALISTYCZNEGO

5.1. Od osi paradygmatycznej do konstruowania tekstu specjalistycznego

Przejście od osi paradygmatycznej, której praktyczną reprezentacją jest pole termi
nologiczne danej dziedziny specjalistycznej, do osi syntagmatyczncj - płaszczyzny 
składniowej - stanowi ten etap N/U języka specjalistycznego, który otwiera się na 
produkcję przez uczących się tekstu specjalistycznego. Na osi syntagmatyczncj jed
nostki terminologiczne - jako znaki językowe należące do właściwych im klas dys
trybucyjnych (części mowy) - potrzebują określonego otoczenia językowego, aby 
wejść w kombinacje z innymi jednostkami językowymi i tym samym utworzyć tekst 
(Cabrć 1998: 150, 190-191).

Jednak w tekstach specjalistycznych możliwości kombinowania się terminów 
z innymi jednostkami językowymi, a więc możliwości wchodzenia terminów w syn- 
tagmy są ograniczone szczególnymi wymogami dziedziny specjalistycznej, do któ
rej termin należy. Znajomość reguł kodu ogólnego okazuje się w tym wypadku nie
wystarczająca.

5.2. Kolokacje jako minimalne otoczenie terminu na osi syntagmatycznej

Syntagmami, które stanowią realny problem glottodydaktyczny, są kolokacje. 
Zagadnienie to postawiła Christina Dcchamps w odniesieniu do języka prawniczego 
jako obcego (Dcchamps 2004), ale jej ustalenia mają walor ogólny i można je stoso
wać do glottodydaktyki każdego JS.

Kolokacje są konstytuowane przez jednostki językowe, które w tekście specjali
stycznym znajdują się koło siebie i których dobór nic jest dowolny (tzn. nic 
zależy od użytkownika JS), ale narzucony przez termin - człon konstytutywny ko- 
lokacji (Binon, Vcrlindc 2004: 274). Na przykład termin prawniczy proces wymaga 
między innymi czasownika wytoczyć (komuś) (por. Pieńkos E., Pieńkos J. 1981: 
855); termin giełdowy rynek przymiotnika pierwotny, wtórny (SE: 177); termin 
ekonomiczny inflacja -*■ czasownika tłumić (SE: 78-79); termin bankowy zdolność 
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-» przymiotnika kredytowa (Jaworski 1994: 38), a kredyt -* czasownika udzielać/ 
udzielić (ibidem: 75). Ułożenie słownictwa specjalistycznego w kolokacje pozwala 
pokazać łączliwość terminów - które najczęściej mają formę nominalną - z przy
miotnikami i czasownikami, często przez słowniki specjalistyczne zaniedbanymi 
(Binon, Vcrlindc 2004: 277).

Ujęcie słownictwa specjalistycznego w kolokacje pokazuje osadzenie naucza
nych terminów w syntagmach typowych dla danego JS, a więc w minimalnym 
otoczeniu tekstowym o wysokim stopniu przewidywalności. Pozwala więc uczyć 
przede wszystkim tego, co jest dla danego języka specjalistycznego jako obcego ty
powe, nic zaś tego, co jest dla uczących się możliwe do powiedzenia na danym etapie 
nabywania przez nich JO (Lcrat 1995: 87). Prezentacja terminów w kombinacjach 
typowych pokazuje granice łączliwości terminów nic tylko składniowej, 
ale przede wszystkim pojęciowej, logicznej oraz społecznic dopuszczalnej, z innymi 
jednostkami leksykalnymi (Lcrat 1995: 102-105). Stąd na przykład w języku banko
wym kredyt jest udzielany (kolokacja), a nic *dawany.

Wzorcowe opracowanie kolokacji i konsekwentne zamieszczenie ich jako obo
wiązkowej części każdego artykułu hasłowego zostało zastosowane przez autorów 
słownika dydaktycznego francuszczyzny biznesowej: Dictionnaire d'apprentissage 
du français des affaires (DAFA)61. Przedstawiają oni kolokacje jako kombinacje 
wyrazów - najbardziej znaczące konteksty użycia - z częściami mowy w kolejno
ści: z przymiotnikiem, z rzeczownikiem, z przysłówkiem oraz z czasownikiem; ten 
ostatni implikuje pytanie: „kto robi co?” (DAFA: XV, XX-XX11). Przy sporządza
niu kolokacji autorzy posłużyli się między innymi takimi pojęciami ukutymi przez 
Roberta Galissona, jak: mikro-system pojęciowy 3 C, na który składają się pojęcia: 
„cooccurrcnts” (współwystępującc), „corrćlćs” (skorelowane) oraz „collatéraux” 
(pokrewne), oraz mikro-system leksykalny (Galisson 2000: V1-VII).

61 Dictionnaire d'apprentissage du français des affaires (DAFA) podaję terminologię przetłumaczoną 
na 5 języków: niemiecki, angielski, hiszpański, włoski i niderlandzki.

5.3. Implikacje dla glottodydaktyki

Trudność, jaką stawia przyswajanie kolokacji specjalistycznych w ramach glotto
dydaktyki JS, wynika z ich natury: kolokacje bowiem są tyleż zjawiskiem leksy
kalnym, co składniowym, stąd ich lista nigdy nic jest kompletna. Jednakże ich rola 
w konstruowaniu tekstów specjalistycznych jest zasadnicza z racji ich przewidy
walności, a nawet pewnej obligatoryjności co do składu i szyku jednostek języko
wych konstytuujących te kombinacje minimalne. Dlatego Ch. Dcchamps postuluje, 
by kolokacji specjalistycznej uczyć (się) jako pewnej całości, jako jedną jednostkę 
równocześnie leksykalną i składniową (Dcchamps 2004: 365).

Czynne opanowanie kolokacji specjalistycznych jest umiejętnością szczególnie 
ważną dla produkcji tekstu specjalistycznego, a więc i dla praktyki tłumaczenia ade
kwatnego do sytuacji komunikacji specjalistycznej. Aby uniknąć transferu wzorców 
kolokacji z języka wyjściowego na język docelowy tłumaczenia, warto w analizie 
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kontrastywnej uwypuklić różnice formalne między kombinacjami leksykalnymi ty
powymi dla tych języków, jakie wynikają z odmiennych reguł składniowych (Ligara 
2002: 68)62.

62 Np. dla języków francuskiego i polskiego konfrontacja kolokacji wydobywa takie oto różnice formal
ne między kombinacjami leksykalnymi typowymi dla tych języków: 1. strukturze złożonej z dwóch 
rzeczowników pozostających w stosunku nadrzędno-podrzędnym, co jest częstym przypadkiem 
w języku francuskim, odpowiada w języku polskim częstsze połączenie rzcczownik+przymiotnik, 
np. fr. lettre de change (Guillien, Vincent 1993: 322) poi. weksel ciqgniony/trasowany (SE: 214); 
fr. marque de renommée (Guillien, Vincent 1993: 340) poi. znak handlowy powszechnie znany 
(SE: 229); 2. strukturze opartej na wyrażeniu przyimkowym, a więc krótszej, odpowiada struktura 
opisowa dłuższa, np. w terminologii giełdowej fr. le hors-cote (dsł. ‘poza notowaniem na giełdzie’; 
Silem 1991:206) po\. ohrót/rynek pozagiełdowy (SE: 134).





Rozdział 6.
W STRONĘ SPECJALISTYCZNEJ KOMPETENCJI LEKSYKALNEJ 

PODSUMOWANIE

Przedstawione uwagi miały na celu pokazanie związku między osiągnięciami ję
zykoznawstwa teoretycznego a glottodydaktyką słownictwa specjalistycznego. 
Okazuje się więc, że dydaktyka/przyswajanic terminologii obcojęzycznej powinny 
być oparte przede wszystkim na podejściu onomazjologicznym (por. I, 4.3.), ale po
winno je uzupełniać także podejście tckstologicznc (por. 1,4.4.). Następnie, powinno 
się ujmować terminy na osi paradygmatyczncj w postaci pola terminologicznego 
i uwzględniać przy tym aspekt kontrastywny między językiem pierwszym uczących 
się oraz nabywanym przez nich specjalistycznym językiem obcym (por. I, 4.5.4.). 
Okazuje się również, że dla JS jako obcych, oprócz słownictwa specjalistycznego 
nic mniej istotne są kolokacjc wymagane przez dyskurs specjalistyczny z danej dzie
dziny, a one powinny być uczonc/przyswajanc jako jednostki równocześnie leksy
kalne i składniowe (por. I, 5.3.).

W jaki sposób nabywane słownictwo specjalistyczne i kolokacjc odnoszą się do 
kompetencji w zakresie danego języka specjalistycznego jako obcego, której osią
gnięcie przez uczącego się jest celem glottodydaktyki? Otóż opanowanie słownic
twa specjalistycznego stanowi o kompetencji leksykalnej profesjonalnej, zawo
dowej, a ta - jak to przedstawia Odilc Challc - stawiana jest na pierwszym miejscu 
u specjalisty w danej dziedzinie (zob. Binon, Vcrlinde 2004: 272). Natomiast kolo
kacjc specjalistyczne powinny być nauczanc/przyswajanc, ponieważ umożliwiają 
terminom przechodzenie z osi paradygmatyczncj na oś syntagmatyczną. Zdaniem 
Jeana Binona i Scrgc’a Vcrlindc, powołujących się na Sophie Moirand, kolokacjc 
specjalistyczne stanowią ze swej strony o kompetencji leksykalnej kombinatorycz- 
nej, która pozwala uczącemu się dokonywać minimalnych kombinacji jednostek 
leksykalnych ze sobą, a dopiero ta kompetencja pozwala uwzględnić słownictwo 
specjalistyczne - terminy - nic w izolacji, ale w funkcjonowaniu dyskursywnym 
(zob. Binon, Vcrlindc 2004: 272). Z tej racji badacze ci uważają ją za element klu
czowy kompetencji komunikacyjnej w zakresie każdej dziedziny specjalistycznej.

Kompetencja leksykalna profesjonalna, zawodowa wraz z kompetencją lek
sykalną kombinatoryczną - obie w równym stopniu konieczne dla każdej dome
ny specjalistycznej - implikują kompetencję semantyczną uczącego się w zakre-
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sic danego języka specjalistycznego. Ta zaś - w odniesieniu właśnie do JS - łączy 
się ściśle z kompetencją onomazjologiczną, podniesioną przez Sambora Gruczę 
(por. I, 1.4.1.), oraz z kompetencją definicyjną, podniesioną tym razem przez 
Bogusława Kubiaka (por. 1, 3.1.).

Wskazany zespół kompetencji należy do kompetencji językowych w zakre
sie danego JS, stanowiących najważniejszy element kompetencji komunikacyjnej 
specjalistycznej. Jednak właściwa komunikacja specjalistyczna, jak to już zostało 
powiedziane, dokonuje się dopiero poprzez teksty specjalistyczne w postaci właści
wych im gatunków specjalistycznych i jest uwarunkowana pragmatycznie. Zatem 
język specjalistyczny wymaga przedstawionego zespołu kompetencji, a zarazem 
uwzględnienia aspektu tekstowego, gatunkowego oraz pragmatycznego JS.

Jak te zadania realizuje glottodydaktyka języka biznesu - angielska i polska - 
przedstawia bliżej druga część pracy.



Wojciech Szupelak

Część II

Nauczanie polskiego języka biznesu jako obcego

W PERSPEKTYWIE PORÓWNAWCZEJ

Z GLOTTODYDAKTYKĄ JĘZYKA ANGIELSKIEGO





Rozdział 7.
WPROWADZENIE: JĘZYK BIZNESU

NA TLE JĘZYKÓW SPECJALISTYCZNYCH (W. SZUPELAK, B. LIGARA)

Sformułowanie „język biznesu” stało się swoistym słowem-kluczem stosowanym 
przez większość komercyjnych szkół językowych w celu zdobycia potencjalnych 
klientów. Wiąże się to z przekonaniem, że opanowanie owego Języka biznesu” 
stanowi przepustkę do sukcesu zawodowego i materialnego. Również w pracy na
uczyciela języka obcego sformułowanie owo nabrało w ostatnich latach dodatkowej 
wagi. Absolwenci filologii angielskiej, szukając zatrudnienia w szkołach języko
wych, słyszą często pytanie o doświadczenie w nauczaniu języka biznesu. Jednakże 
w programie większości filologii i nauczycielskich kolegiów języków obcych sto
sunkowo rzadko przewidziane są przedmioty uczące glottodydaktyki JS. Również 
i uczący języka polskiego jako obcego stają coraz częściej przed podobnym wy
zwaniem, gdyż zapotrzebowanie ze strony obcokrajowców na kursy polszczyzny 
biznesowej jako języka obcego stale rośnie.

Polski język biznesu nic został dotychczas bliżej zbadany czy opisany jako osob
ne zjawisko językowe, które w dalszej kolejności staje się przedmiotem nauczania. 
Próbę uchwycenia charakterystyki węższej odmiany języka biznesu - tzw. business 
communication przynosi jedynie artykuł Jolanty Ćwiklińskiej i Stanisława Szadyki 
(2005), ale dotyczy on głównie zakresu tematycznego tego JS. Autorzy wyznaczają 
8 obszarów wiedzy specjalistycznej, które język business communication obsługuje: 
są to, z jednej strony, finanse, bankowość i giełda, dalej prawne otoczenie biznesu 
oraz język związany z integracją europejską i Unią Europejską, a z drugiej - komu
nikacja w biznesie, a więc komunikacja marketingowa, public relations, komuni
kowanie międzykulturowe, negocjacje handlowe i rozwiązywanie konfliktów oraz 
komunikacja pisemna w biznesie. Natomiast aspekt językowy został przez auto
rów jedynie zasygnalizowany. Pozostałe, nieliczne artykuły dotyczą języka bizne
su w kontekście glottodydaktycznym (por. Cudak, Tambor 1996; Wilk-Janik 2000; 
Mamct 2002).

Czym jest zatem język biznesu? Jakie jest jego miejsce wśród innych języków 
specjalistycznych? Podstawowym pytaniem, na które należy w związku z tym zna
leźć odpowiedź, jest zagadnienie stopnia specjalistyczności języka biznesu. Zgodnie 
z kryteriami definicyjnymi pojęcia JS zaproponowanymi przez Marię Teresę Cabrć 
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(1998: 124-126), która na plan pierwszy wysunęła kryteria pragmatyczne przed ję
zykowymi, język biznesu można określić, zarówno w polszczyźnic, jak i na gruncie 
języka angielskiego, analizując następujące kryteria: temat komunikacji specjali
stycznej, użytkowników JS oraz sytuacje komunikacyjne (por. Ligara 2011: 169- 
-170, 171-173; por. też I, 1.2.3.1., 1.3.1., 1.3.2.).

7.1. Określenie tematu komunikacji specjalistycznej w języku biznesowym

Określenie tematu komunikacji pozwoli nam na ustalenie zakresu słownictwa ogól
nego i terminologii specjalistycznej, którego będzie ona wymagać, a w konsekwen
cji, który będzie prezentowany w ramach nauczania języka biznesu jako obcego. 
W przypadku omawianych wcześniej odmian specjalistycznych, takich jak język 
medyczny czy język prawniczy, określenie tematu jest stosunkowo proste. Temat 
komunikacji specjalistycznej będzie ograniczony przez zakres danego JS (por. Wilk- 
-Janik 2000), który to zakres może być bardziej lub mniej pojemny, albo o większym 
lub mniejszym stopniu specjalizacji, pozostając jednak zbiorem zamkniętym ograni
czonym przez stan współczesnej wiedzy - jak ma to miejsce w języku prawniczym, 
ograniczanym na przykład przez kodeksy prawne.

Język biznesu różni się natomiast w tym aspekcie od innych języków specjali
stycznych tym, że w jego skład wchodzą, w zależności od sytuacji komunikacyjnych, 
rozmaite języki specjalistyczne oraz, w znacznym stopniu, język ogólny. Zakres te
matyczny języka biznesu zależy od stopnia spccjalistyczności dyskursu biznesowe
go, a w glottodydaktyce - od potrzeb uczących się. Wychodząc od definicji samego 
słowa biznes, można pokusić się o próbę zawężenia powyższego określenia. Wielki 
słownik wyrazów obcych (WS WO 2003) określa podstawową cechę wszystkich dzia
łań biznesowych, jaką jest zysk, definiując biznes jako: „Przedsięwzięcie handlowe 
lub produkcyjne przynoszące zysk” (WSWO 2003: 164). W języku angielskim na
tomiast, nacisk zostaje położony na twórczy aspekt biznesu; Longman Dictionary 
of Contemporary English określa biznes jako „sprzedawanie lub kupowanie towa
rów - czynność zarabiania pieniędzy poprzez produkowanie lub kupowanic/sprzc- 
dawanic towarów, lub przez dostarczanie usług”63 (LDOCE: 2003). Evan Frendo, 
autor angielskojęzycznego podręcznika metodyki nauczania języka biznesu, podaję 
następującą definicję: „W biznesie chodzi o kupno i sprzedaż lub, bardziej ogólnie, 
o wymianę i wykorzystanie zasobów i zdolności. [...] Chodzi w nim o ludzi zbiera
jących się, by osiągnąć pewne cele, których nic mogliby osiągnąć samodzielnie [...]. 
Chodzi w nim o współpracę, negocjację i konflikt. Chodzi w nim o perswazję i zro
zumienie, władzę i kontrolę, tłumaczenie i znajdowanie rozwiązań problemów”64 
(Frendo 2005: 1). Podążając za tą definicją, można określić następujące umiejętności 

61 „The activity of making money by producing or buying and selling goods, or providing services" 
(tłumaczenie W.Sz).

14 „Business is about buying and selling or, more broadly, exchanging and exploiting resources and 
capabilities. [...] It is about people coming together to accomplish things they could not do as indivi
duals. [...] It is about cooperation, negotiation and conflict. It is about persuading and understanding, 
power and control, explaining and finding solutions to problems” (tłumaczenie W.Sz.).
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niezbędne osobom zaangażowanym w działalność biznesową: kompetencję języko
wą ogólną, wiedzę specjalistyczną (por. I, 4.2.1., 4.3.), kompetencje językowe dla 
celów biznesowych i sprawności pozajęzykowc i interpersonalne (zob. II, 10.7.).

Rys. 2. Umiejętności dla biznesu

Umiejętności dla biznesu

Kompetencje'’5 Wiedza specjalistyczna Sprawności pozajęzykowc

65 Chodzi głównie o kompetencje językowe, lecz nie tylko, zgodnie z definicją zawartą w Europejskim 
systemie opisu kształcenia językowego, który określa kompetencje w następujący sposób: „Pod po
jęciem kompetencji rozumiemy całość wiedzy deklaratywnej, sprawności i umiejętności oraz cechy 
charakteru danej osoby, które to czynniki determinują jej sposób działania (ESOKJ 2001: 20).

66 Prawo, szczególnie w kontekście glottodydaktycznym, jak i tłumaczeniowym zaliczam do dziedzin 
o wysokim stopniu spccjalistyczności ze względu na istnienie formuł prawnych, które muszą być 
tłumaczone i uczone w formie kolokacji.

67 M.T. Cabrć zalicza wprawdzie lingwistykę do dziedzin o wysokim stopniu spccjalistyczności, jed
nakże w kontekście języka biznesu mówimy bardziej o elementach lingwistyki takich jak np. teoria 
aktów mowy, za pomocą których uczymy (się), jak skutecznie się komunikować.

i interpersonalne

Sprawności językowe

Umiejętności językowe dla biznesu

Wynika z tego, że na język biznesu mogą składać się JS wszystkich dziedzin, 
które zaangażowane są w wyżej określoną działalność. Można wyróżnić tu dziedziny 
o wysokim stopniu spccjalistyczności (Ligara 2011: 171-172; por. też I, 1.3.1.) takie 
jak ekonomia teoretyczna, finanse, bankowość, giełda, zarządzanie, prawo65 66, marke
ting, lecz również działy o niższym stopniu specjalistyczności, takie jak politologia, 
stosunki międzynarodowe, public relations, psychologia, socjologia, historia oraz 
lingwistyka w kontekście biznesowym67 (Ćwiklińska, Szadyko 2005: 82). Obecność 
dziedzin ekonomicznych i finansowych w tym zestawieniu jest uzasadniona pierw
szą częścią definicji E. Frcndo. Pozostałe dziedziny humanistyczne związane są 
z „wykorzystaniem zasobów i zdolności” ludzkich do współpracy, negocjacji i roz
wiązywania konfliktów. Ponadto w zakres języka biznesowego wchodzi język ogól
ny, przydatny w sytuacjach interakcji społecznych, takich jak rozmowa towarzyska 
mająca na celu budowanie relacji interpersonalnych i zawodowych. Podsumowując, 
można stwierdzić, że język biznesowy jest językiem otwartym, którego repertuar 
stale się poszerza, jak również jest, poprzez swoją złożoność, „pełnoprawnym 
środkiem komunikacji w obrębie spraw naukowych i zawodowych” (Ćwiklińska, 
Szadyko 2005: 81).
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To bogactwo zakresów tematycznych jest przyczyną trudności, na jakie napoty
kają zarówno nauczyciele języka obcego dla celów biznesowych, jak i autorzy pod
ręczników i programów nauczania. Fakt tak dużej liczby możliwych „komponen
tów” języka biznesowego przekłada się na szeroki zakres terminologii niezbędnej 
w komunikacji biznesowej, a tym samym nauczanej w ramach kursu, oraz podkreśla 
kluczową rolę analizy potrzeb w glottodydaktyce (zob. II, 9.2.). W aspekcie glotto- 
dydaktycznym Hans-Rudiger Fluck proponuje podział dydaktyki języków specjali
stycznych na JS obejmujące jedną dziedzinę, jak na przykład język chemii, oraz na 
obejmujące swoim zakresem różne dziedziny (Fluck 1992: I, za: Kubiak 2006: 25). 
Jest to podział, który będzie warunkował dobór metod w glottodydaktyce oraz po
może precyzyjnie określić temat komunikacji danego JS. Język biznesu, bazując na 
podanych wyżej dziedzinach specjalistycznych, które mogą wchodzić w jego zakres 
tematyczny, z pewnością należy do tej drugiej kategorii. Co więcej, można zaryzy
kować twierdzenie, że również w kontekście użycia przez specjalistów - czyli oso
by zaangażowane w działalność biznesową - język biznesu jest efektem połączenia 
rozmaitych dziedzin specjalistycznych. Z punktu widzenia pracy nauczyciela jest to 
niewątpliwie zjawisko pozytywne, gdyż zbliża glottodydaktykę języka biznesu do 
autentycznego jego użycia.

Kolejnym kryterium, które należy wziąć pod uwagę, określając temat komu
nikacji biznesowej, jest kryterium kulturowe (intcrkulturowc), zdefiniowane przez 
H.-R. Flucka. Wskazuje ono na dwa kluczowe elementy nauczania JS: element glot- 
todydaktyczny procesu nauczania, który wymaga określenia, jakiego języka obce- 
g o dla celów specjalistycznych chcemy uczyć, bądź element dydaktyczny w przy
padku, gdy uczymy rodzimego języka specjalistycznego. Założenie, że kultura 
języka docelowego w glottodydaktyce specjalistycznej jest niezwykle ważna, gdyż 
zbliża nauczanie języka specjalistycznego do N języka ogólnego, skupiając się na 
kulturowej specyfice danego języka, ma poważne implikacje w postrzeganiu pro
cesu glottodydaktyczncgo przez nauczyciela i w redefinicji roli nauczycicl-uczcń 
w nauczaniu danego JS (por. Zawadzka 2002, zob. też. II, 8.2.).

W języku biznesowym szczególnie istotne mogą okazać się niektóre aspekty 
kultury docelowej, takie jak kryterium grzeczności (honoryfikatywność), jako że 
może ono na przykład współdecydować o sukcesie w negocjacjach czy powodzeniu 
przekazywanych komunikatów w wywołaniu efektów perlokucyjnych. Odniesienie 
sukcesu biznesowego zależeć może bowiem od znajomości zasad grzecznościowych 
obowiązujących w danej kulturze. Przykładem różnic kulturowych między językiem 
polskim i angielskim jest na przykład kwestia komunikacji telefonicznej i obowią
zująca w polskiej etykiecie grzecznościowej zasada, że jedynie osoba inicjująca roz
mowę telefoniczną ma prawo ją zakończyć w sposób definitywny. Zasada ta, co 
ciekawe, nic ma odzwierciedlenia w języku angielskim.

Rola kompetencji intcrkulturowcj w glottodydaktyce specjalistycznej podkreś
lana jest szczególnie przez dydaktykę niemieckojęzyczną, gdzie zwraca się uwagę 
na fakt, że kompetencja ta pozwala na „właściwe rozumienie kultury i mentalności 
innych narodów, także w komunikacji fachowej” (Kubiak 2006: 26). Definicję kry
terium intcrkulturowcgo Flucka można ponadto w kontekście języka biznesu poszc- 
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rzyć o kolejny aspekt kulturowy związany z tak zwaną kulturą firmy jako organizacji, 
w języku angielskim określaną często jako „kultura korporacyjna” (corporate cul- 
ture). Kluczowe są w jej określeniu układające się w pewne schematy zachowania 
kulturowe, jakie wykazują, z jednej strony, pewne grupy zawodowe oraz, z drugiej, 
pewne konkretne organizacje i firmy. Aspekty wyżej wymienionych kultur można 
znaleźć niezwykle często w nauczaniu opartym na studium przypadku (case stu- 
dy), które jest efektywną metodą nauczania języka obcego dla celów biznesowych 
(zob. II, 11.3.3.).

7.2. Określenie użytkowników języka biznesu

Zgodnie z drugim, pragmatycznym kryterium definicyjnym JS, określeni zostaną te
raz bliżej użytkownicy języka biznesu: nadawcy oraz jego odbiorcy w procesie glot- 
todydaktycznym. Podstawowymi użytkownikami języka specjalistycznego według 
definicji B. Kubiaka są wszystkie osoby zajmujące się daną dziedziną oraz osoby 
interesujące się tą dziedziną pod warunkiem posiadania przez nic wiedzy niezbędnej 
do komunikowania się w zakresie przez nią wyznaczonym (Kubiak 2002: 7; por. też 
1, 1.3.2.). W sytuacji języka biznesu będą to osoby zaangażowane w działalność biz
nesową, a więc przedsiębiorcy, właściciele firm, pracownicy firm oraz, co szcze
gólnie ważne w kontekście niniejszej analizy, trenerzy sprawności biznesowych 
i interpersonalnych oraz nauczyciele. Do grupy użytkowników języka w odmianie 
biznesowej należy włączyć też uczących się tego języka specjalistycznego bez 
względu na motywację, która skłoniła ich do uczenia się danego JS. Oznacza to, że 
użytkownikami języka biznesu mogą być zarówno uczący się jego wariantu profesjo
nalnego, posiadający doświadczenie zawodowe w biznesie, jak i uczący się wariantu 
dydaktycznego, których motywacją do nauki jest przyszła, potencjalna konieczność 
komunikowania się w sytuacjach biznesowych (por. I, 1.3.2.). Zarówno nauczyciele, 
jak i uczący się określeni mogą zostać jako osoby „interesujące się dziedziną”.

W sytuacji glottodydaktyki języka biznesu ujętego jako swoisty zespół rozma
itych dziedzin specjalistycznych, proponowane przez M. T. Cabre zastrzeżenie, że 
to jedynie specjaliści w danej dziedzinie mogą być nadawcami komunikatów w ję
zyku specjalistycznym, nic będzie obowiązywać. W dziedzinie biznesu każdy dys
ponujący pewnym stopniem znajomości dziedziny może być nadawcą 
komunikatów, z zastrzeżeniem, że są to komunikaty o „zróżnicowanym poziomie 
specjalistyczności” (Cabrć 1998: 120, 124; por. I, 1.3.2.). Odbiorcami komunikatów 
w języku biznesowym mogą być natomiast wszyscy.

W tym opracowaniu przyjmuje się założenie, że uczący się języka biznesu są 
uznawani za użytkowników tego JS. Posługują się oni bądź to językiem specjali
stycznym w jego formie zawodowej, bądź to wariantem JS utworzonym dla celów 
dydaktycznych i aktualizowanym w procesie nauczania języka obcego. Tc dwa wa
rianty określamy w naszej pracy odpowiednio mianem wariantu profesjonalnego 
i dydaktycznego (zob. II, 7.5.; Ligara 2011: 173; por. też I, 1.3.2.). Należy zatem 
jasno określić sposób podziału uczących się jako użytkowników JS, gdyż ma on dla 



90 Rozdział 7. Wprowadzenie: Język biznesu na tle języków speejalistyeznych

organizacji procesu dydaktycznego pierwszorzędne znaczenie. Szczególnie przydat
ne mogą okazać się kryteria sformułowane przez Evana Frendo. Autor ten ustala 
jako istotne dla N języka biznesowego następujące charakterystyki uczących się:

1. podział ze względu na doświadczenie zawodowe,
2. podział ze względu na zajmowane stanowisko,
3. podział ze względu na narodowość i kulturę danego kraju,
4. podział ze względu na zapotrzebowanie językowe i zawodowe,
5. podział ze względu na poziom językowy (Frendo 2005: 1-2).
Zwraca tutaj uwagę fakt, iż kryterium poziomu językowego autor wymienił jako 

ostatnie pod względem wagi dla podziału uczących się JS, za najważniejsze uznając 
kryterium doświadczenia zawodowego w danej dziedzinie.

7.3. Określenie uczących się języka obcego dla celów biznesowych

7.3.1. Podział uczących się ze względu na doświadczenie zawodowe

Pierwszą kategorię uczących się języka obcego dla celów biznesowych stanowią 
uczniowie zorganizowani w grupę na podstawie podobnego doświadczenia zawodo
wego. W ramach tej grupy wyróżnić można uczących się, którzy posiadają doświad
czenie w dziedzinie biznesu, oraz osoby, które takiego doświadczenia nic posiadają. 
W skład grupy pierwszej wchodzą osoby potrzebujące tego języka specjalistycznego 
dla osiągnięcia konkretnych celów zawodowych. Mają one często konkretne wyma
gania i oczekiwania względem procesu dydaktycznego, które mogą być inspirowane 
także przez przełożonych lub dział firmy płacący za kurs, np. dział kadr.

Grupa uczniów posiadająca doświadczenie biznesowe zainteresowana będzie 
najczęściej profesjonalnym wariantem języka biznesu (zob. II, 7.5.), takim, który 
najbardziej potrzebny jest w ich pracy. Jednak studenci z doświadczeniem w śro
dowisku biznesowym mogą również wybrać kurs wariantu dydaktycznego języka 
biznesowego, szczególnie wtedy, gdy mają za cel podniesienie poziomu ogólnej 
kompetencji w języku obcym, tyle że poprzez realizowanie bliskiego im 
zawodowo zakresu tematycznego. Warto przy tym nadmienić, że ta grupa uczących 
się na ogół okazuje się najwdzięczniejszym obiektem współpracy dla nauczyciela 
języka biznesowego. Można w związku z tym stwierdzić, że do nauki języka biz
nesowego niezbędna jest osoba zainteresowana biznesem. Osoby obyte ze środowi
skiem biznesowym doceniają rolę i wagę osobistych technik szkoleniowych typu 
coaching, które często są elementem programu nauki języka biznesu. Ponadto są one 
chętne do odgrywania ról i symulacji zdarzeń - elementów lekcji niezbędnych przy 
rozwijaniu biznesowych kompetencji k om u n i k ac yj ny c h, które często 
są odrzucane przez uczniów nicobytych z praktyką biznesową jako sztuczne i krę
pujące. Nadto, mimo że motywacja tej grupy studentów jest najczęściej zewnętrzna 
i instrumentalna, jest ona równocześnie bardzo silna i powoduje, że studenci pracują 
pilnie i z entuzjazmem. Powodem takiego stanu rzeczy jest fakt, że wraz z wyższą 
kompetencją językową idą wymierne zyski materialne i wyższy prestiż zawodowy 
uczących się. Bardzo często możliwość awansu, wyjazdu zagranicznego lub pod
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jęcia współpracy międzynarodowej uzależniona jest bezpośrednio od opanowania 
języka obcego, a zwłaszcza jego specjalistycznej odmiany.

Drugą z wymienionych grup, wyróżnioną w ramach kategorii podziału ze wzglę
du na doświadczenie zawodowe, są uczący się bez doświadczenia zawodowego lub 
nicposiadający go w danej dziedzinie biznesu. Motywacją do nauki języka bizne
sowego będzie dla tych osób chęć poszukiwania zawodu w biznesie lub potrzeba 
zmiany zawodu czy miejsca zatrudnienia. Często do tej grupy należeć będą studenci 
studiów wyższych czy nawet uczniowie szkół średnich. Z powodu braku u nich do
świadczenia zawodowego, zadaniem nauczyciela prowadzącego taką grupę będzie 
„stać się dla uczniów oknem na świat biznesu”“ (Frondo 2005: 1). Uczący się nale
żący do tej grupy będą najczęściej poszukiwać kursów dla ogólnych celów bizneso
wych, choć może się zdarzyć, żc zależeć im będzie na kursach związanych ze studio
wanym przez nich przedmiotem. Studenci ekonomii, na przykład, mogą interesować 
się finansową odmianą języka biznesowego, a studenci anglistyki, zainteresowani 
karierą tłumacza przysięgłego, poszukiwać będą kursów języka prawniczego, nie
zbędnego w prawnym otoczeniu biznesu (por. Ćwiklińska, Szadyko 2005: 83).

7.3.2. Podział uczących się ze względu na zajmowane stanowisko

W przypadku języka angielskiego dla celów biznesowych, szczególnie w ramach 
kursów korporacyjnych, może zdarzyć się, że uczący się będą mieli różne podejścia 
do nauki języka obcego dla celów biznesowych. Menadżerowie wyższego szczebla, 
na przykład, mogą chcieć skupić się na konkretnych umiejętnościach, takich jak pre
zentacje czy negocjacje, lub - ze względu na ich status w firmie - będą preferować 
zajęcia indywidualne. Pracownicy niższego szczebla z kolei mogą nic mieć sprecy
zowanych potrzeb lub mogą nic mieć wpływu na to, jak ich kursy są prowadzone. 
Dlatego też firma może zorganizować osobne zajęcia dla pracowników wyższego 
szczebla i osobne dla szeregowych pracowników (Frendo 2005: 2). Podstawowym 
wyzwaniem glottodydaktycznym dla nauczyciela będzie zidentyfikowanie pozycji 
zajmowanej przez uczących się w firmie i związanych z nią potrzeb. Ponadto, w kon
tekście hierarchii zawodowej, kluczowe okazują się kwestie interpersonalne. W ka
rierze nauczyciela zdarza się od czasu do czasu, szczególnie na gruncie nauczania 
języka angielskiego do celów specjalistycznych, żc skład grup określany jest przede 
wszystkim przez względy logistyczne, takie jak na przykład czas, w którym pracow
nicy mogą uczestniczyć w kursie w ciągu dnia pracy. W takiej sytuacji nauczyciel JS 
może zastać grupę mieszaną, w której znajdują się osoby na różnych stanowiskach 
w firmie (np. przełożony i jego podwładny). Grupy takie stanowią zazwyczaj bardzo 
duże wyzwanie dla nauczyciela ze względu na delikatny czy wręcz drażliwy aspekt 
takich relacji interpersonalnych. Z osobistych doświadczeń piszącego te słowa wy
nika, żc uczenie takich grup jest zazwyczaj bardzo trudne i żc jest to sytuacja, która 
nic sprzyja nauce JO.

„Because of their lack of experience they will often need the teacher to provide a window on the 
business world" (tłumaczenie W.Sz.).
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Natomiast w przypadku nauczania biznesowej odmiany języka polskiego jako 
obcego, bardziej prawdopodobna jest inna organizacja uczących się. Wiele zajęć 
odbywa się w trybie indywidualnym lub w niewielkich grupach. Zdecydowaną 
większość uczących się stanowić będą obcokrajowcy bądź mieszkający i pracujący 
w Polsce, bądź też współpracujący z polskimi przedsiębiorstwami na skalę uzasad
niającą naukę języka polskiego jako obcego. Nauką języka biznesowego zaintere
sowani mogą też być niewielcy inwestorzy, którzy w Polsce znaleźli swoją niszę 
rynkową. Jedynie w pierwszej z opisanych sytuacji struktura korporacyjna i pozycja 
zawodowa wewnątrz korporacji może regulować proces dydaktyczny. W pozosta
łych przypadkach inicjatorem procesu dydaktycznego będzie uczący się i zaprezen
towany powyżej schemat korporacyjnej organizacji zajęć językowych nic będzie 
miał zastosowania.

7.3.3. Podział uczących się ze względu na narodowość i kulturę danego kraju

Różne narodowości mają różne systemy wartości i przyzwyczajeń czy nawyków 
związane z procesem edukacji. Zjawisko to jest dobrze znane nauczycielom języka 
polskiego jako obcego, którzy w związku z różnorodnością etniczną nauczanych 
grup muszą często proces glottodydaktyczny rozpoczynać od przekonania uczących 
się do podejścia komunikacyjnego, ze względu na kulturowe przywiązanie niektó
rych uczących się do metody gramatyczno-tłumaczcniowej. Ponadto różnorodność 
językowa i brak wspólnego języka dla uczących się w grupie implikuje konieczność 
zastosowania metody bezpośredniej - uczenia tylko za pomocą języka docelowego. 
Stwarza to szczególne trudności przy uczeniu profesjonalnego wariantu języka biz
nesu, gdzie ze względu na specyfikę terminologii nic ma miejsca dla metody bezpo
średniej, bowiem jedynie tłumaczenie jest sposobem zapewnienia precyzji naucza
nej terminologii (por. I, 4.2.1., 4.3., 4.5.3.). Jak więc, w takim razie, uczyć w jednej 
grupie języka biznesu osoby pochodzące z różnych krajów? Może tu przyjść z po
mocą podział studentów na grupy narodowościowe lub posiadające wspólny język 
drugi, który dla uczących się może pełnić funkcję języka pierwszego.

Dodatkowym wyzwaniem w procesie dydaktycznym są odmienne uwarunkowa
nia kulturowe różnych narodowości. Przykładem może tu być odmienność zjawisk 
występujących w języku prawa narodów o tradycji anglosaskiej, gdzie prawo opiera 
się na precedensach: mogą być one trudne do zrozumienia dla osób pochodzących 
z krajów, w których prawo opiera się na modelu prawa rzymskiego. Rozbieżności 
w legislacji i w zasadach księgowości również mogą sprawiać problemy przy nauce 
języka obcego dla celów finansowych. Najlepszym przykładem takich problemów 
jest nauka słownictwa związanego ze sprawozdaniami finansowymi i bilansami (ang. 
halance sheet). Na gruncie języka angielskiego funkcjonują dwa terminy określające 
amortyzację księgową. Są to amortization i depreciation. Pierwszy z tych termi
nów dotyczy „odpisywania aktywów, których okres użytkowania nic jest określony 
przez ich degradację lub przestarzałość, lecz przez wygaśnięcie okresu własności”69

M „The writing-off of assets the lives of which arc determined not by deterioration or obsolcnce but 
by the expiry of the tenure of ownership” (tlumaczcnie W.Sz ).
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(Greener 1987: 17), drugi zaś określany jest jako „kwota, o którą wartość podlega
jących zużyciu środków trwałych jest zmniejszona dla celów sporządzenia rocznego 
sprawozdania finansowego”70 (Greener 1987: 111, 112). Co ciekawe, niektóre słow
niki prezentują te dwa terminy jako synonimy (por. Bannock, Baxter, Rees 1977: 
18), jednak cytowane powyżej opracowanie Michaela Grccncra cksplicytnic poleca 
rozróżnianie tych dwóch terminów pomimo ich podobnej natury. W języku polskim 
funkcjonuje natomiast tylko jeden termin: amortyzacja czyli ‘proces utraty wartości 
użytkowanego majątku trwałego i przenoszenia jej na wytworzone przez te środki 
produkty’ (SE: 10). Wytłumaczenie szczegółowych różnic będzie wymagało odnie
sienia do wiedzy encyklopedycznej, często popartej analizą danego przy
padku szczegółowego osadzonego w kulturze języka docelowego.

711 „The amount by which the value of a wasting fixed asset is considered diminished for the purposes 
connected with the preparation of the annual accounts of a business” (tłumaczenie W.Sz.).

7.3.4. Podział uczących się ze względu na zapotrzebowanie językowe 
i zawodowe

Podział grup ze względu na ich zapotrzebowanie językowe lub zawodowe jest praw
dopodobnie najważniejszym kryterium regulującym logistykę prowadzenia zajęć 
z języka obcego dla celów biznesowych, a narzędziem pozwalającym określić te po
trzeby jest analiza potrzeb (zob. 11, 9.2.). Jest ona podstawowym elementem każde
go programu tworzonego w celu nauczania języka biznesowego. Potrzeby uczniów 
będą związane bezpośrednio z poprzednimi kategoriami podziału uczących się 
(por. II, 7.3.1.1. i 7.3.1.2.). Inne bowiem będą potrzeby osoby aktywnej zawodowo 
i świadomej roli języka obcego w rozwoju jej kariery, a inne - osoby zaczynającej 
dopiero swą karierę zawodową lub osoby zmieniającej właśnie pracę. Warto tutaj 
zauważyć, żc przy uczeniu języka biznesu, bardziej niż w jakiejkolwiek innej dzie
dzinie glottodydaktyki, istotny okazuje się zawód wykonywany przez uczestnika 
kursu. To właśnie rodzaj kariery zawodowej, aktualnej bądź planowanej, ma wpływ 
na wybór rodzaju kursu oraz na przyporządkowanie studentów do określonych grup. 
Więcej informacji na temat analizy potrzeb znajduje się w rozdziale przedstawiają
cym charakterystykę uczących się języka biznesu jako JO (II, 9.2.).

7.3.5. Podział uczących się ze względu na poziom językowy

Ostatnim kryterium organizacji grup uczących się języka biznesu będzie ich poziom 
językowy. W tym aspekcie glottodydaktyka specjalistyczna zbliża się do metody
ki ogólnej nauczania JO i korzysta z jej zdobyczy. Dla skuteczności procesu dy
daktycznego istotne jest, aby uczący się byli na podobnym poziomic językowym. 
Istnieją oczywiście techniki glottodydaktyczne pozwalające wykorzystać różnice 
w poziomic językowym uczących się, jednak tradycyjna metodyka nauczania nadal 
ściśle przestrzega zasad poziomowania grup. Na gruncie glottodydaktyki języka biz
nesu pojawiają się odmienne trudności związane z tym zagadnieniem. Może zdarzyć 
się na przykład, żc pracodawca przypisze do jednej grupy osoby pracujące razem 
i wykonujące podobne obowiązki, lecz będące na różnych poziomach językowych. 



94 Rozdział 7. Wprowadzenie: Język biznesu na tle języków specjałistyeznyeh

Często również kryterium przydzielenia do wspólnej grupy językowej będzie dys
pozycyjność pracowników. W takiej sytuacji przed uczącym staje wyzwanie prowa
dzenia grupy mieszanej pod względem poziomu językowego, co nierzadko wymaga 
przygotowywania na zajęcia podwójnego zestawu materiałów.

Na gruncie języka polskiego istotnym kryterium glottodydaktycznym jest fakt, 
że różnice w poziomic kompetencji językowej uczących się są bardziej widoczne 
i w większym stopniu utrudniają prowadzenie zajęć zarówno z języka specjalistycz
nego, jak i ogólnego. Natomiast w nauczaniu języka angielskiego występuje zja
wisko pewnej unifikacji poziomów językowych uczących się związane z faktem, 
że język angielski z jednej strony cieszy się obecnie, jako funkcjonalne narzędzie 
komunikacyjne, priorytetem używania w świecie (wszyscy uczą się tego języka), 
a z drugiej - z tym, że nauczanie angielszczyzny jest na niższych poziomach mniej 
obciążone wielością obligatoryjnych modeli gramatycznych (paradygmatów flek- 
syjnych), podczas gdy w polszczyźnic gramatyka pełni większą rolę w z/rozumicniu 
i generowaniu poprawnych przekazów językowych.

7.4. Typowe sytuacje komunikacyjne implikujące użycie języka biznesu

Na typowe sytuacje komunikacyjne, które implikują użycie języka specjalistyczne
go, składają się wszystkie elementy określone powyżej. Są to więc przede wszystkim 
użytkownicy, bez których sytuacja nic mogłaby mieć miejsca. Użytkownicy definiu
ją temat poprzez swoje zaplecze specjalistyczne aktualizujące się w okolicznościach 
komunikacji. Komunikacja biznesowa w języku obcym zachodzi, jak podkreśla to 
przytoczona wcześniej definicja Evana Frendo, między ludźmi „zbierającymi się, by 
osiągnąć pewne cele, których nie mogliby osiągnąć samodzielnie”71 
(Frendo 2005: l;por. 11,7.1.).

71 „It is about people coming together to accomplish things they could not do as individuals" (tłuma
czenie W.Sz.).

Zgodnie z ustaleniami M.T. Cabré (por. I, 1.2.1., 1.2.3.1.), okoliczności komu
nikacji specjalistycznej stanowią wszelkie sytuacje, w których interakcja między 
uczestnikami komunikacji zachodzi w środowisku zawodowym i jest nacechowana, 
to znaczy odbywa się w jakimś konkretnym celu. Mogą one zawierać bardzo dużą 
liczbę możliwych typów interakcji i gatunków komunikacji. Na gruncie termino
logicznym okoliczności komunikacji biznesowej określą dziedzinę specjalistyczną, 
a tym samym będą warunkować użycie konkretnej terminologii i znaczenie użytych 
terminów. Jednakże dla glottodydaktyki JS, gdzie nacisk położony jest na skutecz
ność komunikacji oraz na aspekt intcrkulturowy i interpersonalny, kluczowe okażą 
się niektóre szczegółowe okoliczności interakcyjne. Pierwsze istotne ich rozróżnie
nie przyniesie odpowiedź na pytanie, czy interakcja między dwoma osobami ma 
miejsce po raz pierwszy, a więc stanowi początek komunikacji zawodowej, czy też 
jest kontynuacją wcześniej zaczętej interakcji na bazie zbudowanych już stosunków 
interpersonalnych. Określenie tego, oczywistego, zdawałoby się, rozróżnienia ma 
istotne konsekwencje dla komunikacji. W sytuacji pierwszego kontaktu inne zupeł- 
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nic jest znaczenie takich aspektów komunikacji, jak użycie stylu oficjalnego, form 
grzecznościowych, czy zastosowanie efektywnych pcrlokucyjnic aktów mowy, niż 
będzie to miało miejsce w ustanowionej już wcześniej interakcji. To rozróżnienie 
sytuacji komunikacyjnych będzie miało fundamentalny wpływ na wybór gatunku 
komunikacji.

Drugim istotnym dla glottodydaktyka rozróżnieniem okoliczności komunikacji 
będą dwa tryby komunikacji: kooperatywny i konfrontatywny. Po raz 
kolejny jasne określenie tego rozróżnienia zdeterminuje wybór stylu oficjalnego lub 
nieoficjalnego oraz gatunku komunikacji i będzie miało wpływ tak na język, jak i na 
metodę jego glottodydaktyczncj prezentacji.

Bez względu na okoliczności komunikacji jeden element interakcji profesjo
nalnej pozostaje niezmienny. Jest nim Intencjonalność i celowość komunikacji. 
Komunikacja biznesowa zawsze ma jakiś cel. Nawet rozmowa towarzyska ma na 
celu budowanie relacji lub przygotowanie zaplecza dla negocjacji - tak więc komuni
kacja nienacechowana i nieintencjonalna nic będzie stanowić elementu komunikacji 
specjalistycznej. Cele można określić jako krótkoterminowe, precyzyjnie określone, 
lub długoterminowe - bardziej ogólne. Można zaryzykować twierdzenie, że celem 
długoterminowym komunikacji biznesowej będzie zawsze pewna forma zysku - bez 
względu na to, czy zysk ten jest obopólny, czy tylko jednostronny, oraz czy jest ma
terialny i wymierny, czy jedynie oddziałujący na przykład na renomę firmy. Różnic 
rozumiany zysk jest gwarantem intencjonalności komunikacji. Związek celu komu
nikacji z jego tematem jest zwrotny. Cel może podyktować temat lub też być przez 
niego implikowany. Będzie on również motywował funkcję i gatunek komunikacji - 
kolejny element definiujący komunikację specjalistyczną. W swoim ujęciu specyfiki 
języka specjalistycznego i w dyskusji nad jego autonomią, Sambor Grucza proponuje 
analizę wspólnego zakresu idiolcktów: ogólnego i specjalistycznego. Wspólnym za
kresem obu idiolcktów są: „fonemika, gramatyka i leksyka, natomiast to, co je różni, 
to w przypadku języka ogólnego leksyka, a w przypadku języka specjalistycznego - 
terminologia. Różne są też wzory tekstów” (Grucza S. 2007a: 14). Lapidarne okreś
lenie „wzory tekstów” zawiera w sobie zarówno wspomniane wcześniej gatunki, 
jak i ich konwencjonalną organizację formalną, która jest niezbędna dla efektywnej 
komunikacji. Organizacja formalna tekstów w różnych gatunkach wysyła odbiorcy 
dwa komunikaty pozajęzykowc. Jeden z nich dotyczy szacunku dla odbiorcy, 
gdyż tekst sformalizowany czyta się szybciej i łatwiej zidentyfikować w nim istotne 
informacje. Drugi natomiast komunikuje profesjonalizm i obycie nadawcy - znajo
mość obowiązujących reguł komunikacji. Dlatego w glottodydaktycc pojęcie oraz 
obowiązek zidentyfikowania gatunków/genrów (por. Wierzbicka 1983) komunikacji 
mają fundamentalne znaczenie. Pojęcie gatunku jest pochodną funkcji komunika
cyjnej wypowiedzi/tekstu i często te dwa terminy są stosowane wymiennie przez 
uczących języka biznesu. Dla jasności terminologicznej należy ustalić, że funkcja 
jest hipcronimcm i jest ściśle związana z celem komunikacji. Realizacja danej funk
cji komunikacyjnej może przybrać formę pewnego gatunku po wyborze środków 
komunikacji. Można zatem stwierdzić, że funkcja powołuje do życia gatunek, któ
ry jest odpowiedzią na potrzeby funkcji. Za przykład posłuży tutaj studium nastę
pującego przypadku. Osoba A potrzebuje specjalistycznej informacji na temat X.
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Informacje tc może posiadać osoba B. Celem komunikacji będzie zatem zdobycie 
informacji. Funkcją komunikacji będzie prośba. Osoba A ma do wyboru rozmaite 
kanały komunikacji profesjonalnej, takie jak komunikacja listowna, elektroniczna, 
telefoniczna, osobista. Po wyborze najbardziej adekwatnego kanału komunikacji 
(który to wybór również może i powinien być tematem zajęć specjalistycznych glot- 
todydaktycznych, gdy weźmie się pod uwagę, że nauczyciel języków obcych powi
nien być przede wszystkim specjalistą od komunikacji), osoba A może przystąpić do 
wyboru odpowiedniego gatunku (czy wzoru tekstu). W sytuacji komunikacji listow
nej może to być na przykład gatunek podania. W sytuacji komunikacji elektronicz
nej, najbardziej prawdopodobnej w kontekście profesjonalnym, gatunkiem, na który 
powinien paść wybór, jest prośba o informację. Co istotne, koncepcja elektronicznej 
komunikacji profesjonalnej postuluje, dla usprawnienia tejże, określenie gatunku 
komunikacji w temacie listu elektronicznego.

Wszystkie powyżej sprecyzowane kryteria klasyfikacji języków specjalistycz
nych (por. 11, 7.1., 7.2., 7.4.) mają swoje glottodydaktycznc implikacje w dwóch wa
riantach N języka obcego dla celów biznesowych, które przedstawione są poniżej.

7.5. Warianty języka obcego dla celów biznesowych: wariant profesjonalny 
a wariant dydaktyczny

Uczący się języka obcego dla celów biznesowych są bez wątpienia również użyt
kownikami języka specjalistycznego, bez względu na to, czy posiadają status specja
listy w danej dziedzinie (por. II, 7.3.). To poszerzenie definicji użytkownika języka 
pozwala wyodrębnić dwa warianty glottodydaktyki specjalistycznej: wariant pro
fesjonalny oraz wariant dydaktyczny. W obu tych wariantach temat komu
nikacji może być podobny lub, jak w wariancie dydaktycznym, temat komunikacji 
może symulować identyczność z tematem profesjonalnym. Pozostałe jednak aspek
ty wyróżniające język specjalistyczny: uczestnicy i sytuacja komunikacyjna będą 
w tych wariantach różne. Podstawowa różnica między nimi zasadza się wprawdzie 
praktycznie wyłącznic na stopniu specjalizacji, ale implikacje płynące z tej różnicy 
są jednak dla procesu glottodydaktyczncgo istotne.

Kurs wariantu dydaktycznego można traktować jako swego rodzaju program 
wprowadzający do języka biznesu. Jego cechą charakterystyczną jest to, że może 
prezentować język wspólny dla większej liczby dziedzin specjalistycznych. Zgodnie 
z typologią Hcnry’cgo Widdowsona różnica między kursami wariantu dydaktycz
nego a kursami wariantu profesjonalnego JS jest taka, jak pomiędzy szkoleniem 
a edukacją-. „Celem szkolenia jest rozwój konkretnych sprawności i zapoznanie się 
z konkretnymi schematami działania, podczas gdy celem edukacji jest wytworzenie 
ogólnej zdolności pojmowania lub zestawu procedur niezbędnych do radzenia sobie 
w różnych sytuacjach”72 (Widdowson 1978, za: Dudley-Evans, St John 1998: 42).

72 „Training involves the development of certain skills and familiarity with specific schemata while 
education aims to develop a general capacity or set of procedures to eopc with a wide range of needs” 
(tłumaczenie W.Sz).
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Dlatego też uczestnikami komunikacji specjalistycznej w wariancie dydaktycz
nym będą nic specjaliści w danej dziedzinie, lecz osoby dziedziną tą zainteresowane 
i aspirujące do miana specjalistów. Może się zdarzyć, że osoba z doświadczeniem 
biznesowym wybiera wariant dydaktyczny wtedy, gdy zależy jej na skupieniu się na 
rozwoju językowym (por. II, 7.1, 7.3.), ale w takiej sytuacji szerszy zakres dziedzin 
realizowanych w ramach takiego kursu może powodować dynamiczną zmianę sta
tusu uczącego się z poziomu eksperta do poziomu ucznia.

Nauczanie profesjonalnego wariantu języka biznesu skupia się na konkretnych 
zadaniach (zob. II, 11.2.), jakie stają przed użytkownikiem języka, podczas gdy kurs 
dydaktyczny zajmuje się szerszym kontekstem możliwych sytuacji użycia języka 
biznesu, jak również szerszym repertuarem języków specjalistycznych wchodzących 
w zakres języka biznesu - a tym samym terminologią z różnych dziedzin - z których 
składał się będzie program kursu, a zatem skupia się na rozwijaniu potencjału zawo
dowego uczącego się.

Jeśli idzie o sytuację komunikacyjną, wzmiankowana wcześniej intencjonalność 
komunikacji specjalistycznej (por. II, 7.4.) może być w wariancie dydaktycznym 
intencjonalnością symulowaną. Może to wpływać negatywnie na motywację uczest
ników, którym nie podoba się „zabawowy” charakter odgrywania ról, ale może mieć 
również pozytywny wpływ w postaci większej kontroli nad materiałem językowym 
i faktograficznym, którego odpowiedni dobór sprzyja rozwijaniu poszczególnych 
sprawności językowych bądź ćwiczeniu elementów gramatycznych i leksykalnych. 
Tym samym ćwiczenie funkcji komunikacyjnych, gatunków i wzorów tekstów spe
cjalistycznych będzie następować poprzez ich symulowaną celowość.

Warto przy tym podkreślić, że podział ten może być elastyczny. W praktyce 
nauczycielskiej bardzo często zdarza się, że kurs łączy w sobie elementy obu wa
riantów i realizuje zarówno zagadnienia symulowane, jak i autentyczne. Natomiast 
świadomość odrębności tych wariantów pomaga nauczycielowi w tworze
niu struktury zajęć i kursu, na przykład poprzez regulowanie procesu glottodydak- 
tyczncgo - od ćwiczeń bardziej ogólnych aż do realnych zadań komunikacyjnych.

7.6. Podsumowanie

Właśnie ze względu na wszystkie powyższe aspekty sytuacji komunikacji profe
sjonalnej, takie jak uczestnicy, okoliczności oraz cele, funkcje komunikacyjne 
i wynikające z nich gatunki są elementami wyróżniającymi język specjalistyczny 
od języka ogólnego i jako takie powinny stać się tematem glottodydaktyki danego 
JS. Nauczyciel JO dla celów specjalistycznych powinien znać wszystkie aspekty 
sytuacji komunikacji specjalistycznej (por. I, 1.2., 1.3.), powinien potrafić je identy
fikować w kontaktach z uczniami i sprawić, by również uczniowie mieli ich świa
domość i potrafili adekwatnie zareagować językowo, kiedy znajdą się w podobnych 
sytuacjach - tym razem jako ich uczestnicy.





Rozdział 8.
SPECYFIKA NAUCZANIA JĘZYKA BIZNESU JAKO OBCEGO A NAUCZANIE 

JĘZYKA DLA CELÓW OGÓLNYCH

8.1. Rola nauczyciela w procesie nauczania języka biznesu

Bez względu na to, czy dany nauczyciel uczy języka angielskiego czy polskiego jako 
języków obcych, to właśnie od jego postawy i świadomości własnej roli w procesie 
nauczania zależy sukces procesu dydaktycznego. Oczywiście nic cały ciężar odpo
wiedzialności spoczywa na nauczycielu, jednakże to właśnie od jego elastyczności 
i wiedzy zależą tak istotne elementy nauczania, jak motywacja uczniów, autentycz
ność komunikacji, rozwijanie strategii komunikacyjnych czy budowanie autonomii 
uczącego się.

W środowisku biznesowym rola nauczyciela nic ogranicza się tylko i wyłącznic 
do klasycznych ośmiu ról, na które wskazuje Jeremy Harmer (2001). Według jego 
klasyfikacji ról nauczyciel powinien być osobą: kontrolującą, organizującą, ocenia
jącą, inicjującą, uczestniczącą, będącą źródłem języka, wychowującą i obserwującą. 
Autor tej koncepcji podkreśla, żc

Rola, którą wybieramy, zależy od tego, co chcemy, by nasi podopieczni osiągnęli. Niektóre 
ćwiczenia są trudne do zorganizowania bez kontrolującej roli nauczyciela, inne nic powiodą 
się, jeśli nauczyciel nic przyjmic roli mniej dominującej. Czasami będzie rnusiał zadziałać 
jako inicjator, a czasami bardziej odpowiednia będzie rola nauczyciela jako źródła informa
cji7’ (Harmer 2001: 63).

71 „The role that we take on is dependent, as we have scen, on what it is we wish the students to achieve. 
Where some activities arc difficult to organise without the teacher acting as a controller, others have 
no chance of success unless we take a less domineering role. There are times when we will need 
to act as a prompter where, on other occasions, it would be more appropriate to act as a resource” 
(tłumaczenie W.Sz.).

W przypadku glottodydaktyki języka dla celów biznesowych repertuar ten zo
staje poszerzony o inne role, a kwalifikacja ról wyżej wymienionych zmienia się. 
Nic ulega wątpliwości, żc uczący języka biznesu nadal powinien być nauczycie
lem, czyli osobą reprezentującą pewien zespół wartości etycznych, estetycznych, 
umysłowych i profesjonalnych. Tak jak każdy inny nauczyciel powinien również 71 
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być osobą stale rozwijającą się, zarówno w zakresie metody nauczania, jak i swojej 
wiedzy specjalistycznej.

W nauczaniu języka biznesu duży nacisk położony jest ponadto na całościowy, 
stały rozwój uczącego się. Rozwój ten z założenia ma być inicjowany i inspirowany 
przez nauczyciela. Dlatego też w nomenklaturze anglojęzycznej nauczycieli języka 
biznesu często określa się mianem trenerów (trainer/coach), czyli osób czuwają
cych nad wszechstronnym rozwojem swoich podopiecznych. Zgodnie z klasyfikacją 
ról autorstwa Tony’cgo Dudlcy-Evansa i Maggie Jo St John, trener języka biznesu 
powinien spełniać role: nauczyciela, autora kursu i źródła materiałów, współpracow
nika, badacza i oceniającego (Dudley-Evans, St John 1998: 13-16).

Istotą tych pięciu ról jest odmienny charakter roli nauczyciela języka biznesu 
w stosunku do ról nauczyciela języka ogólnego. Podstawową różnicą jest fakt, że 
trener języka biznesu nic posiada „monopolu na wiedzę fachową”. Studenci mogą 
w wielu przypadkach, a szczególnie tam, gdzie kurs jest zorientowany na pracę, 
w którą zaangażowany jest uczący się, wiedzieć więcej o treści specjalistycznej kur
su niż sam nauczyciel (Dudley-Evans, St John 1998: 13). Fakt ten ma szereg pozy
tywnych implikacji. Jedną z nich jest istnienie luki informacyjnej, niezbędnej 
dla autentycznej komunikacji. Co więcej, luka ta może istnieć nawet w przypadku 
zajęć indywidualnych, a to w sytuacji nauczania JO dla celów ogólnych jest rzad
kością. Tym samym, tradycyjna rola nauczyciela jako osoby kontrolującej proces 
dydaktyczny, osoby, która przenosi swoją wiedzę na ucznia, zostaje poważnie zre
dukowana. W mocy natomiast pozostaje rola nauczyciela jako organizatora procesu 
dydaktycznego, gdyż to on sygnalizuje, kiedy i w jakich okolicznościach ma za
istnieć rzeczona autentyczna komunikacja, oraz posiada świadomość konkretnego 
celu zajęć i dobre zrozumienie treści poprzez materiały dydaktyczne (ibidem: 14). 
Można zatem stwierdzić, że trener języka biznesu musi wykazywać się znaczną ela
stycznością w pełnionych rolach, jak również „musi chcieć słuchać swoich uczniów 
i interesować się dyscyplinami i czynnościami zawodowymi, w które zaangażowani 
są uczący się”* * 74 (ibidem).

" „ESP teachers also need to have a great deal of flexibility, be willing to listen to learners, and to take
an interest in the disciplines or professional activities that students arc involved in” (tłumaczenie

W.Sz.).

Kolejną istotną rolą trenera biznesowego, ważniejszą niż w jakimkolwiek innym 
środowisku dydaktycznym, jest jego rola jako twórcy programu nauczania i materia
łów dydaktycznych. Wiąże się to ściśle z wagą analizy potrzeb w nauczaniu języka 
biznesu (zob. 11, 9.2.). Często zdarza się, że materiały, z których omówienia uczący 
się skorzystałby najbardziej, nic zostały jeszcze opublikowane w formie podręczni
kowej. Nadto, nawet jeśli podręcznik realizuje zagadnienia, którymi uczący się jest 
bezpośrednio zainteresowany, długość trwania procesu wydawniczego i planowany 
czas „życia” podręcznika sprawia, że z konieczności musi on bądź to opierać się 
na analizie problemów ogólnych, bądź posiadać przestarzały materiał faktograficz
ny. Dotyczy to w szczególności zagadnień ekonomicznych i finansowych, bowiem 
w ich wypadku uczniowie mogą być zainteresowani najświeższymi doniesieniami 
rynkowymi i analizami przypadków szczegółowych. Ponadto, aby w maksymalnym 
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stopniu odpowiedzieć na potrzeby uczącego się - co w ramach biznesowej relacji 
nauczyciel - uczeń może stanowić o sukcesie komercyjnym nauczyciela lub instytu
cji, dla której pracuje - niezbędna jest umiejętność tworzenia programów nauczania 
dostosowanych ściśle do często bardzo konkretnych wymagań studentów. Pisanie 
programów nauczania wymaga od nauczyciela doświadczenia, krytycyzmu i twór
czego podejścia. Nauczyciele przyzwyczajeni do korzystania z programów zawar
tych w podręcznikach lub regulowanych przez wymierny cel, taki jak na przykład 
egzamin maturalny, bądź też nickorzystający w procesie dydaktycznym z żadnego 
programu, stają przed dużym wyzwaniem, kiedy zmuszeni są do przygotowania 
własnego programu nauczania. Wielu odstrasza to od uczenia języka biznesowego, 
gdzie tak odpowiedzialne zadanie stoi przed trenerem jeszcze przed rozpoczęciem 
kursu.

Również tworzenie materiałów dydaktycznych wymaga dużej dozy kreatyw
ności. Do zadań trenera języka biznesu należy znalezienie i wybór odpowiednich 
tekstów, a następnie ich adaptacja do konkretnego zadania dydaktycznego. Czasem 
zachodzi wręcz konieczność stworzenia ich od podstaw. W tym aspekcie zaznacza 
się przewaga nauczycieli języka polskiego jako obcego nad nauczycielami języka 
angielskiego, gdyż ci pierwsi przyzwyczajeni są przez relatywnie uboższy rynek 
wydawniczy do samodzielnego tworzenia materiałów dydaktycznych.

Przy doborze pomocy naukowych nauczyciel staje ponadto przed problemem 
oceny wiarygodności merytorycznej i językowej źródła oraz dopasowania ich do 
poziomu językowego uczących się. Następnie, wraz z realizacją programu koniecz
na jest ocena skuteczności przyjętych założeń, metod i technik oraz stosowności 
wybranych pomocy naukowych.

Trener języka biznesowego musi również być współpracownikiem uczącego się, 
zwłaszcza kiedy uczy profesjonalnego wariantu języka biznesowego. W takich oko
licznościach współpraca polegać może na przygotowywaniu uczących się na nad
chodzące wyzwania zawodowe, na przykład ważną telekonferencję lub prezentację. 
W sytuacji, kiedy uczymy studentów nicposiadających doświadczenia zawodowego, 
możemy, szczególnie w kontekście akademickim, skorzystać z pomocy nauczycieli 
danego przedmiotu - poprosić na przykład wykładowcę ekonomii o dostarczenie 
materiału faktograficznego na zajęcia z języka biznesu realizujące terminologię eko
nomiczną. Gdy dochodzi do takiej współpracy między wykładowcami, można już 
mówić o „uczeniu drużynowym” (team teaching).

Kolejną rolą trenera biznesowego jest rola badacza. Nauczyciel JO dla celów 
specjalistycznych musi sam być naukowcem eksperymentującym z różnymi meto
dami nauczania, „badającym genry mowy, język i umiejętności używane w komu
nikacji biznesowej”75 (Dudley-Evans, St John 1998: 15). Ponadto musi on być na 
bieżąco zaznajomiony z najnowszymi zdobyczami w powyższych dziedzinach.

75 „investigating the genres the language, and the skills involved in business communication” (tłuma
czenie W.Sz.).

Końcową rolą, jaką spełnia trener języka biznesowego, jest rola oceniającego. 
Dotyczy to między innymi przeprowadzania rozmaitych testów, wymaganych przez 
zlecających szkolenia lub używanych do oceny skuteczności programu i użytych 
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materiałów. Uczący musi w związku z tym posiadać zarówno wiedzę teoretyczną 
o kontroli wyników w procesie dydaktycznym, jak i niezbędne doświadczenie, by 
tworzyć poprawne testy osiągnięć i testy biegłości. Ocenianie może również doty
czyć sprawności pozajęzykowych i interpersonalnych, efektywności komunikatów 
oraz umiejętności przeprowadzania analizy potrzeb uczestników kursu w ramach 
jego trwania. Wyniki analizy potrzeb dostarczą materiału do dyskusji z uczącymi się 
na temat kształtu i celów kursu. Dyskusja taka często przybierze formę „negocjacji” 
z uczącymi się, jaką niejako wymusza redefinicja relacji nauczyciel - uczeń zacho
dząca na gruncie nauczania języka biznesu jako JO.

8.2. Redefinicja relacji nauczyciel - uczeń w nauczaniu języka biznesu

W środowisku biznesowym dochodzi także do zatarcia klasycznej relacji nauczyciel
- uczeń. Ma to miejsce zwłaszcza wtedy, gdy kontekst sytuacyjny dyktuje relację 
klient - dostawca usług jako bardziej adekwatną. W takiej sytuacji na trenerze języ
ka biznesowego spoczywa dodatkowa odpowiedzialność - mianowicie, zapewnienie 
satysfakcji klicnta/ucząccgo się i budowanie z nim relacji. Nauczyciele pracujący 
w komercyjnych szkołach językowych z pewnością mają świadomość, że sytuacja na 
rynku wymaga od nich, by nie tylko dostarczali usług edukacyjnych na najwyższym 
poziomic i dbali o wizerunek firmy, lecz by w ramach swoich kursów sprzedawali 
inne kursy i promowali organizację, przez którą są zatrudnieni. Sytuacja ta pociąga 
za sobą kilka ważkich implikacji. Jedną z nich jest fakt, że nauczyciel języka bizne
su musi umieć „sprzedać” nawet te elementy nauczania języka obcego, które nic są 
w sposób oczywisty atrakcyjne dla uczniów. Przykładem może być konieczność rea
lizowania programu gramatycznego, który nawet przy modelu „oportunistycznym”
- reagowaniu wyłącznic na braki językowe uczniów - może spotkać się z niechęcią 
tych uczących się, którzy preferują podejście wyłącznic konwersacyjne. Dotyczy to 
szczególnie nauczycieli języka polskiego jako obcego, gdzie bez solidnej podstawy 
gramatycznej nie sposób prowadzić rozmowy, nic mówiąc już o przeprowadzeniu 
prezentacji biznesowej czy prowadzeniu negocjacji. Nadto nauczyciel staje się, siłą 
rzeczy, aktywnym uczestnikiem cyklu biznesowego. Jego wiedza i własne doświad
czenie na temat takich elementów biznesu, jak obsługa klienta, przygotowanie ofert, 
uczestnictwo w przetargach i sprzedaż stają się niezbędnymi, praktycznie wykorzy
stywanymi umiejętnościami gwarantującymi mu sukcesy zawodowe i komercyjne. 
W praktyce zatem im więcej trener języka biznesowego wic o biznesie z własnego 
doświadczenia, tym lepszym staje się nauczycielem języka dla celów biznesowych 
i tym bardziej wartościowy jest dla swojego pracodawcy. Można zatem w następują
cy sposób rozwinąć maksymę zaprezentowaną w rozdziale 7.3.1.: „do nauki języka 
biznesowego niezbędny jest nic tylko student zainteresowany biznesem, lecz też 
nauczyciel zainteresowany i zaangażowany w biznes”.

Wyzwaniem dla nauczycieli przyzwyczajonych do uczenia języka dla celów 
ogólnych jest subiektywnie postrzegana przez nich degradacja w statusie społecz
nym z pozycji nauczyciela, autorytetu w klasie, do pozycji partnera w procesie na
uki, który dostarcza swej wiedzy językowej i językoznawczej, a pracuje, korzystając
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z wiedzy fachowej uczącego się. Ta postrzegana zmiana statusu może mieć również 
negatywny wpływ na postawę uczących się, dyscyplinę i punktualność, zatem w za
kresie obowiązków nauczyciela leży wypracowanie takich metod komunikacji na 
linii nauczyciel - uczeń, by ta pozwoliła na osiągnięcie maksymalnych postępów 
uczestników kursu. Pozytywnym wynikiem zmniejszenia dystansu między uczniem 
a nauczycielem jest to, że nauczycielowi łatwiej jest w takiej sytuacji przeprowadzić 
analizę potrzeb. Potrzeby uczących się, będące w swej istocie sygnalizowaniem ich 
braków, mogą być niechętnie wyjawiane autorytarnemu nauczycielowi. Natomiast 
nauczycicl-partner nie będzie miał problemu z uzyskaniem informacji na temat po
trzeb studentów (zob. II, 9.2.).





Rozdział 9. 
CHARAKTERYSTYKA UCZĄCYCH SIĘ JĘZYKA BIZNESU 

JAKO JĘZYKA OBCEGO

Charakterystyka ta obejmować będzie trzy czynniki, które współdecydują o powo
dzeniu procesu nauczania każdego JO, a więc i specjalistycznego: osobista moty
wacja i wynikające stąd potrzeby osoby uczącej się, które skłoniły ją do podjęcia 
nauki, oraz jej autonomia jako uczestnika procesu dydaktycznego, a nic tylko jego 
odbiorcy.

9.1. Motywacja uczących się

Motywacja do nauki jest kluczowym czynnikiem określającym metody i tech
niki nauczania języka obcego, jak również istotnym elementem analizy potrzeb. 
Zrozumienie motywów uczących się pozwala na lepsze dostosowanie treści kurso
wych do ich realnych potrzeb i umożliwia stworzenie bardziej angażującej atmo
sfery zajęć. W metodyce nauczania JO dla celów ogólnych wyróżnia się dwa podsta
wowe, dychotomicznc rozróżnienia motywacji: „motywy wewnętrzne i zewnętrzne, 
jak również motywy integracyjne i instrumentalne” (Komorowska 2002: 97). W kla
sycznej metodyce zakłada się, że połączenie motywacji wewnętrznej z integracyjną 
zapewnia najlepsze wyniki procesu nauczania. Oznacza to, że chęć nauki wypływa 
z wewnętrznej potrzeby uczącego się, a nie z konieczności narzuconych przez osoby 
trzecie bądź okoliczności. Motywacja integracyjna zaś oznacza, że uczący się chce 
osiągnąć biegłość w danym języku ze względu na chęć przynależenia, rozumienia 
i uczestniczenia w kulturze kraju języka docelowego, a nie powodują nim motywy 
mające na celu osiągnięcie jakichś korzyści bądź to finansowych, bądź prestiżo
wych, związanych ze statusem w społeczeństwie. Zaprezentowana para motywów: 
wewnętrznych i integracyjnych jest w stanic zapewnić nic tylko efektywną, lecz 
również ciągłą, systematyczną i przede wszystkim autonomiczną naukę. Warto tu 
nadmienić, że najczęściej „rys psychologiczny” uczących się będzie bardziej skom
plikowany i będzie składał się z licznych czynników noszących pewne znamiona 
każdej z wymienionych powyżej motywacji.

W przypadku nauczania języka dla celów biznesowych rozróżnienie to może nie 
być w stu procentach precyzyjne, a z pewnością rozróżnienie na „lepszą” i „gorszą” 
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motywację nic powinno mieć tu racji bytu. Bodźcem do nauki języka specjalistycz
nego będą często wyłącznic motywy instrumentalne związane z koniecznością zna
lezienia pracy, otrzymania awansu. Są to jednak motywy na tyle istotne w ludzkiej 
egzystencji, że siła takiej motywacji będzie równa lub nawet większa od motywacji 
integracyjnej. Ta druga nic występuje zbyt często na gruncie nauki języka angielskie
go dla celów biznesowych, gdyż motywacja zasadzająca się na zrozumieniu w pełni 
klienta i jego kulturowego zaplecza w celu odniesienia korzyści materialnych jest 
również przykładem motywacji instrumentalnej. Intencjonalność nauki języka biz
nesowego - wynikająca z definicji języka specjalistycznego (por. 1, 1.2.1., 1.2.3.1.) 
- do pewnego stopnia wyklucza możliwość motywacji integracyjnej w czystej for
mie. Jeśli chodzi zarówno o motywację zewnętrzną, jak i wewnętrzną, inspiracją do 
uczestnictwa w kursie może być równic dobrze polecenie szefa, jak i własna potrze
ba rozwoju, która w efekcie końcowym da wymierne rezultaty. Można ponadto za
łożyć, że kursy bardziej specjalistyczne mają większe szanse zmotywować uczących 
się i być odpowiedzią na ich potrzeby (Dudley-Evans, St John 1998: 37). Może to 
być przyczyną popularności zajęć zorientowanych na przekazywanie konkretnych 
treści typu „CLIL” (Content and Languge Integrated Leaming). Niewątpliwie, im 
silniejsza motywacja, bez względu na jej korzenie, tym większe zaangażowanie 
uczących się, większa łatwość komunikowania potrzeb i większa chęć angażowania 
się w działania w klasie, takie jak na przykład odgrywanie ról.

Motywacja uczących się języka polskiego jako obcego dla celów biznesowych 
może często być inna niż ma to miejsce w kontekście języka angielskiego. W sytu
acji profesjonalnej często możemy się spotkać ze ścisłym związkiem motywacji ze
wnętrznej i integracyjnej. Jest to sytuacja, w której szef zagranicznej firmy mianuje 
swojego rodaka na stanowisko kierownika działu polskiego, a ten musi pracować 
i zarządzać Polakami, i - aby robić to efektywnie - musi rozumieć kulturę, język 
oraz znać sposoby językowego wyrażania relacji interpersonalnych między partne
rami kontaktu językowego. Chociaż jest to sytuacja podobna do tej przedstawionej 
w kontekście języka angielskiego, to jednak w tym przypadku wydaje się, że ten
dencje integracyjne są na tyle silne, by uzasadnić określenie tej motywacji mianem 
integracyjnej. Często też motywacją do nauki JS jest funkcjonowanie w swoistej 
niszy rynkowej, w której klienci bądź partnerzy nic posługują się językiem obcym 
(np. branża budowlana). Wtedy motywacja instrumentalna i zewnętrzna może być 
na tyle silna, by przewyższać nawet tę wewnętrzną i integracyjną. Problemem, jaki 
daje się zauważyć przy typie motywacji zewnętrznej i instrumentalnej w przypadku 
uczenia się języka polskiego jako obcego dla celów ogólnych, jest spadek motywacji, 
kiedy uczący się osiąga poziom komunikatywności wystarczający do zrealizowania 
swoich instrumentalnych celów, który niekoniecznie jest obiektywnie wysokim po
ziomem kompetencji językowej. W przypadku języka biznesu względy prestiżowe 
i kulturowo-interpcrsonalnc mogą przedłużyć okres motywacji, aż do osiągnięcia 
wysokiego poziomu kompetencji językowej.

Kolejnym przykładem motywacji na gruncie języka polskiego jest motywacja 
wynikająca ze związku partnerskiego z osobą z Polski. Wtedy konieczność komuni
kacji wymaga od uczącego się osiągnięcia pewnego stopnia kompetencji, a odmiana 
biznesowa zapewnia interesującą i adekwatną bazę zagadnień i tematów do nauki 
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języka obcego. W takiej sytuacji możemy mówić o wariancie dydaktycznym języka 
specjalistycznego, lecz jest to w dalszym ciągu język biznesowy - wymagający po
dobnego podejścia i metod, jak w przypadku wariantu specjalistycznego.

Innym jeszcze motorem do nauki języka polskiego jako obcego w jego odmia
nie biznesowej jest fakt, że znajomość języka polskiego (a w szczególności jego 
biznesowej odmiany) - jako języka jednego z krajów Unii Europejskiej - może sta
nowić ważny czynnik rozwoju kariery zawodowej. Warto nadmienić, że struktura 
narodowościowa osób zdających egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako 
obcego wskazuje na bardzo duże zainteresowanie językiem polskim na Ukrainie. 
W pierwszej sesji egzaminów certyfikatowych w roku 2004 „najwięcej było zda
jących z Niemiec (31 osób, czyli 29,3% zdających) i z Ukrainy (12, czyli 11,3%)” 
(Miodunka 2006: 325). Wysoki procent zdających z Niemiec wskazuje na duże za
interesowanie językiem polskim wśród krajów ościennych, co może przemawiać za 
podobną do tendencji obserwowanej w wiekach poprzednich, ekonomiczną moty
wacją nauki języka. Potwierdza tę tezę fakt, że egzaminy certyfikatowe zdają osoby, 
które „[...] już mieszkają i pracują w Polsce. Dla nich certyfikaty znajomości pol
skiego stanowią dowód na to, że opanowali nasz język w stopniu wystarczającym, 
by tu dalej pracować, a nawet robić karierę” (Miodunka 2006: 326).

9.2. Analiza potrzeb uczącego się

9.2.1. W glottodydaktyce języka angielskiego

Zgodnie z wymaganiami europejskimi dotyczącymi jakości kursów językowych, 
każdy kurs powinien rozpocząć się od analizy potrzeb uczących się. Nauczyciele ję
zyków obcych, nawet kiedy realizują materiał ściśle określony programem, powinni 
ją przeprowadzać. Jak pokazują badania przeprowadzone przez Adriana Pilbcama, 
istotnym celem analizy potrzeb jest zarówno ustalenie docelowego profilu spraw
ności językowych określającego zestaw ćwiczeń, które uczący się będą musieli wy
konać, jak i profilu możliwości poszczególnych uczestników kursu, który będzie 
oceniony w czasie realizacji tych ćwiczeń (Pilbcam 1979, za: Dudley-Evans, St John 
1998: 57,58).

W przypadku nauczania języka biznesu przekłada się to zarówno na plan samego 
kursu, określenie treści programu, liczby godzin, jak i na satysfakcję samych uczą
cych się, tak istotną w świetle zrewidowanej relacji nauczyciel - uczeń istniejącej 
w nauczaniu języka biznesu. W glottodydaktyce języka ogólnego analiza potrzeb 
ma na celu określenie, opanowanie jakich elementów językowych jest istotne dla 
uczących się, tak z punktu widzenia ich postępów w opanowaniu języka obcego, 
jak i z punktu widzenia ich samooceny i subiektywnego wrażenia odniesionych 
sukcesów. W sytuacji języka ogólnego elementy te to na przykład leksyka, zagad
nienia gramatyczne, sprawności językowe, lecz również sytuacje komunikacyjne, 
w których uczący się mogą się w przyszłości znaleźć. Gdy idzie o glottodydaktykę 
języka biznesu, wszystkie powyższe elementy są równic istotne, ze szczególnym 
uwzględnieniem sytuacji komunikacyjnych. Ponadto analiza potrzeb będzie musiała 
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odpowiedzieć na pytanie, jakie sprawności pozajęzykowc i interpersonalne są dla 
uczących się istotne oraz opanowanie jakiej terminologii specjalistycznej jest im 
potrzebne.

Dodatkowym argumentem przemawiającym za koniecznością przeprowadzania 
analizy potrzeb w glottodydaktyce JS jest opłacalność kursu - czynnik niezwykle 
istotny przy kursach organizowanych przez firmy i korporacje. Firmy często wy
magają określonych wymiernych rezultatów, a jedynie precyzyjna analiza potrzeb 
jest w stanic dokładnie wyznaczyć cele kursu, a tym samym ocenić ich późniejszą 
realizację. Rezultatem udanej analizy potrzeb może być nic tylko określenie wytycz
nych dla programu nauczania, ale również - w przypadku kursów korporacyjnych 
- określenie zakresu materiałów autentycznych, które mogą zostać wykorzystane 
w czasie zajęć.

We współczesnym ujęciu analiza potrzeb jest kluczowym stadium procesu dy
daktycznego w nauczaniu języka specjalistycznego. Proces ten nic jest zjawiskiem 
liniowym - graficznie jest interpretowany częściej jako okrąg reprezentujący cykl 
składający się z następujących komponentów: analizy potrzeb, projektowania kursu, 
nauczania i uczenia się, testowania i oceny. Ponadto cykl ten nic musi być realizo
wany jednorazowo, lecz może zachodzić regularnie w ramach postępów procesów 
dydaktycznych - w ten sposób, że wszystkie jego elementy wzajemnie na siebie 
wpływają, stale rede fi ni ująć wstępne założenia:

Rys. 3. Cykl dydaktyczny dla celów biznesowych (za: Dudley-Evans, St John 
1998: 121)7'

76 „Evaluation, needs analysis, course design, teaching-learning, assessment".

Linie łączące poszczególne komponenty na powyższym diagramie wyraźnie 
pokazują, że analiza potrzeb staje się nic tylko elementem pierwszych zajęć, lecz 
integralną częścią każdej lekcji języka biznesowego jako obcego. Na przykład, na
uczanie i uczenie się odsyła do analizy potrzeb, ta z kolei ponownie - do projekto
wania kursu, a testowanie i ocena szacują opanowanie sprawności przez nią podyk- 76 
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towanych. Tak więc analiza potrzeb będzie nie tyle wydarzeniem jednorazowym, co 
procesem stale obecnym w cyklu dydaktycznym.

Przy przeprowadzaniu analizy potrzeb uczących się należy wziąć pod uwagę, 
że informacja otrzymana od studentów okażc się na tyle przydatna, na ile dobrze 
postawione były pytania zadane w czasie analizy potrzeb i na ile skuteczna była na
sza ewaluacja odpowiedzi. W celu sformułowania konkretnych pytań należy przed 
rozpoczęciem kursu pozyskać jak najwięcej informacji o grupie. W ten sposób unik
niemy dublowania pytań i będziemy wiedzieć, w jaki sposób analizować otrzymane 
informacje. Jest to istotne, ponieważ „wiele czasu i wysiłku może zostać zmarnowa
ne na zbieraniu informacji, które nic mogą być zinterpretowane lub które prowadzą 
do kolejnych pytań nic dając odpowiedzi”77 (Dudley-Evans, St John 1998: 123).

77 „Much time and effort can be wasted in gathering responses that cannot be interpreted or lead to 
more questions rather that answers” (tłumaczenie W.Sz.).

By móc przeprowadzić skuteczną analizę potrzeb, należy najpierw w sposób 
jasny zdefiniować pojęcie potrzeby w glottodydaktyce. Istotnym rozróżnieniem 
pomocnym w określeniu potrzeb jest podział na potrzeby obiektywne i subiektyw
ne. Obiektywne potrzeby mogą być zaobserwowane przez osoby trzecie na pod
stawie faktów językowych. Mogą to być na przykład testy plasujące, na podstawie 
których określić można poziom językowy uczących się; stają się one tym samym 
jednym z elementów analizy potrzeb. Potrzeby subiektywne są natomiast obserwo
wane w wyniku introspckcji samych uczących się. Dotyczyć one mogą czynników 
poznawczych i afcktywnych, a dostęp do nich nauczyciel może uzyskać jedynie 
poprzez wywiad lub ankietę.

Inne rozróżnienie potrzeb, ważne dla ich określenia, a szczególnie przydatne 
w nauczaniu języka biznesu, jest ściśle powiązane z analizą sytuacji nauczania, 
a więc wyróżnienie sytuacji docelowej procesu dydaktycznego, sytuacji wyznaczo
nej przez kontekst nauczania i aktualnej sytuacji uczącego się w danym momencie 
procesu dydaktycznego.

Tc trzy aspekty analizy sytuacji glottodydaktycznej mają związek z rodzajem 
motywacji nakłaniającej uczącego się do uczestnictwa w kursie, gdyż to ona określa 
potrzeby uczących się. Sytuacja docelowa zawiera w sobie potrzeby obiektywne 
oraz te zorientowane na „produkt końcowy”. Analiza sytuacji wyznaczonej przez 
kontekst nauczania zawiera w sobie potrzeby subiektywne oraz te zorientowane na 
„proces”. Ostatni typ analizy sytuacji dotyczy natomiast mocnych i słabych stron 
uczącego się, poziomu jego sprawności oraz wcześniejszych doświadczeń eduka
cyjnych (Dudley-Evans, St John 1998: 123, 124). Wymienione aspekty okazują się 
szczególnie przydatne przy analizie potrzeb studentów uczęszczających na kursy 
korporacyjne, odbywające się często w ramach godzin pracy, gdyż wyznaczają ro
dzaj motywacji, jaka stoi za podjęciem nauki.

Współczesna koncepcja analizy potrzeb zakłada kompleksowe wykorzystanie 
wszystkich wyżej wymienionych aspektów tego procesu, obrazuje ją zaś następują
cy schemat:
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Rys. 4. Elementy analizy potrzeb (za: Dudley-Evans, St John 1998: 125)™

w jakim odbywać się

Braki uczących się

o środowisku

Pierwszą informacją, jaką należy zdobyć przy analizie potrzeb w ramach kursu 
języka biznesowego, jest wiedza o zapleczu zawodowym uczniów i jego wpływie 
na ich potrzeby językowe. Jest to element odróżniający analizę potrzeb w kursach 
ogólnych od specjalistycznych i dotyczy głównie zadań oraz czynności, w realizacji 
których studenci będą korzystać z języka. Natomiast zdobycie informacji o zaple
czu osobistym studentów sprzyja określeniu czynników mających wpływ na proces 
dydaktyczny, takich jak poprzednie doświadczenia edukacyjne, aspekty kulturowe, 
narodowość i język pierwszy uczących się, motywacja do podjęcia kursu i oczeki
wania względem niego oraz stosunek do nauczanego języka obcego.

Następnie powinna mieć miejsce ocena poziomu językowego, kompetencji 
w dziedzinie sprawności językowych oraz użycia języka. Ocena poziomu językowe
go uczącego się JO dla celów biznesowych prowadzi do kolejnego elementu analizy 
potrzeb: oceny jego braków. Analiza braków i słabości powinna w sytuacji naucza
nia JS różnić się od takiego samego stadium analizy potrzeb w języku ogólnym, 
gdyż nie dotyczy ona szerokiego, wręcz nieograniczonego, kontekstu użycia języka, 
a tylko zajmuje się różnicą pomiędzy sytuacją aktualną a sytuacją docelową uczą
cych się w kontekście zawodowym. Następnie, przeprowadzając analizę potrzeb, na
uczyciel języka biznesu skupić się winien na potrzebach dydaktycznych studentów - 
ich preferowanych sposobach osiągnięcia celu, takich jak strategie komunikacyjne, 
strategie przyswajania informacji, style uczenia się itp.

™ „Environmental situation, professional information about learners, personal information about lear
ners, language information about target situations, learners’ lacks, learners’ needs from course, lan
guage learning needs, how to communicate in the target situation”.
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Kolejnym elementem potrzeb uczących się są w sytuacji biznesowej sprawno
ści pozajęzykowe i interpersonalne. Analiza zaproponowana przez Dudley-Evans’a 
i St John nic obejmuje jednak tej składowej. Proponują oni natomiast analizę infor
macji związanych z komunikacją profesjonalną w konkretnym, docelowym kontek
ście zawodowym. Etap ten zawiera w sobie analizę lingwistyczną, analizę dyskursu 
i analizę genrów mowy (Dudley-Evans, St John 1998: 125). Jako ostatni element, 
który powinien pojawić się na wszystkich etapach analizy potrzeb, występuje anali
za środowiska nauczania, dotycząca środków, jakie należy przedsięwziąć, aby prze
prowadzić kurs.

Wszystkie powyższe elementy wskazują wyraźnie na odmienną charakterystykę 
analizy potrzeb w glottodydaktycc języka biznesu od tej przeprowadzanej w czasie 
kursów języka ogólnego. Kluczowym celem przeprowadzania pierwszej jest dostrze
żenie w uczącym się człowieka, pracownika, użytkownika i studenta języka obcego 
oraz znalezienie sposobu na maksymalne wykorzystanie jego potencjału w procesie 
dydaktycznym. Na podstawie osobistych doświadczeń w nauczaniu języka biznesu 
uważam, że można wyodrębnić następujące elementy składające się na wielostop
niowy proces przeprowadzania analizy potrzeb:

a) test plasujący, pisemny i ustny;
b) kwestionariusz studenta dotyczący jego zaplecza zawodowego - element ten 

może być zintegrowany z ustnym testem plasującym;
c) kwestionariusz dotyczący oczekiwań i potrzeb zawodowych oraz poprzed

nich doświadczeń w nauce języka lub doświadczeń związanych z kursami 
językowymi i kursami sprawności pozajęzykowych (szkoleniami specjali
stycznymi);

d) rozmowa i „burza mózgów” na początku kursu dotycząca sprawności języ
kowych, pozajęzykowych i interpersonalnych, na których rozwijaniu uczący 
się chcieliby się skupić;

c) dostarczenie uczącym się spisów treści kilku podręczników do nauki warian
tu dydaktycznego lub profesjonalnego języka biznesu i prośba o wskazanie 
interesujących ich tematów;

f) określenie zakresu tematycznego kursu wykraczającego poza zagadnienia 
oferowane przez podręczniki;

g) ankiety oceniające kurs przeprowadzane na początku kursu, po kilku spotka
niach, a następnie po pierwszym miesiącu nauki;

h) ustne pytanie trenera o dalsze sugestie co do kursu kończące każde zajęcia 
i pozostawienie studentom danych kontaktowych trenera, gdyby chcieli oni 
przedstawić swoje sugestie poza forum grupy;

i) ankieta kończąca kurs, zawierająca kompleksową ocenę zajęć i sugestie na 
przyszłość.

Wszystkie powyższe elementy składają się na koncepcję postępującej analizy 
potrzeb (por. Szupelak 2010). Koncepcja ta zakłada, że nauczyciel nic tylko sta
le poszukuje werbalizacji i aktualizacji potrzeb uczących się, ale także wychowuje 
grupę studentów tak, by ci nabrali zwyczaju komunikowania potrzeb we wszystkich 
sytuacjach edukacyjnych i zawodowych. Zarówno narzędziem, jak i rezultatem tego 
procesu jest między innymi korzystanie z samego uczącego się jako źródła mate- 
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riałów dydaktycznych (por. II, 11.4.) - wyrabianie nawyku przynoszenia na zajęcia 
adekwatnych tematycznie materiałów. Mogą to być na przykład prezentacje w ję
zyku obcym, które należy przedstawić na spotkaniu firmowym, trudne, konflikto
we c-mailc bądź procedury, instrukcje czy umowy, których precyzyjne zrozumienie 
niezbędne jest do osiągnięcia celów zawodowych lub osobistych. Wyzwanie stojące 
przed nauczycielem polega na opanowaniu sztuki adaptacji w stopniu tak doskona
łym, by z takich materiałów przyniesionych „na gorąco” stworzyć zajęcia wartościo
we pod względem językowym i profesjonalnym.

Reasumując, analiza potrzeb jest dużo istotniejsza w nauczaniu języka biznesu 
niż w dydaktyce języka ogólnego, czy nawet innych języków specjalistycznych, tzn. 
języków innych dziedzin specjalistycznych, jako że potrzeby studentów mogą być 
dużo bardziej zróżnicowane, a zakres języka i sprawności, których uczący się po
trzebują - mniej przewidywalny. Konieczność tę trafnie podsumował Nick Brieger 
twierdząc, że „analiza potrzeb w nauce języka angielskiego dla celów biznesowych 
stawia sobie za cel określenie zakresu języka ogólnego i specjalistycznego wyma
ganego wraz z ogólnymi i specjalistycznymi sprawnościami komunikacyjnymi”79 
(Brieger, Swccncy 1994, za: Dudley-Evans, St John 1998: 58).

77 „needs analysis for Business English will set out to identify the range of general and specialist lan
guage knowledge required together with general and professional skills” (tłumaczenie W.Sz ).

9.2.2. W glottodydaktyce języka polskiego

Analiza potrzeb uczących się jest równic istotna na gruncie języka polskiego dla 
celów biznesowych. W przypadku polszczyzny biznesowej inna będzie motywacja 
do nauki tej specjalistycznej odmiany języka polskiego jako obcego. Zważywszy na 
to, iż celem stojącym przed nauczycielem JO dla celów biznesowych jest odpowie
dzieć na bezpośrednie potrzeby językowe i komunikacyjne uczących się, trzeba 
rozwiązać podstawową trudność, jaką stanowi fakt, że w przypadku pracy z grupą 
potrzeby różnych uczących mogą być odmienne, a to utrudnia przygotowanie spój
nego programu nauczania.

Pewnego wglądu w potencjalne potrzeby uczących się języka biznesowego 
w Polsce mogą dostarczyć wstępy do dwóch dostępnych obecnie na rynku polskim 
podręczników do nauki języka biznesu. Marzena Kowalska, autorka podręcznika 
O biznesie po polsku (Kowalska 2008) ogranicza się do stwierdzenia, że „doświad
czenie w pracy dydaktycznej z cudzoziemcami uczącymi się języka polskiego, wśród 
których znaczną liczbę stanowią biznesmeni, pokazało, że potrzebny jest podręcznik 
o tematyce biznesowej na średnim poziomic” (Kowalska 2008: 7), nic wchodząc 
przy tym w szczegóły dotyczące potencjalnych potrzeb studentów. Natomiast wstęp 
do podręcznika napisanego przez Annę Butchcr i Annę Dunin-Dudkowską Polski 
język biznesu dla cudzoziemców (Butchcr, Dunin-Rutkowska 1998) formułuje pro
blemy i potrzeby uczących się - a tym samym wskazuje na motywację, leżącą u pod
staw napisania podręcznika - w następujący sposób:

Biznesmeni prowadzący interesy w Polsce stoją przed koniecznością rozumienia i używania 
specjalistycznej odmiany współczesnego języka polskiego języka biznesu. Z polskim ję- 
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zykicm biznesu spotykamy się głównie w pismach urzędowych, umowach gospodarczych, 
prawnych i handlowych oraz w korespondencji biurowo-handlowej. Jest to pisana odmiana 
polszczyzny, charakteryzująca się występowaniem specjalistycznego słownictwa oraz okre
ślonych form gramatycznych, których znajomość jest niezbędna do redagowania prawidło
wych tekstów (Butchcr, Dunin-Dudkowska 1998: 7).

Powyższy fragment dostarcza nam konkretnych informacji na temat potencjal
nych potrzeb uczących się języka polskiego dla celów biznesowych oraz na temat 
specyfiki tego języka. Przede wszystkim informuje, że główne zapotrzebowanie na 
znajomość języka polskiego w środowisku biznesowym skierowane jest na umiejęt
ność rozumienia i generowania komunikacji pisemnej. Tak więc, w odróżnieniu od 
glottodydaktyki języka angielskiego, gdzie sprawność mówienia uważa się za naj
ważniejszą, w języku polskim kluczowe okazują się sprawności czytania i pisania 
oraz ich funkcja prawna. Stwierdzają to wprost autorki podręcznika:

Wyboru omawianych zagadnień dokonałyśmy na podstawie dotychczasowych doświadczeń 
w prowadzeniu kursów dla biznesmenów. Uczestnicy zajęć byli najbardziej zainteresowani 
zagadnieniami językowymi związanymi z prowadzeniem korespondencji oraz zawieraniem 
umów handlowych (Butchcr, Dunin-Dudkowska 1998: 7).

Tymczasem na podstawie kontaktów z obcokrajowcami prowadzącymi działal
ność biznesową w Polsce można stwierdzić, że oczekują oni głównie opanowania 
komunikacji ustnej w ramach polskiego systemu biurokratycznego.

Co do samej istoty analizy potrzeb uczących się, będzie ona musiała wziąć pod 
uwagę specyfikę języka polskiego i dostosować do niej cele i priorytety procesu 
dydaktycznego. Wiele aspektów tego procesu, takich jak ciągłość i progresywność 
analizy potrzeb oraz jej charakter - wyznaczony przez trzy typy sytuacji: docelowej, 
wyznaczonej przez kontekst i aktualnej, ma bezpośrednie zastosowanie w języku 
polskim. Ten ostatni element pozwala na określenie rodzaju motywacji, a co za tym 
idzie, potrzeb obiektywnych, subiektywnych i braków językowych uczniów. Tak 
jak w języku angielskim, i w polskiej glottodydaktyce biznesowej należy dokład
nie zapoznać się z zapleczem zawodowym i edukacyjnym uczących się. W kursach 
języka dla celów biznesowych należy upewnić się, że charakterystyki zawodowe 
uczących się są odnotowane w materiałach organizujących kurs, gdyż wiedza pro
fesjonalna uczestników kursu może być istotnym aspektem wspomagającym zajęcia 
językowe.

Kolejnym ważnym zagadnieniem związanym z analizą potrzeb uczących się jest 
informacja o poziomic językowym studentów. W N języka polskiego jako obcego 
poziom językowy może być ważniejszym czynnikiem organizującym grupy niż ma to 
miejsce w glottodydaktyce języka angielskiego. Doświadczenie w nauczaniu języka 
polskiego jako obcego, szczególnie w konfrontacji z językiem angielskim, pokazuje, 
że przedstawiona w rozdziale 10. tego opracowania (por. II, 10.2.4.) koncepcja wy
korzystania materiałów autentycznych na każdym poziomie nauczania specjalistycz
nego, którą określiliśmy jako koncepcję „i+10”, może w nim mieć mniejsze zastoso
wanie. Nawet przy dokładnym zaprezentowaniu słownictwa, aktywowaniu wiedzy 
ogólnej i rozmaitych technikach formułowania i testowania hipotez, czy negocjacji 
znaczeń - w nauczaniu języka polskiego tekst o za wysokim poziomic trudności 
może stanowić barierę uniemożliwiającą zrozumienie go. Stąd też waga efektywnej 
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oceny poziomu językowego uczących się języka polskiego jako obcego dla celów 
biznesowych jest dużo bardziej doniosła niż w przypadku języka angielskiego. Fakt 
ten może stanowić problem w sytuacji, gdy chcemy stworzyć grupę opartą na wspól
nych zainteresowaniach lub zapotrzebowaniach zawodowych. Natomiast zdobycie 
informacji o stylach poznawczych“0 (por. Komorowska 2002: 98-99) uczących się 
jest tak samo istotne w języku polskim, jak i angielskim, podobnie jak informacja 
dotycząca środowiska, w jakim zachodzić będzie proces dydaktyczny.

Tak więc większość technik i zasad przeprowadzania analizy potrzeb jest wspól
na zarówno dla języka angielskiego, jak i języka polskiego. Jedyne różnice, które 
mogą pomiędzy nimi wystąpić, to fakt konieczności wzięcia pod uwagę specyfiki 
systemu języka polskiego oraz odmienna motywacja do podjęcia nauki języka obce
go w odmianie biznesowej.

9.3. Autonomia uczącego się (W. Szupelak, B. Ligara)

Autonomia uczącego się jest ważnym aspektem metodyki nauczania JO. Pojęcie 
autonomii zaczęło się pojawiać w pracach naukowych analizujących zdobywanie 
kompetencji w języku obcym na początku lat 70. XX wieku. Co ciekawe, związki 
autonomii uczącego się i procesu dydaktycznego były analizowane już przez sta
rożytnych Chińczyków (Sinclair 1997: 4). W pracach zajmujących się metodyką 
nauczania JO dla celów specjalistycznych brak informacji na temat wagi autonomii 
uczącego się, jednak powinna zajmować ona jeszcze ważniejszą pozycję niż ma to 
miejsce w glottodydaktycc języka ogólnego. Wiąże się to między innymi z rolą, jaką 
odgrywa doświadczenie zawodowe uczącego się w procesie nauczania JS, jak rów
nież z koniecznością praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy w działalności 
zawodowej ucznia. Ponadto, na różnych etapach kariery zawodowej, przed uczniem 
stają nowe wyzwania i możliwości rozwoju językowego, takie jak szkolenia, spo
tkania z rodzimymi użytkownikami języka obcego, czy zadania wymagające tłuma
czenia. Zgodnie z teorią holistycznego rozwoju studenta (W/iole-Person Leaming), 
w ramach kursu języka biznesu uczący się powinien opanować jak najlepiej sztukę 
korzystania z tych możliwości. Innym istotnym aspektem procesu dydaktycznego 
związanym z autonomią uczącego się jest personalizacja i wykorzystanie uczącego 
się jako źródła materiałów dydaktycznych. Student o rozwiniętej umiejętności auto
nomicznego działania w języku obcym może nauczyć się korzystać w przyszłości 
ze wzmiankowanych okazji językowych. Zgodnie z definicją zaproponowaną przez 
Henri Holec’a autonomia uczącego się to umiejętność przejęcia kontroli nad proce
sem dydaktycznym i brania odpowiedzialności za następujące jego aspekty: ustalenie 
celów procesu dydaktycznego, określenie treści i ich następstwa, wybór metod i tech
nik, kontrola procedur nabywania języka, ocena nabytego języka (Holcc 1981: 3, 
za: Sinclair 1997: 6).

Termin glottodydaktyczny stosowany w oparciu o opracowanie Anny Matczak, która za Jerome Ka- 
ganem określa styl poznawczy jako „stałą preferencję indywidualną dotyczącą sposobu spostrzeże
niowego organizowania i pojęciowego kategoryzowania świata zewnętrznego” (Kagan, Moss, Sigel 
1973, za: Matczak 1982: 11).
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Badacze podkreślają, że tak rozumiana autonomia jest swego rodzaju ideałem, 
gdyż definicja ta może zostać zinterpretowana jako wykluczająca nauczyciela z pro
cesu dydaktycznego. Tymczasem uczeń prawdziwie autonomiczny nie tylko posiada 
umiejętność korzystania z pomocy nauczyciela, ale również potrafi współpracować 
z innymi uczącymi się (Targońska 2008: 32). Ponadto przydatne uczniom może rów
nież okazać się posiadanie elementów metawiedzy, zaplecza metodologicznego pro
cesu dydaktycznego, szczególnie jeśli nauczyciel opiera się na materiałach auten
tycznych, często niepoziomowanych. Jeśli nauczyciel korzysta z takich materiałów 
- a w nauczaniu języka biznesu jest to praktycznie niezbędne - fakt, że uczący się 
rozumie konieczność korzystania z nich i posiada choćby niewielką wiedzę o tech
nice nauczania przy użyciu takich właśnie materiałów, pomoże w budowaniu za
ufania studenta dla metod nauczyciela. Autonomię uczącego się można definiować 
zatem jako zdolność i chęć do działania, niezależnego oraz we współpracy z innymi, 
w celu przejęcia kontroli nad własnym procesem dydaktycznym służącym realizacji 
indywidualnych potrzeb i celów. Uczący się zyskuje prawo do bycia podmiotem 
procesu nauczania i manifestowania swojej indywidualności jako jego uczestnik. 
Tym samym uczeń podejmuje zobowiązanie przejęcia pewnej odpowiedzialności za 
swoją edukację (ibidem). Powyższe stwierdzenie ma nadto bliski związek z redefi
nicją relacji nauczyciel - uczeń, w której uczący się staje się niezależnym, a więc 
autonomicznym i pełnoprawnym uczestnikiem wszystkich aspektów procesu dy
daktycznego (por. Wilczyńska 2008).

Jednym z elementów autonomii uczącego są również tzw. „strategie uczniow
skie” (Bicszczanin 2009: 52). Dla glottodydaktyki języka biznesowego szczególnie 
istotne są te niezbędne do odkrywania i utrwalania znaczenia danego słowa oraz 
strategie metakognitywne - obejmujące poddanie się przez ucznia procesowi sa
modzielnego uczenia się - testowania, sprawdzania lub powtarzania danego słowa. 
Waga tego aspektu autonomii w nauczaniu JS wynika z kluczowej roli terminologii 
w przyswajaniu języka biznesu, jak również z tego, że nauczyciel często nic jest 
specjalistą w danej dziedzinie, a uczeń-użytkownik JS będzie miał kontakt z nową 
terminologią wraz z postępem kariery i nauki języka obcego.

Z punktu widzenia nauczania języka biznesu szczególnie ważne są następują
ce elementy trzynastopunktowej definicji autonomii zaproponowanej przez Barbarę 
Sinclair:

1. „Autonomia nic ogranicza się do umiejscowienia uczącego się w sytuacji, 
w której musi on być niezależny”81 (Sinclair 1997: 9): rola nauczyciela jest 
kluczowa w procesie promowania autonomii, jako że samo stworzenie sytua
cji wymagającej podjęcia autonomicznej decyzji nic gwarantuje, że uczący 
się wyciągnie z niej korzyści językowe, bez umiejętności krytycznej oceny 
podjętych przez siebie działań;

2. „Rozwijanie autonomii wymaga świadomości procesu dydaktycznego, czyli 
świadomej refleksji i podejmowania decyzji”82 (Sinclair 1997: 9): składają się 

sl „Autonomy is not simply a matter of placing learners in situations where they have to be indepen
dent” (tłumaczenie W.Sz.).

112 „Developing autonomy requires conscious awareness of the loaming process, i.c. conscious reflec
tion and decision making” (tłumaczenie W.Sz.).



116 Rozdział 9. Charakterystyka uczących się języka biznesu jako języka obcego

na nic umiejętności takie, jak „zdolność do refleksji nad procesem dydaktycz
nym, planowanie uczenia się, ustalanie celów, ocena postępów, ocena działań 
dydaktycznych oraz wykorzystywanie materiałów”81 (ibidem: 10);

3. Promowanie autonomii nic jest tylko kwestią nauczania strategii dydaktycz
nej. Umiejętność korzystania z niej nic oznacza jeszcze, że uczący się będzie 
ją regularnie stosował. Niezbędna tu jest świadomość procesu dydaktycznego 
i roli oraz wagi tych strategii w procesie rozwoju językowego;

4. Autonomia ma wymiar społeczny i indywidualny. Główne korzyści, jakie 
płyną dla uczącego się z jego autonomii, objawiają się w umiejętności korzy
stania z możliwości komunikacyjnych (ibidem: 8-11).

Uczący się do autonomii może dotrzeć różnymi drogami. Jedną z nich jest pro
mowanie na zajęciach rozmaitych strategii komunikacyjnych i poznawczych oraz 
zachęcanie uczących się do podejmowania wyzwań komunikacyjnych. Ponadto bu
dowanie autonomii może być związane z analizą potrzeb i wykorzystaniem uczą
cego się jako źródła materiałów dydaktycznych, kiedy to student przynosi własne 
materiały autentyczne na zajęcia. Tego typu inicjatywa ze strony ucznia nawiązuje 
do koncepcji samorealizacji, która ma bliski związek z autonomią (por. Wilczyńska 
1999), a która polega na korzystaniu z języka wyłącznie jako narzędzia do poznania 
rzeczywistości pozajęzykowej i osiągania własnych celów poznawczych poprzez in
terakcję z językiem docelowym. Ma to związek ze świadomością kierunku, w jakim 
uczący się chciałby się rozwijać językowo i specjalistycznie, co samo w sobie jest 
istotną oznaką osoby poznawczo autonomicznej.

” „reflection on learning: planning learning and setting goals, self-assessment and monitoring of pro
gress, evaluating learning activities and exploiting learning resources” (tłumaczenie W.Sz.).



Rozdział 10.
TREŚCI NAUCZANIA JĘZYKA OBCEGO DLA CELÓW BIZNESOWYCH 

ORAZ METODY I TECHNIKI ICH REALIZACJI

Treści będące przedmiotem nauczania języka biznesu jako JO wyznacza przede 
wszystkim temat komunikacji specjalistycznej w języku biznesowym. Przypomnijmy, 
że równocześnie stanowi on najważniejsze, pragmatyczne kryterium definicyjne JS. 
Temat zaś wymaga umiejętności dla biznesu niezbędnych w zakresie danego języ
ka obcego, na które składa się wiedza specjalistyczna ujęta w terminologię właś
ciwą dla biznesu, z całą różnorodnością zakresów tematycznych weń wchodzącą, 
sprawności - tak językowe, jak pozajęzykowc i interpersonalne (por. II, 7.1., rys. 2). 
Podstawą zaś kompetencji językowych dla celów biznesowych są oczywiście kom
petencje językowe ogólne.

Wszystko to sprawia, że treści nauczania JO dla celów biznesowych nic dają się 
łatwo ująć w raz ustalony program nauczania (por. II, 8.1.). Dobór treści nauczania 
może więc nauczycielowi wskazać analiza potrzeb uczących się (por. II, 9.2.) oraz 
ich poziom językowy, o czym będzie mowa poniżej (zob. II, 10.2.). Skorelowanie 
potrzeb uczących się z ich poziomem językowym stanowi najważniejsze wyzwanie 
dla uczącego JO w celach biznesowych. Natomiast skuteczność realizacji treści ob
jętych językiem biznesu jako obcym pozostaje w ścisłej zależności od metod i tech
nik ich nauczania - stąd kluczowa rola im przyznawana w procesie dydaktycznym.

10.1. Podejście, metoda, technika nauczania: 
ustalenia pojęciowo-terminologiczne

Owe narzędzia realizacji treści nauczania języka obcego dla celów biznesowych wy
magają umocowania w pojęciu szerszym, jakim jest w glottodydaktyce podejście 
do nauczania/uczcnia się JO. Z określonych podejść płyną bowiem implikacje dla 
metod i technik nauczania. Podejścia, do których odwołuje się nauczanie JS jako 
obcego, zostaną omówione osobno jako element składający się na zaplecze meto
dyczne dla glottodydaktyki języka biznesu (zob. II, 11.). Tu chodzi nam o wzajemne 
ustosunkowanie terminów: podejście - metoda - technika nauczania JO. W tym celu 
należy dokonać doprecyzowania i wyjaśnienia tych terminów poprzez ich zorgani
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zowanie według relacji hiperonim - hiponim, od terminów nadrzędnych do bardziej 
szczegółowych. Podążając za tą organizacją, jako pierwszy, bo nadrzędny, wysu
wa się termin podejście (approach)-, jest to zbiór teorii na temat akwizycji języka 
obcego, natury języka oraz opinia na temat okoliczności sprzyjających efektywnej 
nauce języka (por. Harmer 2001: 78). Metoda natomiast jest „praktyczną realiza
cją” podejścia (ibidem; Brzeziński 1987: 58-59) i determinuje decyzje na temat roli 
ucznia i nauczyciela, natury ich interakcji i typu technik, jakie znajdą zastosowa
nie w procesie nauczania. Ostatnim terminem jest technika, która określa konkretne 
działania lub zestaw działań (procedur) mające na celu osiągnięcie bezpośredniego 
celu językowego (Harmer 2001: 78; Brzeziński 1987: 59). Treści nauczania zostaną 
zatem przedstawione wraz z nieodłącznymi od ich realizacji metodami i technikami 
nauczania JO dla celów biznesowych.

10.2. Poziom językowy w glottodydaktyce języka biznesu

Nic sposób przygotować programu nauczania języka dla celów biznesowych bez 
wstępnego określenia poziomu kompetencji językowej ogólnej uczących się dane
go JO. Poziom językowy jest często głównym kryterium regulującym organizację 
uczących się w grupy w edukacji pozaszkolnej. Większość kursów językowych 
rozpoczyna się od testu plasującego, mającego określić właśnie poziom językowy. 
Według Jcremy’cgo Harmera istnieją cztery kluczowe problemy bezpośrednio zwią
zane z poziomem kompetencji językowej uczących się. Są to: „efekt płaskowyżu” 
(plateau effect)M, metodyka nauczania, język używany w czasie zajęć oraz tematy 
zajęć (Harmer 2001: 44). Jako że wszystkie z powyższych zagadnień mogą mieć 
istotny związek z glottodydaktyką języka specjalistycznego, zostaną one przedsta
wione poniżej.

10.2.1. Związek poziomu językowego z postępami uczących się i jego wpływ na 
dobór technik nauczania

„Efekt płaskowyżu” odnosi się do postrzegania własnych postępów i jego związku 
z poziomem językowym. Objawia się on w następującej prawidłowości dotyczącej 
uczenia się JO. Na niższych poziomach uczący się mają wrażenie szybkich i znaczą
cych postępów. Natomiast na poziomach wyższych własne postępy językowe są już 
dużo trudniejsze do zaobserwowania, co ma negatywny wpływ na motywację uczą
cych się. W nauczaniu języka specjalistycznego może to mieć wpływ na logistykę 
organizacji grup, szczególnie w sytuacji, kiedy pracodawca opłaca pracownikom 
kurs JS. Będzie wtedy oczekiwał szybkich i znaczących postępów, a zadaniem na
uczyciela jest te postępy wykazać. W dziedzinie nauczania JS wrażenie osiągnięcia 
„płaskowyżu” może zostać zredukowane przez dodanie sprawności specjalistycz
nych do portfolio kompetencji uczącego się oraz poprzez wartość dodaną w postaci

M Jest to osiągnięcie przez uczącego się (uczących się) pewnego pułapu zaawansowania językowego, 
powyżej którego ich poziom językowy w ich własnej, subiektywnej ocenie nic podwyższa się 
mimo kontynuacji nauki.
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sprawności pozajęzykowych i interpersonalnych, które dołączają się do elementów 
przyswojonych przez uczących się.

Techniki użyte w czasie kursu powinny być dobierane do poziomu językowe
go. Dotyczy to między innymi uczących się na niższych poziomach kompetencji 
językowej, gdzie zastosowanie techniki odgrywania ról na przykład w nauczaniu 
prowadzenia negocjacji może być utrudnione. Istotnym zagadnieniem staje się ko
nieczność modyfikacji ćwiczeń otwartych przy pracy z uczącymi się na niższych po
ziomach. Zasadą dotyczącą metod realizacji zadań otwartych z osobami na niższych 
poziomach jest stworzenie pewnych ram, zarówno formalnych, jak i językowych, 
wewnątrz których będą poruszać się uczestnicy. Przykładem może być ćwiczenie 
komunikacyjne polegające na pracy w grupach, którego celem jest odegranie sce
nariusza rozmowy telefonicznej zorientowane na ćwiczenie słownictwa związa
nego z tym kanałem komunikacji. Ćwiczenie opiera się na scenariuszu rozmowy 
telefonicznej. Na różnych poziomach językowych różne będą cele ćwiczenia. Na 
poziomie A2 celem zadania będzie przećwiczenie słownictwa związanego z rozmo
wą telefoniczną, typowych wyrażeń i zwrotów oraz części rozmowy telefonicznej. 
Na poziomie B2 i poziomach wyższych celem będzie wypracowanie efektywnych 
strategii komunikacyjnych w oparciu o sprawności interpersonalne i pozajęzykowc. 
W przypadku tych poziomów ćwiczenie może pozostać maksymalnie otwarte, aby 
pozostawić uczącym się możliwość wypełnienia go adekwatną dla siebie treścią 
(por. rys. 5).

Jak widzimy, uczący się na wyższych poziomach mają dużą swobodę w przepro
wadzeniu rozmowy telefonicznej. Nic otrzymują oni instrukcji odnośnie do sposobu 
rozpoczęcia rozmowy ani jej istotnych części. To, czy udzielą informacj i na temat termi
nu i adresu dostawy, kosztów wysyłki, sposobu wystawienia faktury i płatności, zależy 
tylko i wyłącznic od ich własnej inwencji i może stać się, po zakończeniu ćwiczenia, 
motywacją do dyskusji nad sprawnościami pozajęzykowymi i interpersonalnymi. Na 
niższych poziomach, takich jak A2/B1, również można skorzystać z tego samego sce
nariusza. Dobrze jednak rozbudować go o pewną strukturę, która pozwoli uczącym 
się zastosować konkretne poznane wcześniej funkcjonalnie zwroty (por. rys. 6).

W powyższym przykładzie (por. Aneks, Scenariusz 1) uczący się mają podane 
wszystkie cztery istotne części rozmowy telefonicznej wraz z sugerowanym zacho
waniem. Pozwala to im odnieść się do poznanego wcześniej słownictwa i zwrotów, 
zarówno specjalistycznych (faktura, płatność przelewem, płatne przy odbiorze itp.), 
jak i ogólnych. Ponadto prezentacja struktury zapobiega pojawieniu się niespodzie
wanych zwrotów i sytuacji oraz w sposób cksplicytny przedstawia „mapę” popraw
nej rozmowy biznesowej, stanowiąc tym samym o wartości dodanej takiego ćwicze
nia na gruncie sprawności pozajęzykowych i interpersonalnych.

Warto również zwrócić uwagę na to, że ćwiczenie to zostało zaadaptowane na 
grunt języka polskiego na podstawie podobnego ćwiczenia zawartego w książce do 
języka angielskiego ln at the Deep End (Hollctt, Carter, Lyon, Tanncr 1989), która 
służy rozwijaniu kompetencji komunikacyjnych w języku biznesu. Potwierdza to 
naszą hipotezę o możliwości przeniesienia pewnych metod i technik stosowanych 
w nauczaniu języka angielskiego do glottodydaktyki polszczyzny dla celów bizne
sowych.
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Rys. 5. Ćwiczenie dla poziomu B2
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tys. 6. Ćwiczenie dla poziomów A2/B1

Poziom językowy uczących się wymaga, aby był do niego dostosowany język 
loeelowy, jakim posługuje się nauczyciel na zajęciach JS w ramach podejścia ko- 
nunikacyjncgo. Pomimo że podejście to nie powinno być utożsamiane z metodą 
bezpośrednią i nauczyciel może posługiwać się językiem pierwszym uczącego się 
ub korzystać z innego, wspólnego języka obcego w celu wyjaśnienia poleceń, za
gadnień gramatycznych lub terminologii, język docelowy będzie kodem najczęściej 
jżywanym w czasie zajęć. Nauczyciele JO muszą znaleźć kompromis pomiędzy 
sprezentowaniem wzorca językowego i obowiązkiem dostarczania uczącym się 



122 Rozdział 10. Treści nauczania języka obcego dla celów biznesowych oraz, metody i techniki...

języka maksymalnie zbliżonego do autentycznego użycia a zrozumiałością komuni
katów językowych i metajęzykowych w klasie. Nauczyciele języka polskiego jako 
obcego z czasem wyrabiają sobie umiejętność komunikowania skomplikowanych 
nawet treści w prosty sposób za pomocą intcmacjonalizmów. Odbywa się to jednak 
kosztem naturalności języka stosowanego w klasie. W N języka biznesu stosowanie 
intcmacjonalizmów może nic mieć aż tak negatywnego wpływu na naturalność ko
munikatu, jako że żargon zawodowy pracowników sektora biznesowego w Polsce 
może zawierać wiele takich słów, a nawet kalk z języka angielskiego używanych 
w codziennej potocznej komunikacji w sytuacji zawodowej. Wyzwaniem natomiast 
dla nauczycieli języka biznesu może okazać się znalezienie skutecznego sposobu 
komunikowania treści metajęzykowych z zakresu sprawności pozajęzykowych i in
terpersonalnych, gdyż uczenie ich może zawierać elementy języków charaktery
stycznych dla domen specjalistycznych takich jak psychologia, socjologia czy lin
gwistyka.

10.2.2. Poziom językowy w nauczaniu języka ogólnego 
i języka specjalistycznego

Wśród nauczycieli języka polskiego jako obcego panuje przeświadczenie, że języka 
specjalistycznego można uczyć dopiero od poziomu B1 lub B2, bowiem wymaga on, 
by uczący się znajdował się przynajmniej na poziomic użytkownika samodzielnego 
(por. ESOKJ 2001). Tymczasem praktyka nauczania języka biznesu zarówno w języ
ku angielskim, jak i w polskim pokazuje, że zależność między poziomem językowym 
uczącego się w języku ogólnym, a poziomem w języku specjalistycznym nic jest tak 
prosta i jednoznaczna. Autor tych słów w swojej pracy zawodowej często stykał się 
z sytuacjami, kiedy to stosunkowo niski poziom kompetencji językowej uczącego 
się w języku ogólnym szedł w parze z doskonałym opanowaniem przez niego języ
ka w dziedzinie specjalistycznej, umożliwiającym płynną i efektywną komunikację 
z innymi ekspertami w danej dziedzinie. Wynika to z kluczowej roli terminologii 
w komunikacji specjalistycznej - gwaranta sukcesu komunikacyjnego. Taką sytu
ację można obserwować u nicrodzimych użytkowników języka angielskiego, którzy 
w związku z zawodem (np. fizyka) potrafią niezwykle efektywnie komunikować 
się w swojej dziedzinie ze względu na to, że liczne terminy są intcmacjonalizmami, 
podczas gdy poza nią ich poziom językowy nic pozwala na swobodną komunikację 
w JO. Innym przykładem może być osoba pochodzenia greckiego, która opanowała 
język polski zaledwie na poziomic A2, a która w związku z pracą w branży bu
dowlanej w Polsce zna większość polskojęzycznej terminologii budowlanej i potrafi 
z niej efektywnie korzystać w dyskusji specjalistycznej z rodzimymi użytkownikami 
języka polskiego. Głównym powodem takich rozbieżności w poziomic językowym 
między domeną ogólną a specjalistyczną jest ograniczenie kontaktów komunika
cyjnych do pewnych znanych uczącemu się sytuacji oraz fakt posiadania wiedzy 
specjalistycznej i doświadczenia w danej dziedzinie, które wpływają pozytywnie na 
motywację i pewność siebie uczącego się. Taki zestaw uwarunkowań osobowościo
wych można wykorzystać jako pozytywny bodziec do nauki, zarówno w odniesieniu 
do samego uczącego się, który wykazuje takie cechy, jak i całej grupy, do której on 
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należy. Istnienie takich rozbieżności w poziomie językowym może stanowić pewne 
wyzwanie przy podziale uczących się na grupy, lecz nauczyciel może wykorzystać 
taki fakt w sposób pozytywny, czyniąc poszczególnych uczniów ekspertami w danej 
dziedzinie i organizując zajęcia na zasadzie dialogu ekspertów. Warto pamiętać, że 
tego typu niespójność poziomów kompetencji językowej będzie bardziej charakte
rystyczna dla języków specjalistycznych o wąskim zakresie specjalizacji. W języku 
biznesu, jako obejmującym niezwykle szeroki zakres tematyczny, tego typu sytuacja 
nic będzie występować tak często. Tak więc osoba wykazująca nierównomierny roz
kład poziomu językowego odnośnie do różnych domen może wykazywać się bardzo 
wysoką kompetencją w jednej tylko wąskiej dziedzinie wchodzącej w skład języka 
biznesu.

Oczywiście istnieje też inna możliwość rozkładu poziomu językowego odnośnie 
do domeny specjalistycznej i ogólnej, w której kompetencja w języku ogólnym jest 
wyższa niż kompetencja w języku specjalistycznym. W takiej sytuacji proces dydak
tyczny JS postępuje analogicznie do nauczania języka ogólnego.

10.2.3. Rozkład poziomu kompetencji językowych na różne sprawności 
językowe

Każda osoba, która przeprowadzała kiedyś test plasujący, wie, że określenie po
ziomu językowego uczącego się za pomocą jednego tylko symbolu zgodnego 
z Europejskim systemem opisu kształcenia językowego (ESOKJ 2001) jest dużym 
wyzwaniem, a często okazuje się wręcz niemożliwe. Standardowy test plasujący 
powinien pozwolić określić kompetencję językową na podstawie części gramatycz
nej, części sprawdzającej użycie języka oraz kompetencje na gruncie wszystkich 
czterech sprawności. W związku z ograniczonym czasem przeznaczonym na testy 
plasujące, często skupiają się one jednak na części gramatycznej, opartej na teście 
wielokrotnego wyboru, części pisemnej i ustnej. Trudność w określeniu spójnego 
poziomu wiąże się z tym, że rozłożenie poziomu językowego na różne sprawności 
zwykle jest nierównomierne.

Na gruncie nauczania języka angielskiego możemy spotkać osoby o wyśmienitej 
sprawności pisania, która, zc względu na czynniki interpersonalne lub cechy charak
teru, nic ma przełożenia na ich sprawność mówienia. Spotykamy się też z sytuacją 
odwrotną, w której osoba niezwykle komunikatywna, z doskonałym akcentem nic 
wypada najlepiej w testach sprawdzających sprawność pisania. Do tego dochodzi 
fakt, że nie wszyscy uczący się mają predyspozycje w kierunku rozwiązywania za
dań zamkniętych, co wpływa na rozbieżności pomiędzy testem wielokrotnego wy
boru a poziomem językowym, który ukazuje się dopiero w wyniku części pisemnej 
lub ustnej.

W języku polskim nierzadko sprawność pisania może reprezentować niższy po
ziom od poziomu ocenionego na podstawie rozmowy, a to ze względu na trudności 
polskiej ortografii, niejednoznaczny dla obcokrajowców związek między językiem 
pisanym a językiem mówionym oraz istotną rolę gramatyki w poprawnym pisa
niu. Ponadto, do kwestii rozłożenia poziomu językowego na sprawności dochodzi 
problem uczących się języka polskiego, którzy mieli kontakt z językiem wyłącznic 
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mówionym, a nie mieli okazji opanować sprawności czytania i pisania w stopniu 
odpowiadającym kompetencji mówionej.

Wszystkie te fakty mają zasadniczy wpływ na kwestie takie, jak analiza potrzeb, 
przypisanie do grup oraz nauczanie języka specjalistycznego. Ostatecznym wyni
kiem testu plasującego będzie zatem albo zestaw symboli litcrowo-cyfrowych odpo
wiadających wynikowi testu gramatycznego i wynikom uzyskanym z oceny każdej 
ze sprawności, ewentualnie zamieniony wprost na „średnią arytmetyczną” powyż
szych elementów, albo ten ostateczny wynik stanowić będzie wypadkowa tych wy
ników opisujących poszczególne sprawności i rezultatów analizy potrzeb. Jeśli ana
liza potrzeb wykażc, że najistotniejszą sprawnością w kontekście specjalistycznym 
będzie komunikacja pisana, wtedy to właśnie poziom kompetencji językowej w tej 
sprawności będzie kluczowy przy określeniu ogólnego poziomu językowego uczą
cego się i w przypisaniu go do danej grupy. W przypadku, gdy w grupie są osoby 
o różnych poziomach, należy rzecz jasna dbać o kompleksowy rozwój wszystkich 
sprawności u tych osób.

10.2.4. Koncepcja „i+10”, czyli rozwinięcie teorii i+1 Stevena Krashena

W glottodydaktyce odkryto, że wyznaczony przez testy plasujące poziom językowy 
uczących się nie musi być decydującym czynnikiem organizującym dobór mate
riałów. Jak to pokazano w podrozdziale 10.2.1., ten sam scenariusz (zob. Aneks 1, 
Scenariusz 1) może zostać wykorzystany, z drobnymi modyfikacjami, na kilku róż
nych poziomach. Ponadto wśród nauczycieli zaczynają pojawiać się opinie, że po
ziom językowy odgrywa coraz mniejszą rolę w rozumieniu przez uczących się ma
teriałów autentycznych. Autor tych słów, w nawiązaniu do teorii Stevena Krashena 
znanej jako i+1, postuluje, by zjawisko to określić mianem koncepcji „i+10”. Model 
ten, nazwany przez S. Krashena modelem materiału wejściowego i określany przez 
tego autora jako i+1, gdzie i oznacza poziom językowy uczącego się, dotyczy po
ziomu trudności materiałów językowych. Opiera się on na założeniu, że poziom 
materiałów językowych wcale nic musi być na tym samym poziomic językowym, co 
poziom uczącego się. Przeciwnie, powinien być od niego wyższy:

[...] dla akwizycji języka konieczne jest, by uczący się rozumiał (poprzez czytanie lub pisanie) 
materiał wejściowy zawierający strukturę znajdującą się nieco powyżej jego poziomu kom
petencji [...]. Jeśli uczący się znajduje się na poziomic „i”, materiał wejściowy (input), który 
jest on w stanic zrozumieć, powinien zawierać elementy językowe znajdujące się na poziomic 
i+11,5 (Krashen 1981: 100, za: Brown 2000: 278).

Zjawisko to pozostaje w bliskim związku z motywacją uczącego się, ponieważ 
teksty realizowane na zajęciach muszą być na tyle trudne, by poznawczo pobudzić 
uczącego się, lecz nic na tyle skomplikowane, by zniechęcić go do dalszej nauki.

„[...] condition for language acquisition to occur is that the acquirer understand (via hearing or 
reading) input language that contains structure ‘a bit beyond’ his or her current level of competence 
[...]. If an acquirer is at stage or level i the input he or she understands should contain i+1" (tłuma
czenie W.Sz).
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Tym samym język, na którego wpływ wystawiony jest uczący się, powinien w ten 
sposób przewyższać jego obecny poziom kompetencji językowej, tak by rozumiał 
on większość komunikatu, lecz również stawał przed wyzwaniem do robienia postę
pów (Brown 2000: 278). Obecnie, w związku z powszechnością języka angielskiego 
jako języka komunikacji nie tylko specjalistycznej, ale również jako podstawowego 
języka Intemetu, twierdzi się często, że poziomowanie materiałów dydaktycznych 
jest mniej ważne od przygotowania studentów do ich przyjęcia i że praktycznie 
każdy materiał można zaprezentować na każdym poziomic po odpowiednim przy
gotowaniu uczących się.

Koncepcja „i+10” idzie jeszcze dalej niż model S. Krashena: poziom materiałów 
oznaczony jako „i+10” to poziom materiałów autentycznych, który, pomimo że pod 
względem poziomu językowego nominalnie przewyższa znacznie poziom języko
wy uczących się, jest dostępny poznawczo studentom dzięki stosowaniu przez nich 
odpowiednich strategii komunikacyjnych, takich jak dorozumienie kontekstowe, te
stowanie hipotez dotyczących znaczenia i dzięki korzystaniu w analizie tekstu z ro
zumienia globalnego.

W praktyce nauczycielskiej uczący języka angielskiego jako obcego bardzo czę
sto spotykają się z mieszanym poziomem językowym u studentów. W grupie może 
znajdować się uczący się, którego kompetencje w dziedzinie jednej ze sprawności - 
na przykład rozumienia ze słuchu - mogą być na zdecydowanie wyższym poziomic 
niż w zakresie pozostałych. Zatem, aby uczynić zajęcia interesującymi dla takiego 
uczestnika, nauczyciel musi posłużyć się materiałami audio, które będą znajdować 
się leksykalnie na poziomic o jeden wyższym (/+/) od jego nominalnego poziomu. 
Dla innych uczących się, których opanowanie sprawności rozumienia ze słuchu pla
suje się na poziomie BI, poziom Cl staje się pułapem niezwykle wysokim. Obcują 
zatem z tekstem na poziomic „i+10” pod względem ich kompetencji językowych. 
Fakt ten nic musi być interpretowany negatywnie, a przeciwnie - dzięki zastoso
waniu materiałów autentycznych może zadziałać na korzyść uczących się, między 
innymi poprzez eksponowanie ich na sytuację komunikacyjną analogiczną do tej, 
z którą mogą spotkać się w obcowaniu z rodzimymi użytkownikami JO.

Stosowanie materiałów znacznie przewyższających poziom językowy uczących 
się obwarowane jest, rzecz jasna, pewnymi zastrzeżeniami natury metodologicznej. 
Osobiste doświadczenie autora w korzystaniu z tej metody pokazuje, że dla jej sku
teczności kluczowe jest, by nauczyciel miał pewność, że uczący się rozumie i ak
ceptuje podejście „i+10” oraz ma zaufanie do nauczyciela i jego metody (Szupclak 
2009).

Warto nadmienić, że koncepcja „i+10” ma największe zastosowanie w języku 
angielskim, a wpływają na to takie czynniki, jak: zróżnicowanie kompetencji ję
zykowej uczącego się oraz rosnąca rola rozumienia globalnego w sprawnościach 
rcccptywnych (Szupclak 2009). Nic oznacza to, że na gruncie glottodydaktyki języ
ka polskiego nic można skorzystać z przyzwolenia, jakie koncepcja „i+10” daje na 
użycie materiałów autentycznych na każdym poziomic. Jako przykład może posłu
żyć tekst autentyczny wykorzystany na trzecich zajęciach z języka polskiego jako 
obcego, ale ogólnego, nic specjalistycznego, z grupą uczniów na poziomic A1.
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Co najmniej 20 osób -ginęło, a ok. 4,5 min gospodarstw domowych zostało pozbawionych 
elektryczności po przejściu huraganu Irene, zdegradowanego później do burzy tropikalnej. 
Z powodu silnego wiatru doszło też do automatycznego wyłączenia jednej z elektrowni jądrowych. 
Tymczasem życie na części dotkniętych terenów zaczyna powoli wracać do normy.

Choć Irene osłabła, władze Nowego Jorku nadal apelują do mieszkańców, by pozostali w domach 
wiele obszarów, w tym południowy Manhattan, znalazły się pod wodą, wiele szkód wyrządziły 

też spadające drzewa. Ewakuowano ok. 8 700 osób.

Porywiste wiatry spowodowały automatyczne wyłączenie elektrowni jądrowej Calvert Cliff 
w stanie Maryland, jednak incydent ten nie spowodował zagrożenia dla pracowników siłowni 
ani mieszkańców pobliskich terenów.

(źródło: hltp://l'akly.intcria.pl/swial/ncws/usa-do-20-wzrosla-liczba-ofiar-ircnc,l6H6963,4)

Duża liczba intcmacjonalizmów (wytłuszczonych w tekście) oraz znajomość te
matu z mediów pozwala na zastosowanie tego autentycznego tekstu do rozwijania 
sprawności rozumienia globalnego, testowania hipotez co do interpretacji znacze
niowej tekstu i rozwoju ogólnojęzykowcgo. Co istotne, skorzystać z takich materia
łów można głównie w sytuacji, kiedy nauczyciel zna uczących się na tyle dobrze, 
by mieć pewność, że materiały na poziomic „i+10” nic spotkają się z ich negatywną 
reakcją i zniechęceniem. W dziedzinie specjalistycznej większa ilość terminologii 
o charakterze międzynarodowym oraz znajomość dziedziny i wiedza pozajęzykowa 
uczących się mogą dodatkowo sprzyjać wykorzystaniu koncepcji „i+10” w naucza
niu JS.

10.3. Termin w języku specjalistycznym: zakwestionowanie ideału 
jednoznaczności terminów w ujęciu Rity Temmerman 
(W. Szupelak, B. Ligara)

Wśród treści nauczania języka obcego dla celów biznesowych na czoło wysuwa 
się opanowanie właściwego dla tej dziedziny słownictwa specjalistycznego; w kon
tekście glottodydaktyki stanowi ono osobne zagadnienie. Podstawę teoretyczną 
dla nauczania słownictwa specjalistycznego jako obcego stanowią dwa przedsta
wione w części 1 podejścia do terminologii: onomazjologicznc oraz tckstologicznc. 
Podejścia te nic są jednak w teorii terminu jedyne - uzupełni je podejście socjo- 
-kognitywne, które różni się od nich metodologicznie w kwestii tak istotnej, jaką jest 
jednoznaczność terminu. Przedstawimy je poniżej.

10.3.1. Rola jednoznaczności terminów w glottodydaktyce

Fakt, iż terminy, zgodnie z tradycyjnym strukturalistycznym podejściem, funkcjo
nują początkowo jako koncepty, pojęcia specjalistyczne, a dopiero później zyskują 
językową formę - denominację, pozwala wyciągnąć kilka zasadniczych wniosków 
dotyczących ich natury. Wnioski te - takie jak odniesienie terminu do wiedzy ency
klopedycznej, niezależność znaczenia terminu od kontekstu oraz to, że termin jest 
monoscmiczny i monorefcncyjny, tzn. odnosi się do jednego pojęcia (a ono do jed

akly.intcria.pl/swial/ncws/usa-do-20-wzrosla-liczba-ofiar-ircnc,l6H6963,4
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nego obiektu w rzeczywistości pozajęzykowej objętej daną domeną specjalistyczną) 
- powodują konieczność zastosowania w nauczaniu terminologii innych metod niż 
ma to miejsce w przypadku N/U leksyki ogólnej. Była już o tym wstępnie mowa 
w części I (por. I, 4.). Zostało tam podkreślone, że terminologia i wzory tekstów są 
kluczowymi elementami każdego JS. Specyfikę JS najtrafniej ujmuje przytoczone 
już wcześniej stwierdzenie Sambora Gruczy: „Tekstu sformułowanego w języku spe
cjalistycznym nic można przetłumaczyć na tekst w języku ogólnym z zachowaniem 
tej samej wartości (ścisłości) informacyjnej” (Grucza S. 2007a: 14, por. I, 1.1.3.). 
Fakty te mają istotny wpływ na glottodydaktykę. Oznaczają one przede wszystkim, 
że osoba nieposiadająca wysokiej kompetencji językowej w języku ojczystym uczą
cego się lub wysokiej specjalistycznej umiejętności tłumaczeniowej nie powinna 
uczyć JO dla celów specjalistycznych, gdyż nie jest w stanie zapewnić odpowiedniej 
„ścisłości informacyjnej”, która wymaga tłumaczenia terminów na język pierwszy 
uczącego się lub odesłania go do jcdnojęzyczncj definicji terminologicznej (ency
klopedycznej). Założenie to, gdyby go ściśle przestrzegać, praktycznie eliminuje 
możliwość uczenia JS jako obcego przez rodzimych użytkowników języka docelo
wego, jeśli nie posiadają oni kompetencji w języku ojczystym uczącego się. Ponadto 
założenie to nasuwa wniosek, że grupy wielojęzyczne86 nie powinny uczyć się 
razem języka specjalistycznego, gdyż nie ma wtedy możliwości zapewnienia po
prawnego zrozumienia, a zatem i właściwego przyswojenia terminologii realizowa
nej w ramach kursu. Jednakże praktyka glottodydaktyczna nie może przyjąć powyż
szych ograniczeń z przyczyn czysto pragmatycznych. Dlatego wypracowany został 
przez nauczycieli zbiór metod i technik prezentacji terminologii, które umożliwiają 
nauczanie jej pomimo wzmiankowanych wcześniej ograniczeń. Zanim jednak do 
nich przejdziemy, należy najpierw rozważyć, czy powszechnie przyjmowana kon
cepcja jednoznaczności terminu jest jedyną słuszną teorią lingwistyczną dotyczącą 
słownictwa JS.

1,6 Ze względu na język pierwszy uczestników kursu.

10.3.2. Podejście socjo-kognitywne do terminologii

Koncepcję jednoznaczności terminu zakwestionowała Rita Tcmmcrman w artykule 
Questioning the univocity ideal. The difference between socio-cognitive Terminology 
and traditional Terminology (1997). Autorka przeciwstawia w nim wywodzącą się 
ze struktural izmu tradycyjną koncepcję terminologii, koncepcji mającej swe 
podstawy w semantyce kognitywnej w ramach lingwistyki funkcjonalnej.

Przez tradycyjną koncepcję terminologii R. Tcmmcrman rozumie dotychczas 
prezentowane podejścia do terminologii, a te charakteryzuje opisywanie terminów 
poprzez określenie ich miejsca w polu terminologicznym danej dziedziny, twier
dzenie, że system konceptów/profcsjonalnych pojęć jest niezależny od kontekstu 
tekstowego, oraz że znaczenie terminu stanowi sam koncept, a także - co najważ
niejsze - że terminologia powinna być opisywana synchronicznie. Zdaniem autorki, 
takie rozumienie terminologii jest podyktowane chęcią osiągnięcia naukowej ścis



128 Rozdział 10. Treści nauczania języka obcego dla celów biznesowych oraz metody i techniki...

łości w dziedzinach specjalistycznych: zakładany brak synonimii terminów uzasad
niony jest potrzebą ckonomiczności języka specjalistycznego, a synchroniczność 
opisu terminów również sprzyja precyzji JS, jako że nic pozwala na traktowanie ję
zyka jako procesu. Ta dość stanowcza krytyka dominującego dotąd podejścia do ter
minologii pozwala spodziewać się, że nowa, zaprezentowana przez autorkę koncep
cja umożliwi glottodydaktykom rozwiązanie problemów związanych z metodami 
nauczania znaczeń terminów. Koncepcja ta, którą autorka nazywa terminologią so- 
cjo-kognitywną, opiera się na założeniu, że ludzki umysł posiada zdolność tworzenia 
kategorii - narzędzi niezbędnych do kognitywnej interakcji z rzeczywistością, oraz 
że wiele z tych kategorii ma budowę prototypową. Teoria prototypu dotyczy sposo
bów kategoryzacji rzeczywistości przez ludzki umysł, kategorie zaś, które powstają 
w wyniku tego procesu, zawsze posiadają najlepszych reprezentantów określanych 
mianem prototypów (por. Lakoflf 1987: 7). Tym samym prototyp staje się „centrum 
kategorii o rozmytych granicach” (Grzegorczykowa 1998: 109). Koncepcja proto
typu okazuje się zatem pożytecznym narzędziem do określenia zjawisk szczególnie 
trudnych do precyzyjnego zdefiniowania.

Rola podejścia socjo-kognitywnego w glottodydaktycc JS związana jest właśnie 
z funkcją kategoryzacji w procesie poznawczym. Naukowcy i specjaliści, odkry
wając i opisując nowe zjawiska, mogą kategoryzować je według trzech kryteriów. 
Pierwszym z nich może być podobieństwo badanego zjawiska do prototypu będą
cego centrum określonej kategorii zjawisk. Na przykład w przypadku obiektów lub 
konceptów o bardzo silnie zróżnicowanych cechach, zazwyczaj będzie istniał jeden, 
uwarunkowany kulturowo prototypowy reprezentant. Drugim kryterium jest odnie
sienie nowego zjawiska do cech, które charakteryzują innych przedstawicieli da
nej kategorii, jednakże bez bezpośredniego odniesienia do jednego, prototypowego 
obiektu lub konceptu (por. Klcibcr 2003: 59-67). W takiej sytuacji ma miejsce „ro
zumienie prototypu jako zespołu cech typowych dla danej kategorii, które mówiący 
wiąże z danym pojęciem” (Grzegorczykowa 1998: 112). Ostatnim kryterium może 
być zbliżenie znaczenia obiektu lub konceptu do prototypowego centrum znaczenio
wego, przy jednoczesnym przeciwstawieniu mu cech peryferyjnych. Jest to szczegól
nie ważne w interpretowaniu znaczeń przenośnych wywodzących się od znaczenia 
podstawowego. Ponadto w socjo-kognitywnym podejściu do terminologii niezwykle 
istotnym aspektem kategoryzacji za pomocą prototypów jest jej kulturowe zróżnico
wanie. R. Temmerman przytacza w związku z tym stwierdzenie Gcorgc’a Lakoffa, 
że „kategoryzacja nic zachodzi wyłącznic w oparciu o występowanie cech wspól
nych, ale jest określona przez możliwości i ograniczenia naszego ciała, a także może 
być determinowana kulturowo”87 (Temmerman 1997: 55). Rezultatem powyższego 
rozumienia teorii prototypu może być fakt, że w semantyce terminu, na poziomic 
diachronicznym, specjalista może mieć do czynienia z polisemią oraz synonimią. 
Bowiem w momencie odkrycia danego zjawiska czy konceptu mogą one być w spo
sób precyzyjny zdefiniowane zgodnie z tradycyjnymi wymogami terminologii, jako 

K7 „categorisation of things docs not happen exclusively on the basis of common features. His hypothe
sis is that human observation is determined by the possibilities and restrictions of the human body 
and is culturally determined” (tłumaczenie W.Sz.).
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stanowiące kategorię logiczną, wyodrębnioną od innych - lub mogą nosić cechy 
prototypu, a więc przynależeć do kategorii zjawisk do siebie podobnych i tym sa
mym być trudne do precyzyjnego, jednoznacznego zdefiniowania (por. Temmerman 
1997: 59). Druga z opisanych sytuacji może prowadzić do tymczasowego powstania 
polisemii jednostek terminologicznych wewnątrz danej dziedziny specjalistycznej. 
Polisemia taka utrzymywać się może do momentu, kiedy społeczność specjalistów 
w danej dziedzinie nic ustali bądź to precyzyjnej definicji tego zjawiska czy koncep
tu, bądź to ich miejsca w hierarchii danego pola terminologicznego. Zatem w sytu
acji tego typu na plan pierwszy wysuwa się związek terminologii specjalistycznej 
z interakcjami społecznymi. Polisemia może więc być konsekwencją ewolucji zna
czenia terminów dokonującej się w łonie społeczności specjalistów, a co więcej, 
może pełnić istotną funkcję poznawczą. Ponadto diachronicznc badanie terminów, 
nawet tych, które nie wykazują cech prototypowych dla danej kategorii, unaocz
nia tendencję do ich ewolucji w wyniku „negocjowania terminologii” w kolejnych 
chronologicznie pracach naukowych z zakresu danej dziedziny. Rita Temmerman 
prezentuje w związku z tym przykład odkrywcy zjawiska o zdecydowanie jedno
znacznych cechach definicyjnych, który w pionierskiej publikacji proponuje kilka 
alternatywnych terminów na jego nazwanie. Jako obowiązujący zostaje przyjęty ter
min zaakceptowany przez społeczność naukowców - ten, który zostaje powtarzany 
w kolejnych publikacjach na dany temat.

Z powyższych rozważań wywodzi się koncepcja terminologii socjo-kognityw- 
ncj, która kładzie nacisk na rolę polisemii jako funkcjonalnego aspektu dyskursu spe
cjalistycznego, na rolę synonimii jako narzędzia odzwierciedlenia różnych podejść 
do zagadnienia będącego obiektem nazywania przez termin oraz funkcję języka me
taforycznego jako „motoru napędzającego poznanie” (por. Temmerman 1997: 67). 
Dodatkowo, częstą przyczyną tego, że termin przestaje być jednoznaczny, a zaczyna 
być polisemiczny, są postępy w nauce. W wyniku nowych odkryć naukowych termin 
początkowo jednoznaczny może nabierać kilku znaczeń, w wyniku czego docho
dzi do „przeładowania” semantycznego, a to powoduje jego wieloznaczność i tym 
samym brak precyzji. W takiej sytuacji po raz kolejny ma miejsce negocjacja zna
czeń takiego terminu i w wyniku ewolucji znaczenia może nastąpić zmiana statusu 
terminu z monorcfcrcncyjncgo na poliscmiczny/synonimiczny, aż do nabycia przez 
niego statusu hiperonimu, który jest w stanie objąć większą zawartość semantyczną. 
Kolejnym zaś etapem diachroniczncj ewolucji terminu jest jego determinologizacja, 
a ta zachodzi, kiedy termin wychodzi poza dziedzinę specjalistyczną i zaczyna funk
cjonować w języku ogólnym, w sytuacjach nienacechowanych (por. I, 1.2.1., 1.4.1.). 
Termin taki z hiperonimu staje się prototypem dla zbioru różnych jego użyć - tak
że tych poza dyskursem specjalistycznym - w jakich język potoczny 
określa za pomocą zdctcrminologizowanego terminu zjawiska charakteryzujące się 
podobieństwem do elementów zbioru, dla którego rzeczony termin jest prototypem. 
Wszystkie powyższe założenia terminologii socjo-kognitywncj, jako skupiające się 
na teorii poznania i podkreślające rolę języka w kategoryzowaniu rzeczywistości, 
mogą mieć ważne implikacje dla metodologii nauczania JS i pozwolą na wprowa
dzenie metod i technik wychodzących poza repertuar ograniczony do tłumaczenia 
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i odnoszenia znaczenia jednostki terminologicznej do definicji terminologicznej (en
cyklopedycznej).

10.3.3. Implikacje podejścia socjo-kognitywnego dla glottodydaktyki języków 
specjalistycznych

Ustalenia na temat terminologii socjo-kognitywncj dokonane przez R. Temmerman 
pozwalają na sformułowanie kilku metod i technik prezentacji oraz nauczania termi
nologii opartych na podejściu diachronicznym. Pierwszą dostępną na lekcji techniką 
jest prześledzenie ewolucji danego terminu: zaprezentowanie jego genezy i kolejnych 
pcrmutacji, które zaszły na drodze do obecnego jego kształtu. Ćwiczenie takie może 
polegać na przyporządkowaniu terminów do konccptu/PP, a następnie zidentyfikowa
niu jego ostatecznej formy. Można również polecić uczącym się chronologiczne upo
rządkowanie terminów wewnątrz danej dziedziny. Inną możliwą techniką jest skorzy
stanie ze wzmiankowanych przez R. Temmerman kreatywnych możliwości polisemii 
i zadanie uczącym się JS ukucia terminu opisującego dany koncept. Można do tego 
zadania zaangażować różne środki leksykalne, dając do dyspozycji części składo
we terminu końcowego lub zasady jego syntagmatycznej organizacji. Po utworzeniu 
przez uczących się kilku wariantów może nastąpić negocjacja znaczeń, odtwarzająca 
lub symulująca działania społeczności specjalistów na drodze do ustalenia terminolo
gii końcowej (por. Aneks, Scenariusz 3). Socjo-kognitywnc podejście do semantyki 
jednostek terminologicznych pozwala zatem na poszerzenie repertuaru metod i tech
nik używanych w prezentacji terminologii na zajęciach z JO dla celów specjalistycz
nych. Mogą one być zastosowane wspólnie z uznanymi już technikami nauczania 
terminologii, gdyż ich efektem końcowym może być podanie tłumaczenia terminu 
w języku pierwszym uczącego się bądź jego definicji terminologicznej (encyklope
dycznej). Samo skoncentrowanie się na procesie językowym otwiera nowe drogi dla 
metodyki nauczania języka specjalistycznego, nie negując przy tym metod wypraco
wanych poprzednio. O tych ostatnich będzie mowa w kolejnych rozdziałach.

10.4. Glottodydaktyka terminologii dla celów biznesowych

Główną motywacją większości studentów decydujących się na naukę języka obcego 
dla celów biznesowych jest chęć opanowania leksyki specjalistycznej związanej z tą 
dziedziną. Zapotrzebowanie na poszerzanie kompetencji leksykalnej dotyczy również 
słownictwa ogólnego, jednak podstawowym wymogiem i kryterium zadowolenia 
uczącego się z kursu jest opanowanie terminologii związanej z pewną wyspecjalizo
waną dziedziną biznesu. Podczas gdy dla studentów, którzy po raz pierwszy spotykają 
się z biznesem dopiero na kursach JO dla celów biznesowych, słownictwo ogólne - 
uczone w ramach wariantu dydaktycznego języka biznesowego - jest zazwyczaj rów
nic ważne, jak słownictwo specjalistyczne, dla uczących się posiadających pewne do
świadczenie zawodowe terminologia specjalistyczna jest najczęściej najważniejszym 
kryterium wyboru kursu JS. Często to właśnie waga i specyfika terminologii dyktuje 
uczącemu się wybór formuły zajęć indywidualnych, a nic uczenia się w grupie.
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10.4.1. Nauczanie terminologii biznesowej a nauczanie słownictwa ogólnego

Kluczowe rozróżnienie pomiędzy słownictwem ogólnym a terminologią specjali
styczną polegające na tym, że uznaje się istnienie terminu jako konccptu/PP we
wnątrz danej dziedziny specjalistycznej, niezależnie od jego znaku językowego, oraz 
że zakłada się jego onomazjologiczną motywację, pociąga za sobą pewne implikacje 
dla metod i technik nauczania. Istotna rola jednoznaczności i precyzji terminu oraz 
brak dla niego ekwiwalencji w postaci synonimów w podejściu synchronicznym 
to elementy odróżniające nauczanie języka specjalistycznego od jakiejkolwiek in
nej odmiany języka. Jest to podstawowe założenie, na którym opierają się metody 
i techniki przedstawione w niniejszym rozdziale. Drugim ważnym założeniem jest 
przeciwstawienie sobie dwóch podejść do problemu terminologii - podejścia trady
cyjnego, strukturalistycznego oraz podejścia socjo-kognitywncgo przedstawionego 
w punkcie 10.3. Implikacje, jakie niosą ze sobą te dwa podejścia dla metod i technik 
nauczania, będą tutaj zasadzały się na kompromisie - zdobycze obu teorii mogą zo
stać wykorzystane w czasie zajęć z języka specjalistycznego w zależności od tego, 
jakie są krótkoterminowe cele językowe zajęć lub fragmentu programu. Z punktu 
widzenia zaś celów długoterminowych, podejście tradycyjne będzie dominujące, 
bo to ono zapewnia precyzję komunikacji. Warto tu nadmienić, że swego rodzaju 
pomostem między tymi dwoma podejściami do terminologii może być podejście 
tckstologiczne - tzw. terminologia tekstowa, o której była mowa w części I (por. I,
4.4.),  a która zwraca uwagę na teksty specjalistyczne jako źródło konceptu/PP, na 
rozszerzanie się semantyczne terminu oraz wariantywność terminów.

Rozważania na temat rozróżnienia pomiędzy słownictwem ogólnym a termino
logią zaczniemy od analizy glottodydaktycznych opracowań angielskojęzycznych, 
które zazwyczaj nic przywiązują do niego wagi, stosując nieco inną nomenklaturę. 
Wszystkie elementy leksykalne JS traktują one jako słownictwo (yocabulary), a sto
pień jego specjalizacji określają za pomocą przymiotników: techniczne (technicał), 
pół-techniczne (semi-technical), rdzennie biznesowe (core-business) (Dudley-Evans, 
St John 1998: 80). Również opinie na temat roli słownictwa w nauczaniu języka 
specjalistycznego są podzielone. Niektórzy badacze (por. Hutchinson, Watcrs 1987) 
twierdzą, że w kontekście języka angielskiego dla celów akademickich nauczanie 
najbardziej specjalistycznej odmiany leksykalnej: słownictwa technicznego, czy
li tego, co nazwalibyśmy terminologią specjalistyczną, nic należy do obowiązków 
nauczyciela JS, który powinien skoncentrować się na pozostałych wymienionych 
wyżej częściach leksyki, czyli słownictwie pół-technicznym i rdzennie biznesowym. 
W świetle prezentowanych dotychczas zdobyczy glottodydaktyki języka specjali
stycznego należy jednak otwarcie powiedzieć, że we współczesnej glottodydakty- 
cc JS, a języka biznesowego w szczególności, takie podejście do zagadnień termi
nologii nie ma racji bytu. Przyjmując teorię uczenia holistycznego (Whole-Person 
Leaming), należy równocześnie pamiętać, że zajęcia z języka obcego powinny nic 
tylko rozwijać kompetencje językowe uczącego się, lecz także przyczyniać się do 
jego całościowego rozwoju. W kontekście biznesowym oznacza to, że wiedza opa
nowana w ramach kursu JO dla celów biznesowych powinna być przydatna w kon
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taktach profesjonalnych również w języku pierwszym uczących się. T. Dudley-Evans 
i M. J. St John tak odnoszą się do powyższego problemu:

Jakkolwiek zasadniczo zgadzamy się, że uczenie słownictwa technicznego nic powinno 
wchodzić w zakres odpowiedzialności nauczyciela języka angielskiego dla celów specja
listycznych, to w pewnych, specyficznych kontekstach jego obowiązkiem może być upew
nienie się, że uczący się zrozumiał słownictwo techniczne będące przedmiotem ćwiczenia"'' 
(Dudley-Evans, St John 1998: 81).

Również i polska szkoła terminologii jako dyscypliny naukowej ujmuje słow
nictwo specjalistyczne danej dziedziny jako pewien zróżnicowany zbiór elementów 
leksykalnych o różnym statusie spccjalistyczności, wyróżniając takie oto jego pod
zbiory:

- terminy profesjonalne sensu stricto (Kielar 2001: 139), nazywane też słownic
twem ściśle specjalistycznym teoretyków i praktyków (Gajda 1990a: 57),

- quasi-terminy, czyli wyrazy ogólne będące w trakcie stawania się terminami, 
tzn. optymalna definicja pojęcia profesjonalnego takiego terminu nic jest jesz
cze ustalona, a dopiero poszukiwana, a sam quasi-termin zmierza do osiągnię
cia jednoznaczności (Lukszyn 200lb: 12; JS STP 2005: 95),

- hipoterminy, semiterminy (Lukszyn 2001b: 13-14, JS STP 2005: 35) bądźpół- 
terminy, leksyka ogólnonaukowa (Gajda 1990a: 51), tzn. wyrazy ogólne, takie 
jak czasowniki egzystencjalne i proccsywnc (np. istnieć, rozwijać się), rze
czowniki (np. ajent, gaz, natura, życie), przymiotniki (prosty, wielki, zwykły).

Ponadto w polskiej literaturze przedmiotu funkcjonuje również pojęcie terminu 
rdzennego - jest nim „termin podstawowy dla danej nauki” (JS STP 2005: 109).

W procesie nauczania leksyki, bez względu na stopień jej spccjalistyczności, 
niezbędne jest zapewnienie „[...] kognitywnego zaczepienia w pamięci uczących 
się, przez co jest ona łatwiej zapamiętywana [...]” (Seretny, Lipińska 2005: 85). 
W przypadku słownictwa ogólnego nauczyciel może skorzystać z rozmaitych 
technik prezentacji, przetwarzania i utrwalania leksyki; najczęstsze i najbardziej 
przez glottodydaktyków zalecane, bo dokonywane bez udziału języka pierwszego 
uczących się, to:

• „wskazanie konkretnego przedmiotu,
• pokazanie obrazka, ilustracji,
• odegranie mini-dramy, czyli zilustrowanie znaczenia za pomocą gestu, czy 

mimiki, pantomimy,
• posłużenie się wyrażeniami o znaczeniu podobnym bądź przeciwnym, umiej

scowienie nowego słowa na skali (w sąsiedztwie innych słów o znaczeniu po
dobnym)” (Komorowska 2002: 116-118; Seretny, Lipińska 2005: 86).

Niestety, techniki te nic są przydatne w nauczaniu słownictwa specjalistycz
nego. Spośród innych technik prezentowanych w ABC metodyki nauczania języka 
polskiego jako obcego (Seretny, Lipińska 2005), w nauczaniu terminologii przydat-

„While in general we agree that it should not be the responsibility of the ESP teacher to teach tech
nical vocabulary, in certain specific contexts it may be the duty' of the ESP teacher to check that 
the learners have understood the technical vocabulary appearing as carrier content for an exercise” 
(tłumaczenie, wyróżnienie W.Sz.).
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ne okazać się może „objaśnienie kontekstowe, czyli przytoczenie krótkiego opo
wiadania, którego treść jest ilustracją znaczenia nowego słowa” (Seretny, Lipińska 
2005: 86), ale tylko wtedy, gdy ów kontekst doprowadzi do zwerbalizowania tłu
maczenia, które zostanie sprawdzone i potwierdzone przez nauczyciela. Pozostałe 
techniki wymienione przez A. Seretny i E. Lipińską, z których korzystać może na
uczyciel języka biznesu, to przytoczenie definicji słownikowej dla słowa ogólne
go, przytoczenie definicji terminologicznej terminu, podanie ekwiwalentu w języku 
pierwszym uczących się bądź odesłanie uczących się do słownika jcdnojęzycznego 
czy dwujęzycznego.

Na szczęście, metodyka nauczania języka specjalistycznego, wraz z doświad
czeniem autora w tej dziedzinie, podpowiada kilka innych metod i technik naucza
nia terminologii. Pierwszą, podstawową techniką prezentacji terminologii jest wy
korzystanie podobieństwa języka nauczanego do języka pierwszego uczącego się: 
„W pewnych okolicznościach termin może być spokrewniony z terminem ekwiwa
lentnym w języku pierwszym uczącego się i w związku z tym nie będzie sprawiał 
problemu”89 (Dudley-Evans, St John 1998: 81). Technika ta może być skuteczna 
zarówno w odniesieniu do słownictwa ogólnego, jak i w odniesieniu do terminologii 
specjalistycznej. Na gruncie specjalistycznym może się okazać, że będzie ona miała 
jeszcze szersze zastosowanie ze względu na dominację pewnych języków nad inny
mi w danej dziedzinie. W medycynie może to być na przykład łacina, w fizyce język 
niemiecki i angielski, natomiast w dziedzinie biznesu język angielski. Stosowanie 
tej techniki może jednakże rodzić pewne zastrzeżenia natury dydaktycznej. Przy 
korzystaniu z techniki kojarzenia terminów w języku pierwszym i języku obcym na
leży pamiętać o istnieniu leksemów pozornie podobnych, tak zwanych „fałszywych 
przyjaciół”, oraz o różnicach fonologicznych obu języków. Różnice te mogą spowo
dować, że uczący się dostrzeże podobieństwo obu jednostek leksykalnych dopiero 
wtedy, kiedy ujrzy graficzną formę leksemu. Osobiste doświadczenie w nauczaniu 
języka angielskiego podsuwa liczne przykłady takich słów. I tak, angielski leksem 
hierarchy jest łatwo identyfikowany z polskim słowem hierarchia dopiero w formie 
graficznej. Niestety, w większości sytuacji dydaktycznych brzmienie angielskiego 
słowa [hajorarki] powoduje istotne trudności w zrozumieniu go w tekście słucha
nym lub w mówionej produkcji nauczyciela. Podobną parą wyrazów jest angielskie 
słowo thesis i polskie teza. Biorąc pod uwagę fakt, że zasady metody komunika
cyjnej, będącej obowiązującą podstawą dydaktyczną w nauczaniu języków obcych, 
w każdym przypadku postulują, aby prezentacja formy mówionej, akustycznej uczo
nego leksemu poprzedzała prezentację jego formy pisanej, przyswajanie obcej ter
minologii oparte na kojarzeniu brzmieniowym terminów w dwóch językach może 
sprawiać pewne problemy.

*’ „In some circumstances a term will be cognate with the equivalent term in the students’ first language 
and will not therefore cause difficulty” (tłumaczenie W.Sz ).

Drugą techniką nauczania terminologii jest tłumaczenie. Szerokie zastosowanie 
tłumaczenia w kontekstach N języka specjalistycznego jako obcego pozwala pod
nieść je do rangi metody. Najpierw należy jednak zdać sprawę, jak metodyka naucza
nia JO widzi tłumaczenie w procesie glottodydaktycznym. Stosunek do tłumaczc- 
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nia w nauczaniu jest niezwykle kontrowersyjny. Prawdopodobnie nic ma drugiego 
aspektu nauki języka obcego, który byłby obciążony tak dużą dozą subiektywizmu. 
Wiąże się to z negatywnym postrzeganiem metody gramatyczno-tłumaczcniowcj, 
zapoczątkowanym przez odkrycia dokonane na gruncie glottodydaktyki języka 
angielskiego w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych dwudziestego wieku, 
a które utrzymuje się do dziś. Wynikiem tej negatywnej percepcji tłumaczenia jest 
położenie nacisku na nauczanie JO bezpośrednio, z wykluczeniem jakiegokolwiek 
odwoływania się do języka pierwszego ucznia. W obecnych czasach nic sposób nic 
zakwestionować tego uprzedzenia. Tłumaczenie, używane w sposób świadomy, 
może stać się wartościowym elementem zajęć językowych, który odpowiada często 
konkretnym potrzebom uczących się. Przy nauczaniu języka biznesu waga tłuma
czenia jest jeszcze większa niż w przypadku N języka ogólnego. Sytuacje bizneso
we bardzo często bowiem zmuszają pracowników do przeradzania się w tłumaczy 
tekstów obcojęzycznych, niezbędnych dla działalności gospodarczej, a dostępnych 
obecnie w zasobach Intemetu (por. Aneks, Scenariusz 2).

Autor podstawowego w języku angielskim teoretycznego opracowania glotto
dydaktyki języka biznesu, przytaczany już przez nas wcześniej E. Frendo, również 
podkreśla wagę tłumaczenia w nauczaniu języka biznesu, pisząc:

Pomimo, że wartość tłumaczenia jako ćwiczenia językowego była kwestionowana przez 
niektórych nauczycieli, w niektórych sytuacjach odzwierciedla ono najwierniej to, co nasi 
studenci robią na co dzień w pracy (np. tłumaczenie instrukcji obsługi czy broszur promo
cyjnych na angielski, czy zorganizowanie przewodnika dla angielskojęzycznych gości itp.) 
i w związku z tym powinno być ono postrzegane jako wartościowe ćwiczenie na zajęciach 
językowych*’ (Frendo 2005: 53).

Ponadto o wadze tłumaczenia w glottodydaktycc języków specjalistycznych sta
nowi też i to, że na umiejętność tłumaczenia składają się kompetencje przedmioto
we, językowe i kulturowe (por. Bielski, Łyda 1997: 43), a więc trzy elementy tak 
istotne dla nauczania języka obcego dla celów biznesowych.

Tłumaczenie terminologii na język inny niż nauczany powinno być stosowane 
w sytuacji, gdy nic występuje formalne pokrewieństwo leksemów w języku pierw
szym uczącego się i w języku docelowym. Będzie ono polegało na tłumaczeniu lek
semu na język pierwszy uczącego się lub na inny język, w którym uczący się posiada 
kompetencję specjalistyczną. W nauczaniu słownictwa ogólnego posługiwanie się 
tłumaczeniem przy objaśnianiu znaczenia niezrozumiałej dla uczącego się jednostki 
leksykalnej nic jest techniką tak popularną ani nawet zalecaną, uznaje się bowiem, 
że tłumaczenie nic sprzyja u uczącego się wpisywaniu nowych informacji w funk
cjonujące już u niego struktury kognitywne, ze względu na brak nacisku na proces 
poznawczy u studenta przy zastosowaniu tej techniki. Nauczyciele języków obcych 
korzystają więc z tłumaczenia jako ostatniej deski ratunku, kiedy prezentacja kon
tekstowa, sytuacyjna, lingwistyczna czy wizualna nic dają rezultatu. W dziedzinie

*’ „The value of translation as a learning exercise has been questioned by some teachers, but in cer
tain cases it closely resembles what our learners have to do in their real jobs (for example, putting 
instruction manuals or promotional brochures into English, providing a guide for English-speaking 
visitors, and so on) and so should be seen as focus for worthwhile classroom activity” (tłumaczenie 

W.Sz.).
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specjalistycznej przy realizowaniu ćwiczeń językowych prezentacja i wytłumacze
nie terminologii powinny nastąpić przed przystąpieniem do ćwiczenia. Taką prezen
tację ułatwi fakt, że często istnieje bezpośredni odpowiednik danego leksemu w ję
zyku pierwszym uczącego się; w takiej sytuacji „wystarczy przetłumaczyć termin na 
język pierwszy po krótkim wyjaśnieniu”91 (Dudley-Evans, St John 1998: 81).

” „it will be enough to translate the term into the LI after a brief explanation” (tłumaczenie W.Sz.).
92 „effect of uncertainty on objectives [...]. An effect is a deviation from the expected positive and/or 

negative. [...] Objectives can have different aspects (such as financial, health and safety, and envi
ronmental goals)” (tłumaczenie W.Sz.).

” „We wszystkich społeczeństwach ryzyko jest powszechnie utożsamiane z ‘zagrożeniem’. Jednakże 
zgodnie z IS031000, pozytywne możliwości również stanowią ryzyko, jeśli związane jest z nim 
kryterium niepewności” „In all human societies the term ‘risk’ is universally taken to mean ‘thre
at’. However according to ISO 31000 a positive opportunity is also a risk if it involves uncertainty” 
(Materiały internetowe: 14).

Metoda tłumaczeniowa okazuje się w nauczaniu JS najskuteczniejsza, gdyż 
zapewnia precyzję, tak niezbędną w profesjonalnej komunikacji. Problemy, jakie 
niekiedy rodzą się przy stosowaniu tej metody, mogą być spowodowane odmien
nym osadzeniem terminów w polu terminologicznym danej domeny specjalistycznej 
w różnych językach oraz synkretyzmem formalnym (homonimią) terminów należą
cych do różnych dziedzin specjalistycznych.

Przykładem na to, do jakiego stopnia dziedzina specjalistyczna definiuje termin, 
jest status leksemów ang. risk - poi. ryzyko i ang. threat - poi. zagrożenie', inny w ję
zyku specjalistycznym w dziedzinie „zarządzania ryzykiem” (Risk Management, 
ISO31000), a inny w języku potocznym. Risk oraz threat w angiclszczyźnie potocz
nej, podobnie jak ryzyko i zagrożenie w polszczyźnic ogólnej, są wyrazami blisko
znacznymi, prawie synonimami. Natomiast w dziedzinie „zarządzania ryzykiem” 
wymienione pary leksemów stanowią odrębne terminy. Ang. risk oznacza „wpływ 
niepewności na zjawiska obiektywne [...]. Wpływ ten jest odchyleniem od stanu 
oczekiwanego - pozytywnym bądź negatywnym. [...] Zjawiska obiektywne zaś 
mogą objawiać się w rozmaity sposób (np. jako cele finansowe, zdrowotne, związane 
z bezpieczeństwem lub środowiskowe”92 * (Materiały internetowe, poz. 13), a threat 
różni się od risk tym, że dotyczy tylko negatywnych efektów niepewności95. 
Jest to różnica do ekstrapolacji możliwa z semantycznej wartości powyższych lek
semów, jednak większość nicspccjalistów, tłumacząc risk oraz threat na język polski 
(swój język pierwszy), ma do dyspozycji dwa polskie lckscmy: ryzyko oraz zagro
żenie i w dyskursie może potraktować je synonimicznie, np. dla urozmaicenia stylu. 
Podobny problem zaistnieje również i w przypadku tłumaczenia polskich terminów: 
ryzyko oraz zagrożenie na język angielski specjalistyczny, o ile nicspccjalista nic 
będzie miał świadomości, że risk oraz threat nie mogą zostać potraktowane jako 
synonimy. W obu sytuacjach translacji na język pierwszy (lub obcy) specjalistyczny 
powinno towarzyszyć wyjaśnienie konccptu/PP, jako że bez świadomości specyfiki 
specjalistycznej tłumaczenie może nic zawsze odzwierciedlić wszystkie składniki 
semantyczne terminów obcojęzycznych, pomijając niektóre jako - w opinii niespe- 
cjalisty - niewiele znaczące detale.
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Inną jeszcze techniką, łączącą w sobie prezentację słownictwa ogólnego z tłu
maczeniem, jest spowodowanie u uczącego się procesu tłumaczenia na jego język 
pierwszy za pomocą jego wiedzy specjalistycznej94. Wywołanie procesu tłu
maczenia może mieć miejsce poprzez prezentację kontekstu sytuacyjnego użycia 
danego terminu w specjalistycznej rzeczywistości pozajęzykowej języka pierwszego 
uczącego się. Jest to proces polegający na wprowadzeniu za pomocą języka drugiego 
(czyli JO) terminu specjalistycznego w rzeczywistość pozajęzykową języka pierw
szego i równocześnie w pewien kontekst sytuacyjny charakterystyczny dla jego za
stosowania, w nadziei, że wywoła on u uczącego się bezpośrednie tłumaczenie na 
jego język pierwszy. Metoda ta ma swoje wady i zalety, lecz stwarza w metodyce 
nauczania JS szczególnie interesujące możliwości. Co istotne, technika ta może zo
stać uznana za tłumaczenie naprowadzane, gdyż musi zaistnieć sama czyn
ność tłumaczenia, a nauczyciel jest odpowiedzialny za potwierdzenie jego trafności. 
Oczywiście zakłada się tutaj konieczność rzetelnego przygotowania nauczyciela do 
zajęć w zakresie prezentowanego materiału. Prowadzący zajęcia specjalistyczne ma 
zatem obowiązek stać się na potrzeby kursu zarówno tłumaczem specjalistycznym, 
jak i ekspertem w zakresie dziedziny objętej nauczaniem JO. W przypadku niedo
statecznej znajomości języka pierwszego uczącego się, dla potwierdzenia trafności 
tłumaczenia naprowadzanego należy skorzystać ze słownika specjalistycznego dwu
języcznego.

94 Nawiązuje ono do technik objaśnienia kontekstowego (Seretny, Lipińska 2005: 86).

Następną techniką, która - chociaż nosi bardziej znamiona ćwiczenia językowe
go niż sposobu prezentacji terminologii - może być przydatna w procesie akwizy
cji terminów specjalistycznych, jest wykorzystanie w procesie nauczania koncepcji 
pola terminologicznego. Technika ta zaproponowana w artykule Bronisławy Ligary 
Les Fondements Linguistiques de l’enseignement du polonais économique et juri
dique (2002) kładzie nacisk na to, by rozpoczynać nauczanie terminologii z danej 
dziedziny od uporządkowania - ułożenia terminów do niej należących w pola termi
nologiczne, dzięki czemu terminy stają się łatwiejsze do zapamiętania. Pola termino
logiczne ułatwią studentom odkrycie i ustalenie znaczenia terminów. Konieczność 
sporządzenia takich pól spoczywa na uczącym danego JS jako obcego, który po
winien posłużyć się do tego celu podręcznikiem kierunkowym z danej dziedziny, 
a następnie - dokonując analizy zawartej w nim terminologii - zorganizować pole 
terminologiczne nauczanego słownictwa specjalistycznego w podpola pojęciowe. 
Przy ich wyznaczaniu uczący może oprzeć się na nicdcfiniowalnych pojęciach, 
takich jak istnienie, działanie, relacja, przyczyna, porzqdkowanie, bądź odwołać 
się do kategorii scmantyczno-dcrywacyjnych takich, jak nomina actionis, nomina 
agentis, nomina instrumenti lub też wykorzystać strukturę hierarchiczną pola ter
minologicznego uporządkowaną według relacji nadrzędności - podrzędności mię
dzy terminami, czyli ułożyć terminy od hiperonimu - pojęcia (terminu) bardziej 
ogólnego (gcncryczncgo) - do hiponimu - bardziej szczegółowego (specyficznego) 
(por. Ligara 2002: 67, 68). Uporządkowanie terminów w polu terminologicznym 
może też przebiegać według trzech rodzajów relacji semantycznych między kon
ceptami: relacji rodzajowo-gatunkowej, relacji część - całość oraz różnego rodzaju 
relacji skojarzeniowych (por. I, 4.5.).
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Z tego, co zostało wyżej powiedziane, wynika koncepcja ćwiczenia językowe
go, które może prowadzić do prezentacji terminologii lub do jej testowania. Jako 
przykład może posłużyć ćwiczenie testujące znajomość terminologii specjalistycz
nej z zakresu operacji koncernu paliwowego. Uczący się mają tu za zadanie przypo
rządkować różne procesy związane z działaniem firmy do dwóch hiperonimicznych 
standardowych aspektów działania firm paliwowych: wydobycia (upstream) i sprze
daży (downstream). Do poprawnego wykonania ćwiczenia niezbędna jest dokładna 
znajomość konceptów związanych z hiperonimami, a także doskonała znajomość 
procesu komercyjnego oraz słownictwa specjalistycznego charakterystycznego tyl
ko dla tej firmy (por. Aneks 1, Scenariusz 4).

Kolejnym istotnym zagadnieniem metodycznym w glottodydaktyce termino
logii jest nauczanie terminów nic jako poszczególnych, pojedynczych faktów ję
zykowych, ale w kolokacjach, czyli w minimalnym kontekście syntagmatycznym 
(por. I, 5.). Nauczania JS nie można ograniczyć do uczenia nomenklatury, listy ter
minów, gdyż wtedy taki język sprowadzałby się do swoistej mieszanki terminów, 
których używanie byłoby trudne dla osoby nicbędąccj specjalistą w danej dziedzinie 
(Ligara 2002: 65). Technika kolokacji ma rozległą tradycję w języku angielskim dla 
celów biznesowych. Nauczanie JS za pomocą kolokacji jest bliskie technice naucza
nia opartej na strukturze pola terminologicznego, gdyż pomaga zrozumieć hierarchię 
terminów w polu terminologicznym, ukazuje związki między nimi, a ponadto uczy 
autentycznego użycia terminów - takiego, jakie stosowane jest przez specjalistów 
w danej dziedzinie. Nauczanie terminów w połączeniach typowych pokazuje ogra
niczenia ich łączliwości tak logicznej, jak i pojęciowej i pomaga tłumaczyć teksty 
specjalistyczne zgodnie z sytuacją komunikacyjną. Ułożenie terminów w koloka- 
cje pozwala „nauczać tego, co jest typowe w językach dla danej dziedziny, a nic 
tego, co jest możliwe do powiedzenia” (Lerat 1995: 87, za: Ligara 2002: 67-68). 
Przykładem prezentacji słownictwa na bazie kolokacji są techniki, na których oparty 
jest podręcznik Business Vocabulary in Use (Mascull 2002: 46). Znajdujemy w nim 
przykład prezentacji nowych jednostek leksykalnych polegający na przedstawieniu 
terminów, z których każdy zaczyna się od słowa rynek (market) połączonych z defi
nicjami terminologicznymi. Nauczyciel może rozwinąć tę prezentację poprzez zada
nie uczącym się opracowania pola terminologicznego polegającego na przypisaniu 
terminów do dziedziny i określeniu ich hierarchii i wzajemnych relacji.

Do repertuaru wyżej wymienionych metod i technik dołączyć można te zain
spirowane socjo-kognitywnym podejściem do terminologii, o których była mowa 
w punkcie 10.3.3. Przypomnijmy, że są to rozmaite empiryczne techniki diachro- 
nicznc95, polegające na tworzeniu terminów na podstawie konccptów/PP oraz na 
przykład symulacji negocjowania terminologii przez różne grupy specjalistów dys
ponujących synonimami wynikającymi z odmiennego rozumienia i odmiennego 
spojrzenia na dany termin. Dziedziną, w ramach której można realizować takie zaję
cia na gruncie języka biznesowego, jest ekonomia. Dwie grupy, z których jedna re
prezentuje klasyczną szkołę makroekonomiczną Johna Maynarda Kcyncs’a, a druga 
austriacką szkołę ekonomiczną, mogą negocjować bądź to terminy związane z wol- 9 

9' Tzn. rekonstruujące bądź symulujące historię kształtowania się danego terminu.
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nym rynkiem, bądź też rozumienie konccptów/PP związanych z tymi terminami. 
Możliwe jest tutaj również odwołanie się do podejścia tckstologiczncgo do terminu 
(por. I, 4.4.).

Tego typu kreatywne techniki mogą mieć bardzo pozytywny wpływ na dyna
mikę zajęć z JS, jednakże, dla zapewnienia precyzji procesu akwizycji, zwieńcze
niem tego typu ćwiczeń powinno być upewnienie się, że terminy zostały poprawnie 
przyswojone przez uczących się. Nauczyciel może to sprawdzić poprzez wywołanie 
tłumaczeń i zweryfikowanie definicji terminologicznych. Tak więc socjo-kognityw- 
ne podejście do terminologii może być narzędziem ożywiającym zajęcia językowe 
w dziedzinie języka biznesu jako obcego. Niemniej jednak, ponieważ techniki z nie
go wynikające skoncentrowane są przede wszystkim na procesie kognitywnym, dla 
zaistnienia efektu działań dydaktycznych - który powinien mieć charakter material
ny, czyli być konkretnym produktem (por. Janowska 2011: 180) - odwołanie się do 
tradycyjnego podejścia do terminologii okazuje się niezbędne.

10.4.2. Autonomia uczącego się w procesie nauczania terminologii biznesowej

Jednym z kryteriów oceny materiałów dydaktycznych do nauki języka angielskiego 
jako obcego dla celów ogólnych jest dostosowanie ich do specyfiki kraju, w którym 
są używane. W przypadku materiałów do nauki języka biznesowego względy ekono
miczne dyktują zazwyczaj opracowanie jednego podręcznika, który w konsekwencji 
jest używany we wszystkich krajach. W związku z tym prawic cała odpowiedzial
ność prezentacji słownictwa specjalistycznego spoczywa na nauczycielu. Stąd może 
okazać się istotne, by nauczyciel języka biznesowego dzielił wspólny język pierw
szy z uczącymi się. W sytuacji, gdy jest to niemożliwe, zaleca się, aby „nauczyciel 
języka obcego przygotował we współpracy ze specjalistą w nauczanej dziedzinie 
glosariusz nowych terminów z ich dosłownym wyjaśnieniem”96 (Dudley-Evans, 
St John 1998: 82). Warto zauważyć, że cytowany fragment informuje o konieczno
ści „wyjaśnienia” nowej terminologii, podczas gdy w rzeczywistości chodzi albo 
ojej „tłumaczenie” na język pierwszy uczącego się, albo o wytłumaczenie poprzez 
odesłanie do konceptu fundującego termin. Technika ta sprawdza się, gdy naucza
ny jest wariant profesjonalny języka biznesu, koncentrujący się na wybranym jed
nym aspekcie biznesowym, takim jak na przykład ekonomia. Wtedy, we współpra
cy z ekonomistą lub tłumaczem specjalistycznym, czy też przysięgłym, nauczyciel 
może opracować taki glosariusz. Gdy nauczany przedmiot zawiera w sobie więcej 
niż jedną dziedzinę, opracowanie słowniczka może wymagać całego zespołu eks
pertów. W takiej sytuacji uczący może skorzystać z dwóch rozwiązań. Po pierwsze, 
może on zadanie tworzenia glosariusza powierzyć uczącym się, którzy często sami 
są specjalistami w danej dziedzinie, a nawet, zwłaszcza gdy proces dydaktyczny 
ma miejsce w grupie, może znaleźć się w niej kilku ekspertów z różnych dziedzin. 
Zadaniem nauczyciela będzie, rzecz jasna, monitorowanie poprawności takiego glo
sariusza. Dlatego właśnie od nauczyciela JO dla celów biznesowych wymaga się 

’6 „One way to prepare learners for such a situation is for the language teacher and the subject expert 
to prepare a glossary of new terms with straightforward explanations of the terms” (tłumaczenie, 
wyróżnienie W.Sz.).
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wysokich kompetencji tłumaczeniowych, tak by był on w stanic znaleźć odpowied
nie terminy w odpowiednich słownikach specjalistycznych.

Przy korzystaniu z tej techniki pomocne mogą okazać się możliwości oferowane 
nauczycielom przez Computer-Assisted Language Leaming (CALL) - nauczanie 
z wykorzystaniem komputera. Firma Google oferuje obecnie usługę zwaną Dysk 
Google (dawniej Dokumenty Google), która pozwala na elektroniczne udostępnia
nie, modyfikowanie i dzielenie się dokumentami (Szupclak 2011,2012). Korzystając 
z tej usługi, można utworzyć, dostępny dla całej grupy, glosariusz elektroniczny, 
który każdy z uczących się może modyfikować, zgodnie ze swoją specjalizacją. 
Nauczyciel najpierw tworzy podstawę glosariusza i umieszcza w nim terminologię, 
która ma zostać przetłumaczona przez członków grupy w ramach zadania domo
wego polegającego na tym, że konkretne terminy zadane są konkretnym studen
tom. Zaletą korzystania z tej platformy jest również fakt, że modyfikować dokument 
mogą jedynie osoby, którym został on udostępniony. Na zakończenie kursu można 
również przygotować wersję drukowaną glosariusza w celu podsumowania zdobytej 
przez uczniów wiedzy. Glosariusz ułatwia również ocenianie i kontrolę wyników 
uczących się. Korzystanie z Dysku Google ma, rzecz jasna, swoje słabe strony, takie 
jak konieczność posiadania w czasie zajęć dostępu do Intemetu oraz do rzutnika 
multimedialnego, jeśli nauczyciel chce mieć możliwość omówienia zadania domo
wego. Praktyka nauczania JO dla celów biznesowych uczy nas jednak, że powyż
sze elementy coraz częściej stają się standardowym wyposażeniem większości sal, 
w których nauczany jest język biznesu, a korzystanie z wyżej wymienionych tech
nologii jest umiejętnością niezbędną we współczesnym świecie.

Drugą technikę prezentacji leksyki biznesowej, która również blisko jest zwią
zana z rozwijaniem autonomii uczącego się, stanowi rozwijanie u studentów kom
petencji tłumaczeniowych ogólnych i specjalistycznych. Można je rozwijać pre
zentując słowniki specjalistyczne, informując o dostępności tych słowników - na 
przykład w bibliotece placówki, w której odbywają się kursy. Można również pre
zentować strategie tłumaczeniowe oraz techniki tłumaczenia tekstu z wykorzysta
niem Intemetu. Ponadto można w ramach zajęć analizować tłumaczenia, a w ramach 
zadania domowego zlecać tłumaczenie krótkich tekstów specjalistycznych.

10.4.3. Przykłady technik prezentacji terminologii w podręcznikach 
angielskojęzycznych

Poniżej przedstawionych zostanie kilka technik prezentacji słownictwa ogólne
go i biznesowego proponowanych przez podręcznik dla nauczyciela do książ
ki New Edition Market Leader wydanej przez Pcarson Longman (Mascull, Hcit- 
ler 2006). Podręcznik ten nic jest specjalnie dostosowany do nauki angielszczyzny 
biznesowej w Polsce, ale przeznaczony jest dla każdego kraju, w którym uczy się 
języka angielskiego jako JO dla celów biznesowych.

Pierwszym problemem, jaki pojawia się w prezentacji słownictwa w omawia
nym podręczniku, jest brak jasnego rozróżnienia pomiędzy słownictwem ogólnym 
a słownictwem biznesowym, specjalistycznym. I to zarówno w materiałach dla 
uczącego się, jak i w podręczniku dla nauczyciela. Przeanalizujmy zatem zastoso- 
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wanc techniki prezentacji słownictwa ogólnego i ekonomicznego zamieszczonego 
odpowiednio w rozdziałach pierwszym i drugim podręcznika.

W rozdziale pierwszym (Cotton, Falvey, Kent 2006: 6-7) prezentowane są przy
miotniki z zakresu języka ogólnego używane do opisywania typów osobowości 
w komunikacji. Metoda prezentacji sugeruje rozpoczęcie od pracy nad wymową 
poszczególnych wyrazów, często bez ich rozumienia. Wpisuje się to w ogólną me
todykę podejścia komunikacyjnego, która wymaga, by prezentacja słownictwa na
stąpiła najpierw w formie akustycznej, a dopiero potem w formie pisemnej. W na
stępnym etapie prezentacji studenci w grupach trzyosobowych mają określić, czy 
dany przymiotnik ma wydźwięk pozytywny czy negatywny. W razie problemów ze 
zrozumieniem zaleca się, by każda trójka odwołała się do dobrego słownika ogólne
go, takiego jak Longman Dictionary of Contemporary English (por. Mascull, Hcitlcr 
2006: 11). Wskazany słownik jest słownikiem jcdnojęzycznym, co nic stanowi pro
blemu z punktu widzenia rozpatrywanych tu technik, jako że słownictwo prezento
wane w tym ćwiczeniu jest słownictwem ogólnym. Następnie zadaniem uczących 
się jest dopasowanie tych przymiotników do synonimów w odpowiednim ćwicze
niu. Synonimy bądź to mają formę przymiotników, bądź to opisowo reprezentują 
znaczenie słownictwa z pierwszego ćwiczenia. Jest ono stosunkowo proste, a jego 
wartość komunikacyjna jest wzbogacona o użycie słownictwa w tekście czytanym, 
który następuje po ćwiczeniu, oraz w części skupiającej się na rozwijaniu sprawności 
mówienia. Leksyka zaprezentowana w tym ćwiczeniu to zdecydowanie słownictwo 
ogólne, ponieważ do jego zrozumienia wystarcza słownik jcdnojęzycz- 
ny i można w stosunku do niego zastosować strategię synonimii.

Kolejnym ćwiczeniem, które skupia się bardziej na słownictwie biznesowym, 
jest ćwiczenie prezentujące słownictwo w rozdziale drugim tego samego podręcz
nika (Cotton, Falvcy, Kent 2006: 14-15). Podręcznik dla nauczyciela informuje, że 
prezentowane słownictwo jest potrzebne do rozmowy o gospodarce kraju (Mascull, 
Hcitlcr 2006: 18). Materiały dla uczących się nic informują o jakiejkolwiek specyfice 
tego słownictwa. Polecenie w podręczniku dla nauczyciela ogranicza się do zalecenia, 
by studenci rozwiązali ćwiczenie samodzielnie lub w parach, a następnie całą grupą 
sprawdzili odpowiedzi. Po tym ma nastąpić swobodna dyskusja z użyciem powyż
szych zwrotów. Ćwiczenie to budzi więcej zastrzeżeń, jako że technika prezentacji 
słownictwa nic uwzględnia specyfiki słownictwa biznesowego. Jednym z terminów 
pojawiających się w ćwiczeniu jest income distrihution. Korzystając z sugerowanej 
przez T. Dudlcy-Evansa i M. J. St John techniki (por. II, 8.3.), można pokusić się o tłu
maczenie wykorzystujące podobieństwo języka angielskiego i polskiego. Wynikiem 
takiego tłumaczenia byłoby wyrażenie „dystrybucja przychodu”, które nic jest ani 
właściwym tłumaczeniem, ani nic istnieje w języku polskim jako termin ekonomiczny. 
Wyszukiwarka Google, traktowana jako rodzaj korpusu języka polskiego, dla bezpo
średniego zapytania o „dystrybucję przychodu” podaję zaledwie trzy wyniki, z czego 
jeden jest tekstem opracowanym na podstawie tekstu angielskojęzycznego, nosi więc 
znamiona powierzchownej kalki językowej. Właściwym ekwiwalentem tłumaczenio
wym angielskiego terminu jest w tym ogólnogospodarczym kontekście „rozkład przy
chodu”. Wyniki wyszukiwania tego terminu za pomocą Google ukazują publikacje, 
w których został on użyty, takie jak Zadania ze statystyki Roberta Pietrzykowskiego 
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(por. Materiały internetowe, poz. 1) czy artykuł Marka Garbicza pt. Wartość pienią
dza w czasie (por. Materiały internetowe, poz. 2). Powyższe przykłady pokazują, że 
metoda prezentacji słownictwa biznesowego jako specjalistycznego w podręczni
kach angielskojęzycznych może być powierzchowna. Dlatego też niezwykle istotne 
jest, by nauczyciel był świadomy różnicy istniejącej między słownictwem ogólnym 
a terminologią, niebezpieczeństwa płynącego z ich utożsamiania, konieczności pre
cyzyjnego definiowania terminów, jak również by posiadał umiejętności i narzędzia 
do rzetelnego zaprezentowania wszystkich elementów leksykalnych.

Terminologia dąży do „maksymalnie ścisłego i jednoznacznego definiowania 
terminów właściwych danej dziedzinie” (EJP 1999: 352), dlatego też procesowi dy
daktycznemu powinno towarzyszyć precyzyjne definiowanie prezentowanej leksyki 
wraz z jasnym podziałem na leksykę ogólną i specjalistyczną. Uczący się powinien 
wiedzieć, że prezentowane słowo czy połączenie wyrazowe jest terminem i uświa
damiać sobie konsekwencje tego faktu dla procesu przyswajania wiedzy specjali
stycznej oraz dla przyszłego użycia opanowywanej jednostki leksykalnej. W przy
padku wariantu dydaktycznego JS jako obcego nauczyciel może przedstawić różne 
znaczenia danego terminu w różnych dziedzinach, podkreślając przy tym, że fakt ich 
homofonii nic stanowi o ich synonimii. Natomiast w przypadku nauczania wariantu 
profesjonalnego języka biznesowego najważniejsze jest określenie przynależności 
terminu do dziedziny zawodowej objętej nauczaniem w JO, a co za tym idzie, jego 
znaczenia w obrębie tej dziedziny. Prezentowanie innych znaczeń leksemu w innych 
kontekstach profesjonalnych jest wtedy fakultatywne.

10.4.4. Nauczanie terminologii w glottodydaktyce polszczyzny 
dla celów biznesowych

Stosowanie tłumaczenia w nauczaniu JS jako obcego stawia wymóg określenia ję
zyka, na który tłumaczony będzie dany termin. W przypadku glottodydaktyki języka 
polskiego dla celów biznesowych może to stanowić nic lada wyzwanie. Już prezentu
jąc metody nauczania terminologii biznesowej w języku angielskim, stwierdziliśmy, 
że w związku z koniecznością zapewnienia precyzji tłumaczenia na język pierwszy 
uczącego się - a także ze względu na nieadekwatność metody bezpośredniej w na
uczaniu JS - rola rodzimych użytkowników języka angielskiego, nieposiadających 
znajomości języka pierwszego uczących się, wydaje się siłą rzeczy ograniczona. 
Wobec takich uwarunkowań nasuwa się pytanie, czy prawidłowość ta ma zastoso
wanie również w nauczaniu języka polskiego jako obcego dla celów biznesowych. 
Gdyby tak było, rodzi się kolejne pytanie: jeśli rodzimi użytkownicy języka polskie
go nie są odpowiednimi nauczycielami języka specjalistycznego, kto będzie w takim 
razie tego języka uczył? Rozwiązanie tego problemu należy zacząć od wyznaczenia 
sytuacji, w których język polski dla celów biznesowych jest nauczany. W świetle 
osobistego doświadczenia autora tych słów rysują się tu następujące możliwe sytua
cje nauczania polszczyzny specjalistycznej dla celów biznesowych:

1. język biznesu nauczany w Polsce na zajęciach indywidualnych,
2. język biznesu nauczany w Polsce w grupach homogenicznych, gdy idzie o ję

zyk pierwszy uczących się,
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3. język biznesu nauczany w Polsce w grupach zróżnicowanych ze względu na 
język pierwszy uczących się,

4. język biznesu nauczany poza granicami Polski w grupach homogenicznych, 
gdy idzie o język pierwszy uczących się,

5. język biznesu nauczany poza granicami Polski w grupach zróżnicowanych ze 
względu na język pierwszy uczących się.

W sytuacji czwartej i piątej problem podwójnej kompetencji nauczyciela - tak 
w zakresie języka nauczanego, jak i języka pierwszego uczących się - jest stosunko
wo łatwy do rozstrzygnięcia. Założyć wtedy należy, że zarówno nauczyciel, będący 
rodzimym użytkownikiem polszczyzny, jak i uczący się posiadają znajomość języka 
kraju, w którym prowadzone są kursy, lub - w najgorszym przypadku - znajomość 
tego języka rozwijają jako konieczność wynikającą z miejsca zamieszkania. W ta
kiej sytuacji terminologia tłumaczona jest na język tego kraju, będący dla uczestni
ków kursu bądź to językiem pierwszym, bądź też obcym, którego opanowanie jest 
dla nich kluczowe.

W sytuacji pierwszej i drugiej nauczyciel może znać język pierwszy uczącego 
się, co jest o tyle prawdopodobne, że zdobycie kompetencji w języku obcym stanowi 
kryterium przyjęcia na studia magisterskie w specjalności nauczania języka polskie
go jako obcego. W innych wypadkach, gdy uczący nic zna języka pierwszego stu
dentów, może posługiwać się on tłumaczeniem na „łacinę biznesu”, czyli na język 
angielski, który uczący się będzie najprawdopodobniej znał na poziomic umożli
wiającym komunikację. Zasadne może być wtedy użycie słowników specjalistycz
nych umożliwiających przełożenie terminu z języka angielskiego na język pierwszy 
uczącego. Ponadto istotna w takiej sytuacji będzie wysoka kompetencja nauczyciela 
w dziedzinie języka angielskiego i w dziedzinie angielszczyzny biznesowej.

W sytuacji trzeciej użycie języka angielskiego wydaje się koniecznością. W przy
padku słabej znajomości tego języka rozważyć można połączenie kursu języka an
gielskiego jako obcego dla celów biznesowych i biznesowej polszczyzny, oparte 
na zasadzie team-teaching, w której program i poszczególne zajęcia są uzgadniane 
pomiędzy dwoma nauczycielami JO.

Po ustaleniu wspólnego językowego punktu oparcia dla tłumaczenia, na gruncie 
języka polskiego, do zastosowania są możliwe wszystkie techniki uczenia terminolo
gii wykorzystywane w glottodydaktycc angielszczyzny biznesowej: wykorzystanie 
podobieństwa terminów, tłumaczenie bezpośrednie, tłumaczenie naprowadzane, pola 
terminologiczne, kolokacjc i techniki wynikające z podejścia socjo-kognitywncgo.

Jednakże, przy korzystaniu z powyższych technik na gruncie JO dla celów biz
nesowych, nauczyciel może natknąć się na pewne utrudnienie. Powstaje ono przy 
okazji korzystania z techniki pól terminologicznych: w zależności od poddomeny 
specjalistycznej języka biznesu, stopień tcrminologizacji danej poddomeny w języ
ku polskim może być różny. Bowiem w języku biznesowym wiele terminów istnie
jących na przykład w angiclszczyźnie biznesowej nie zostało zaadaptowanych na 
grunt polski: pojawiają się one jako kalki z języka angielskiego i w takiej formie 
doraźnie się z nich korzysta. Wtedy terminy strukturyzowanc dla polszczyzny biz
nesowej mogą nic tworzyć spójnego pola, a struktura hiperonim - hiponim, czy też 
część - całość może być trudna do odtworzenia.
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10.5. Gramatyka w nauczaniu języka biznesu jako obcego

10.5.1. W języku angielskim

Jednym z podstawowych zagadnień, jakie wyłaniają się w metodyce nauczania języ
ka biznesu, jest miejsce i rola gramatyki języka obcego oraz poszczególnych spraw
ności językowych w programie kursów. Tradycja glottodydaktyczna języka angiel
skiego reprezentuje podejście stroniące od organizowania programów pod kątem 
opanowania kolejnych zagadnień gramatycznych w postaci programu gramatyczne
go. Nie oznacza to jednak, że gramatyka jest w nich zupełnie nieobecna. W języku 
angielskim gramatyka jest często zintegrowana z programem zadaniowym (por. II,
11.2.)  i dobierana adekwatnie do sytuacji językowych i sprawności pozajęzykowych, 
które są nauczane w ramach kursu. Posiadanie kompetencji gramatycznych w JS jest 
istotne, jednak niejako wartość sama w sobie, lecz jako środek prowadzący do celu 
komunikacyjnego. Ponadto, nie bez znaczenia pozostaje fakt, że języka biznesu za
czynają się uczyć najczęściej osoby na poziomic BI i wyższym, które, szczególnie 
gdy idzie o język angielski, posiadają już pewną świadomość gramatyczną.

Nic odpowiada zatem prawdzie stwierdzenie, że kursy JS jako obcego nic 
zajmują się gramatyką. Jednakże jej rola może być różna w zależności od indy
widualnych potrzeb uczących się. Nadrzędnym celem jest komunikacja w języku 
obcym i dlatego też „tam, gdzie uczący się napotykają na problemy gramatyczne 
istotnie wpływające na produktywne sprawności mówienia i pisania lub rcccptywne 
sprawności słuchania i czytania, niezbędne jest zwrócenie uwagi na te problemy”97 
(Dudley-Evans, St John 1998: 74). W ocenie roli gramatyki w procesie dydaktycz
nym istotny jest również cel tego procesu i ogólny poziom kompetencji językowej 
uczącego się. Kiedy dążeniem lub koniecznością zawodową ucznia jest precyzja 
wypowiedzi, gramatyka będzie z pewnością odgrywać w procesie nauczania języka 
obcego dużo ważniejszą rolę.

’’7 „Where grammatical difficulties with the essentially productive skills of speaking and writing or the 
essentially receptive skills of listening and reading, it is necessary to pay some attention to those 
difficulties” (tłumaczenie W.Sz ).

Rola gramatyki w kursach biznesowych może być ponadto zagadnieniem kontro
wersyjnym, jeśli idzie o praktykę nauczania języka angielskiego. Wiąże się to w rów
nej mierze z ambiwalentnym stosunkiem uczących się do zagadnień gramatycznych 
oraz z różną oceną roli gramatyki w języku angielskim przez różnych ekspertów od 
metodyki nauczania tego języka. Jak już wcześniej to podkreślono, nadużyciem by
łoby twierdzić, że glottodydaktyka angielszczyzny biznesowej nic zajmuje się bliżej 
gramatyką. Bowiem waga precyzji zarówno w czytaniu, jak i w pisaniu stawia przed 
uczącym się wymóg osiągnięcia wysokiej kompetencji gramatycznej. Problemem 
jednak jest, jakich zagadnień gramatycznych (i w jakim zakresie) w ramach naucza
nia JS jako obcego uczyć. Ich dobór powinien być podyktowany rzeczywistą ich 
frekwencją w dyskursach specjalistycznych, a ta wymaga odpowiednich badań em
pirycznych.

I tak, w wyniku badań przeprowadzonych w ramach kursu czytania w języku 
angielskim dla celów specjalistycznych w Brazylii, określono listę zagadnień gra
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matycznych, które najczęściej mają negatywny wpływ na zrozumienie tekstu czyta
nego. Są to:

forma czasownika, a szczególnie czas i strona, czasowniki modalnc wyrażające pewność
i wątpliwość, koncktory logiczne takie jak ‘jednakże’, ‘dlatego’ i ‘ponadto’, rzeczowniki 
złożone i rozmaite wyrażenia związane z wyrażaniem skutku i przyczyny'1" (Dudley-Evans, 
St John 1998: 75).

Natomiast analiza dyskursu specjalistycznego w języku angielskim pozwoliła 
wyodrębnić pewne kategorie w gramatyce języka angielskiego używane szczegól
nie w komunikacji specjalistycznej, takie jak czasy czasownika, kategoria strony, 
modalność, rodzajniki, nominalizacja i koncktory logiczne. Analiza ta dotyczyła 
jednak głównie dyskursu akademickiego, który różni się znacząco od odmiany biz
nesowej JS:

Jak to odnotował Robinson ( 1991 ) i Dudley-Evans i St John ( 1996), przeprowadzono o wiele 
mniej badań w dziedzinie języka angielskiego biznesowego niż w dziedzinie języka akade
mickiego. Liczba badań dotyczących języka biznesu systematycznie rośnie i z pewnością 
będzie ich coraz więcej w przeciągu kolejnych dziesięciu lat. Pomimo tego, ciągle brakuje 
usystematyzowanego „korpusu” języka biznesowego, jak ma to miejsce w angielskim dla 
celów akademickich* 44 (Dudley-Evans, St John 1998: 79).

4" „This often includes the verb form, notably tense and voice; modals, particularly in relation to the 
expression of certainty and uncertainty; logical connectors such as ‘however’, ‘therefore’ and ‘mo
reover’; noun compounds; and various expressions related to the notion of‘cause and effect”’ (tłu
maczenie W.Sz.).

44 „As noted by Robinson (1991) and Dudley-Evans and St John (1996), much less research has been 
published in the area of BE. The amount of research is growing and will undoubtedly increase dra
matically in the next ten years or so. Nevertheless there is not as yet an established ‘common-core’ 
of business language in the way that there is in ЕЛР” (tłumaczenie W.Sz.).

Dla wyznaczenia zakresów gramatycznych angielskiego języka biznesowego 
pozostaje zatem posłużyć się analizą treści nauczania podręczników. Punktem odnie
sienia może być tutaj The Macmillan Business English Program (Badger, Menzies 
1993) czy podręcznik Market Leader Upper Intermediate (Cotton, Falvey, Kent 
2006). Ta ostatnia pozycja porusza następujące problemy gramatyczne:

• rzeczowniki złożone i frazy nominalne (noun compounds and noun phrases),
• czasowniki złożone (multi-word verbs),
• czasy teraźniejsze i przeszłe,
• prefiksy,
• strona bierna,
• przysłówki stopnia,
• zdania warunkowe,
• czasowniki modalnc,
• przyimki,
• rzeczowniki odczasownikowc,
• frazy nominalne z wykorzystaniem przyimka ,,of’ i bez tego przyimka (noun 

phrases with and without of) (Cotton, Falvey, Kent 2006).
Poza czerpaniem inspiracji gramatycznej z podręcznika nauczyciele opierają się 

często na własnym doświadczeniu w doborze problemów gramatycznych, które będą 
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realizowane w czasie zajęć, bądź też postanawiają prezentować te zagadnienia, któ
rych uczącym się najbardziej brakuje w komunikacji. Na rynku dostępne są również 
podręczniki zorientowane na naukę gramatyki na bazie języka biznesowego takie 
jak Business Grammar Builder (Emmerson 2002). Zawarty w nich zakres materiału 
oraz sposób jego organizacji zazwyczaj nie różni się zbytnio od materiałów grama
tycznych przeznaczonych do nauki języka ogólnego. Również praktyka pokazuje, że 
mogą one z powodzeniem być wykorzystane jako podstawa gramatyczna dla kursów 
ogólnych. Kategorie gramatyczne, które są wspólne dla JS i języka dla celów ogól
nych, to na przykład kategorie: czasu, strony i modalności czasownika. Poza nimi 
specyficzne dla języka biznesowego są funkcje komunikacyjne takie jak: wyraża
nie możliwości i niemożliwości, wyrażanie zgody i niezgody (na coś). Uczenie gra
matyki w glottodydaktycc biznesowej może zatem zachodzić przez wyodrębnienie 
skorelowanych z powyższymi funkcjami jednostek gramatycznych, które następnie 
będą realizowane z ramach kursu. Interesujące w takim podejściu do gramatyki jest 
dające się zauważyć zorientowanie autorów na skuteczność pewnych aktów mowy 
w kontekście profesjonalnym.

W nauczaniu języka biznesu do tradycyjnego repertuaru technik uczenia gra
matyki dochodzi konieczność zwrócenia uwagi na efekt, jaki dana struktura grama
tyczna może wywołać. Korclaty językowe modalności cpistcmiczncj, wyrażające 
pewność lub jej brak, uczone w podstawowym swoim użyciu, tzn. w sytuacjach nie- 
naccchowanych, mogą mieć inną funkcję komunikacyjną w dyskursie biznesowym 
niż ma to miejsce w języku potocznym. Za przykład różnej interpretacji modalno
ści w komunikacji ogólnej oraz w komunikacji biznesowej posłużą elementy gra
matyki nauczane w ramach kursu prowadzonego przez szkołę językową Acccnt100 
w Krakowie, poświęconego uczeniu komunikacji elektronicznej. Kurs Modern 
Business e-Correspondence analizuje utrwalone przez normę problemy gramatyczne 
komunikacji pisemnej i ich wpływ na budowanie relacji biznesowych. Wspomniana 
wcześniej kategoria modalności jest analizowana pod kątem dawania odbiorcy ko
munikacji ‘pewności’, bądź wprowadzania ‘wątpliwości’ co do informacji zawar
tej w komunikacie. W kontekście biznesowym ta pierwsza funkcja czasowników 
i wyrażeń modalnych jest pożądana, podczas gdy tej drugiej powinno się unikać. 
Natomiast w sytuacji nicnacechowancj wyrażanie przez nadawcę raczej ‘braku cał
kowitej pewności’ czy ‘wątpliwości’ może być podyktowane strategią grzeczności 
tzn. nicnarzucaniem własnego punktu widzenia nadawcy.

Mowa tu o szkole Acccnt Languagc School z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Lubelskiej 4. Jed
nostką obecnie prowadzącą tc kursy jest Acccnt Business Training, jedna ze spółek grupy Acccnt.

Podobnie przedstawia się problem strony biernej w języku angielskim. 
Korzystanie z niej w komunikacji biznesowej pozwala na zmniejszenie ekspono
wania osoby pisząccgo, co sprzyja budowaniu relacji interpersonalnych. Z drugiej 
strony zaś, nadużywanie strony biemej wpływa negatywnie na naturalność wypo
wiedzi.

Innych problemów w nauczaniu angielskiego języka biznesu przysparzają ro- 
dzajniki (determinanty) określone i nieokreślone - tradycyjnie jedno z najtrudniej
szych zagadnień języka angielskiego jako obcego. W kontekście biznesowym istot
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ny staje się ładunek modalny zawarty w rodzajnikach (determinantach), które mogą 
wnosić informację o ‘pewności’ lub ‘wątpliwości’ uczestników komunikacji co do 
identyfikacji referencyjnej obiektów będących przedmiotem komunikacji, a więc na 
poziomic interpretacji wypowiedzi. Zdarzyć się może, że poprawne z punktu widze
nia normy językowej użycie rodzajnika (determinantu) nieokreślonego może spo
wodować negatywną reakcję odbiorcy, jako wprowadzające zbyt wiele niepewności. 
Jest to zagadnienie językowe, które - zgodnie z wiedzą pisząccgo te słowa - nic było 
dotychczas analizowane na gruncie języka angielskiego, a które jest potencjalnie 
ważne w komunikacji profesjonalnej.

Dobór i kolejność problemów gramatycznych, które pojawiają się w ramach kursu 
języka biznesowego, to jeden aspekt zagadnienia. Osobny problem stanowi metoda 
nauczania gramatyki w języku biznesu i konkretne techniki, które trener biznesowy 
wybierzc dla jej prezentowania. Czynnikiem decydującym powinny być preferencje 
uczących się i konieczność zapewnienia satysfakcji odbiorcy usług edukacyjnych. 
Nauczyciel języka biznesowego może korzystać z dedukcyjnej metody prezentacji 
materiału, polegającej na wychodzeniu od ogólnej reguły gramatycznej, a następnie 
ćwiczeniu jej na przykładach. Niektórzy studenci wybierają tę właśnie tradycyjną 
metodę dedukcyjną, która może dobrze współgrać z ich stylem poznawczym. Inni 
uczący się wyniosą większe korzyści z zastosowania metody indukcyjnej, polega
jącej na samodzielnym odnalezieniu prawidłowości gramatycznych na podstawie 
przykładów konkretnych użyć - ma to miejsce szczególnie w przypadku organizacji 
programu kursu pod kątem ćwiczenia rozmaitych funkcji językowych. Jeśli tematem 
zajęć są negocjacje, a funkcją komunikacyjną, jaką uczący się chcą opanować, jest 
umiejętność negocjowania, nauczyciel może przedstawić cykl autentycznych mate
riałów audio lub wideo prezentujących zarówno udane, jak i nieudane nego
cjacje, a następnie na ich podstawie zidentyfikować kluczowe elementy językowe, 
korzystając na przykład z techniki polegającej na wyodrębnieniu przez uczących się 
funkcjonalnych elementów gramatycznych. Na tak zebranej podstawie cgzempli- 
fikacyjncj mogą oni następnie sami sformułować hipotezy o regułach dotyczących 
formy i użycia na przykład konstrukcji warunkowych używanych w negocjacjach. 
Metodę indukcyjną można również wykorzystać w analizie oddziaływania różnych 
elementów języka na skuteczność komunikacji biznesowej. Przy takim podejściu 
problemy gramatyczne wpisują się niejako w teorię aktów mowy. Zastosowanie tej 
(tj. indukcyjnej) metody bardzo często spotyka się z niezwykle pozytywną reakcją 
uczących się, którzy doceniają jej wymierny wpływ na ich kompetencję profesjo
nalną. W wariancie profesjonalnym języka biznesu analizie można poddać utarte 
wyrażenia i zwroty, pojawiające się na przykład w tekstach umów handlowych, 
i skonfrontować ich użycie z posiadaną już przez studentów wiedzą gramatyczną 
lub zidentyfikować te konstrukcje wyrazowe z wiedzą dopiero co nabytą w czasie 
zajęć gramatycznych prowadzonych metodą dedukcyjną.

Inną techniką, którą można zastosować przy integrowaniu elementów grama
tycznych z kursem języka biznesu, jest połączenie analizy problemów gramatycz
nych z ćwiczeniami na rozumienie tekstów mówionych i pisanych, z użyciem technik 
polegających na wychwytywaniu tylko jednego elementu językowego w prezento
wanym tekście.
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Nic należy też zapominać o roli autonomii uczącego się w procesie nauki języka 
biznesu i o możliwości samodzielnego studiowania problemów gramatycznych przy 
pomocy wskazanych przez nauczyciela materiałów, środków multimedialnych, czy 
wreszcie rozmaitych aplikacji interaktywnych działających zarówno w Internecie, 
jak i bez dostępu do sieci. Należy przy tym zawsze brać pod uwagę, że w kontekście 
biznesowym rola gramatyki nic zawęża się jedynie do tradycyjnej gramatyki obejmu
jącej zazwyczaj tylko poziom zdania, ale zawsze eksponuje przede wszystkim użycie 
form gramatycznych w dyskursie, którego „kontekst decyduje, jakie za
gadnienie gramatyczne będzie adekwatne. Pewne niezwykle specyficzne konteksty 
będą wymagały bardzo konkretnego użycia gramatyki, a nauczyciel języka specjali
stycznego musi być na nic uwrażliwiony”101 (Dudley-Evans, St John 1998: 80).

101 „The contcxt determines what aspcct of grammar is appropriatc. Certain very specifie contexts will 
involvc very particular uses of grammar and the ESP tcacher nccds to be sensitive to thesc contexts” 
(tłumaczenie W.Sz.).

10.5.2. W języku polskim

Zagadnienia gramatyczne i ich usytuowanie w programie nauczania JS jako obcego 
stanowią tę kwestię, która wyraźnie unaocznia różnicę pomiędzy nauczaniem języka 
angielskiego a polskiego. W języku angielskim, na poziomic B1/B2, brak precyzji 
gramatycznej może wprawdzie wpływać negatywnie na prestiż językowy mówiące
go, ale w większości przypadków nic wpłynie negatywnie na zrozumienie przekazu, 
szczególnie ustnego, kiedy do dyspozycji mamy cały szereg komunikatów niewer
balnych wspomagających interlokutorów. W formie pisemnej jednakże błędy gra
matyczne mogą powodować poważniejsze trudności w zrozumieniu przekazywanej 
informacji, a to ze względu na brak mowy ciała i intonacji pozwalającej zinterpre
tować niejasny komunikat. Z tego powodu w mówionej angiclszczyźnic biznesowej 
błędy gramatyczne nic mają znaczącego wpływu na zrozumiałość komunikatu, będą 
natomiast miały negatywny wpływ na prestiż mówiącego. Rola gramatyki w an- 
giclszczyźnie biznesowej jest bardziej odczuwalna w języku pisanym.

Natomiast w komunikacji w języku polskim nawet drobne niedociągnięcia gra
matyczne mogą powodować istotne zakłócenie i w konsekwencji trudności w ro
zumieniu przekazu. Z drugiej strony jednak, jak długo komunikat jest zrozumiały, 
braki gramatyczne nic będą oddziaływać negatywnie na prestiż mówiącego, gdyż 
większość rodzimych użytkowników języka polskiego, szczególnie wykształco
nych, z którymi uczący się będzie miał kontakt na poziomic profesjonalnym, do
strzega trudności związane z opanowaniem języka polskiego jako obcego i docenia 
wysiłki adepta polszczyzny biznesowej. Z powyższych obserwacji wynika, że rola 
gramatyki w nauczaniu języka biznesu w języku polskim i angielskim będzie różna 
i nic można bezpośrednio przenosić podejścia do roli gramatyki w N języka biznesu 
z glottodydaktyki języka angielskiego na język polski. Ten drugi wymaga bowiem 
większego udziału gramatyki w ramach kursu JO dla celów biznesowych.

Pomimo istotnej roli gramatyki w nauczaniu języka polskiego jako obcego dla 
celów biznesowych dla języka polskiego - podobnie jak dla angielskiego - bra
kuje wyodrębnionego korpusu zagadnień gramatycznych związanych z biznesem. 
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Dlatego też gramatyka w podręcznikach do nauki polszczyzny biznesowej realizo
wana jest zazwyczaj doraźnie. Może być to spowodowane faktem, iż autorzy pod
ręczników zakładają, że uczący się ukończyli kurs języka polskiego w odmianie 
ogólnej na poziomic BI (por. Kowalska 2008: 5) lub że kurs dotyczy „cudzoziem
ców dobrze znających język polski. Stąd nieobecność objaśnień podstawowych pro
blemów gramatycznych, które można znaleźć w wielu dostępnych podręcznikach 
języka polskiego dla obcokrajowców” (Butchcr, Dunin-Dudkowska 1998: 7), zatem 
gramatyka nic jest koniecznym elementem kursu biznesowego. Podręcznik Marzeny 
Kowalskiej O biznesie po polsku przewiduje jednak w każdej jednostce lekcyjnej 
segment „15 minut na gramatykę”, w czasie którego „prezentuje się nowe zagad
nienia gramatyczne, albo też przywołuje te poznane w czasie kursu zasadniczego, 
które autorka uznała za trudne” (Kowalska 2008: 5). Dopiero podręcznik Polski 
w pracy (Jasińska, Szymkiewicz, Małolepsza 2010) prezentuje kompleksowy zakres 
zagadnień gramatycznych realizowanych w ramach kursu JO dla celów bizneso
wych, odpowiadający ważnej roli gramatyki w polszczyźnic specjalistycznej. Ma 
to odzwierciedlenie w spisie treści, w którym przedstawiona jest gramatyka zwią
zana funkcjonalnie z tematem danej lekcji. Na przykład lekcja trzecia podręcznika 
omawia zagadnienia związane z rozmową telefoniczną. Gramatyka nauczana w tym 
rozdziale zawiera w związku z tym „chcieć w 1 os. 1. poj. w trybie warunkowym - 
użycie grzecznościowe” (Jasińska, Szymkiewicz, Małolepsza 2010: 2).

Chociaż podręcznik Polski w pracy wyraźnie prezentuje komponent gramatyczny 
związany z funkcjami komunikacyjnymi języka biznesu, pozostaje faktem bezspor
nym, że istnieje pilna potrzeba zarówno szeroko zakrojonej analizy polskiego dyskur
su biznesowego, pozwalającej zarówno na określenie korpusu zagadnień gramatycz
nych w języku biznesu, jak i konieczność stworzenia podręczników gramatycznych 
przeznaczonych konkretnie do nauki polskiego języka biznesu jako obcego.

10.6. Sprawności językowe w glottodydaktyce języka biznesu

Nabycie sprawności językowych w zakresie języka biznesu jest niewątpliwie tym 
czynnikiem, który w wysokim stopniu wyznacza uczącym się cele nauki tego JS 
jako obcego i do niej motywuje. Oczekiwania uczących się wobec kursu są w tej 
materii zwykle bardzo duże. Wynika to ze szczególnej wagi, jaką dla opanowania 
tej odmiany specjalistycznej jako języka obcego mają sprawności językowe.

10.6.1. Sprawności językowe w glottodydaktyce języka angielskiego

Przy projektowaniu kursu dla celów biznesowych należy najpierw zadać sobie py
tanie, która z czterech sprawności językowych jest w języku biznesu najważniej
sza. W ankietach przeprowadzonych wśród uczących się angielskiego języka biz
nesu w krakowskich szkołach językowych 60% osób ankietowanych wskazało, że 
wszystkie sprawności są dla nich jednakowo ważne. Pozostali respondenci wskazy
wali na mówienie i czytanie jako dwie najważniejsze sprawności. Nic ulega zatem 
wątpliwości, że wiele zależy tu od indywidualnych potrzeb uczącego się. W prak
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tyce trudno wyróżnić jakąś dominującą w języku biznesu sprawność - jednakże 
wydaje się, że spośród czterech sprawności na kursach JO dla celów biznesowych 
szczególnie pożądana okazuje się sprawność pisania. Cechą odróżniającą sprawno
ści uczone w języku biznesu od tych uczonych w ramach kursów języka ogólnego 
jest przede wszystkim kontekst użycia tego pierwszego, jak również inne wyzwa
nia komunikacyjne, takie jak na przykład kreowanie wizerunku firmy. Kontekst zaś 
użycia wyznaczają sytuacje zawodowe, a więc sytuacje nacechowane; one z kolei 
wymagają właściwego im zachowania językowego i użycia specyficznych wzorów 
tekstowych czy gatunkowych, których opanowanie wchodzi w zakres nauczania 
sprawności (por. Ligara 2002: 66; też 1, 1.2.1.).

W kursach języka ogólnego pisanie traktuje się często jako sprawność „pomi- 
jalną” przy projektowaniu programu kursu. Jednakże w języku biznesu pisanie jest 
sprawnością ważną, zarówno z punktu widzenia komunikacji, jak i funkcji prawnej 
i dokumentacyjnej. W związku z trwałą naturą komunikacji pisemnej do problemów 
natury stricte językowej dochodzi zagadnienie efektywności komunikacji, problem 
budowania relacji interpersonalnej i relacji pomiędzy firmami za pomocą komuni
kacji pisemnej oraz kwestia kreowania wizerunku biznesowego poprzez profe
sjonalizm, także językowy. W tym aspekcie kluczowe staje się przedstawienie 
uczącym się wzorów tekstów specjalistycznych, z jakimi mogą spotkać się w pracy 
zawodowej lub jakie będą musieli tworzyć. Nadto rozpowszechnienie komunikacji 
elektronicznej stawia przed użytkownikami języka obcego nowe wyzwania komuni
kacyjne, również związane ze sprawnością pisania. Niektóre szkoły językowe stara
ją się już odpowiedzieć na to zapotrzebowanie, oferując kursy biznesowe i specjali
styczne skoncentrowane właśnie na pisemnej komunikacji elektronicznej.

Mówienie i rozumienie ze słuchu, czyli komunikacja werbalna, są istotnymi 
sprawnościami objętymi nauczaniem na kursach ogólnych. Jeśli idzie natomiast o te 
sprawności w komunikacji biznesowej, ważna jest świadomość, że do tradycyjnych 
trudności stojących przed uczącymi się JO - takich jak tempo wypowiedzi rodzi
mych użytkowników języka docelowego lub, co szczególnie ważne przy uczeniu 
się języka angielskiego jako obcego, zróżnicowanie ich dialektów - dochodzą nowe 
wyzwania. Mogą nimi być: komunikacja telefoniczna, uczestnictwo w tclckonferen- 
cjach, komunikacja z innymi nierodzimymi użytkownikami języka obcego, jak rów
nież efektywne połączenie wspomnianych wcześniej sprawności pozajęzykowych 
i interpersonalnych z mówieniem i słuchaniem w różnych kontekstach językowych. 
Podobnie rzecz ma się ze sprawnością czytania, która w specjalistycznej odmia
nie języka staje się nawet nieco ważniejsza ze względu na wymóg dokładnego zro
zumienia komunikatu, na bardziej sformalizowany charakter komunikacji oraz ze 
względu na naturę komunikacji listownej, zarówno tradycyjnej, jak i elektronicznej, 
a także na gatunek okólników i protokołów, obecnie dystrybuowanych tradycyjnie 
lub elektronicznie.

10.6.1.1. Techniki nauczania sprawności receptywnych

Na gruncie języka angielskiego sprawności receptywnych uczy się w podobny spo
sób, jak ma to miejsce w N/U języka obcego dla celów ogólnych. Nauczyciel po
winien pracować z uczącym się i pomagać mu w wypracowaniu własnych strategii 
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rozumienia tekstu zarówno czytanego, jak i mówionego. Rozumienie tekstu jest 
bowiem „wytworzeniem logicznych powiązań między zawartymi w tekście infor
macjami oraz między nimi i informacjami posiadanymi już przez czytelnika czy 
słuchacza” (Kubiak 2004b: 29).

W nauczaniu angielszczyzny dla celów biznesowych podkreśla się następujące 
kwestie metodyczne związane ze sprawnościami reccptywnymi:

1. specjalistyczne gatunki tekstów,
2. rozumienie globalne i strategie komunikacyjne,
3. poziomowanie tekstów, poziom językowy a rozumienie w koncepcji „i+10” 

(por. II, 10.2.4.),
4. autentyczność materiałów dydaktycznych.
Trzy pierwsze zagadnienia zostaną bliżej przedstawione w tym miejscu, nato

miast czwarte omówione zostanie w ramach zagadnienia umocowania metodyczne
go N języka biznesu jako obcego (zob. II, 11.).

Ważnym kryterium rozróżniającym uczenie sprawności rcccptywnych w JO dla 
celów specjalistycznych od uczenia ich w JO dla celów ogólnych jest typ - gatunek 
tekstów, na podstawie których budowane jest rozumienie komunikatu. W przypadku 
języka biznesu gatunki, na których kurs będzie bazować, zależeć będą od poddomeny 
specjalistycznej, na której kurs biznesowy się opiera. W przypadku tekstu o orienta
cji prawniczej będą to umowy, kontrakty i akty notarialne. Przy kursie skoncentro
wanym na ekonomii i gospodarce będą to artykuły prasowe na tematy ekonomiczne, 
bilanse i rachunki zysków i strat. W przypadku kursu zorientowanego na rozwijanie 
sprawności pisania i korespondencji biznesowej będą to komunikaty wymieniane 
pocztą elektroniczną, często stworzone w przeszłości przez samych uczestników.

Podstawowymi technikami rozwijania sprawności rcccptywnych w odniesieniu 
do gatunków tekstów specjalistycznych będą między innymi:

• identyfikowanie gatunków,
• znajdowanie niespójności gatunkowych w tekstach,
• ustalanie kolejności fragmentów tekstu na podstawie jego wewnętrznej struk

tury (koherencja tekstu),
• identyfikowanie charakterystycznych cech gatunkowych tekstów,
• tworzenie banków związków frazeologicznych i kolokacji (language chunks, 

key expressions) charakterystycznych dla danego gatunku,
• poprawa komunikatywności tekstów w ramach gatunku.
Techniki rozwijania sprawności rcccptywnych w oparciu o teksty fachowe mogą 

wykorzystywać również rozmaite kryteria rozumienia tekstu, takie jak reprodukcja 
tekstu, parafraza, odpowiedzi na pytania, streszczenie czy działania pozajęzykowc. 
Korzystanie z techniki parafrazy ma jednak pewne ograniczenie: w tekście specja
listycznym priorytetem jest zachowanie terminologicznej precyzji wypowiedzi, co 
uniemożliwia zastosowanie tej techniki w nauczaniu terminologii (por. I, 4.4.5.). 
Natomiast użycie poznanej terminologii w nowym kontekście syntaktycznym może 
być doskonałą techniką utrwalania terminologii specjalistycznej.

Drugim zagadnieniem podnoszonym przez glottodydaktykę angielszczyzny 
biznesowej w odniesieniu do sprawności rcccptywnych jest rozumienie globalne, 
które opiera się na korzystaniu ze strategii komunikacyjnych w obcowaniu z tek
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stami pisanymi bądź mówionymi. Rozumienie globalne jest niejako wymuszane 
przez wszcchobccność języka angielskiego w naszej rzeczywistości, która sprawia, 
że wszyscy stajemy się do pewnego stopnia ekspertami w strategii komunikacyjnej. 
Rozumienie globalne polega zatem na skoncentrowaniu się studentów wyłącznie na 
informacjach znanych i rozumianych, a ignorowaniu tych nieznanych. W zbiorze 
strategii niezbędnych do rozumienia globalnego znajdują się następujące elementy:

• korzystanie z własnej wiedzy powszechnej lub specjalistycznej znajdującej się 
poza tekstem,

• korzystanie z podpowiedzi kontekstowych i niewerbalnych,
• tworzenie i testowanie hipotez co do znaczenia jednostek leksykalnych w dys

kursie.
Zadaniem nauczyciela języka angielskiego jako obcego dla celów biznesowych 

staje się zatem rozwijanie powyższych strategii komunikacyjnych, sprzyjających 
właśnie rozumieniu globalnemu, budowanie przekonania, że rozumienie globalne 
jest możliwe i że zarówno testowanie hipotez semantycznych, jak i popełnianie błę
dów w rozumieniu jest istotnym elementem procesu rozumienia tekstu, elementem 
obecnym również w naszym języku pierwszym. Technikami, na których opierać 
można rozwijanie rozumienia globalnego, są ćwiczenia polegające na skoncentro
waniu się tylko na słowach znanych, identyfikowanie słów kluczowych w tekście, 
proponowanie i testowanie możliwych wariantów semantycznych zdania w oparciu 
o słowa kluczowe. W przypadku tej ostatniej techniki pomocne jest skorzystanie 
z pracy grupowej, w której różne grupy uczących się prezentują różne interpretacje 
możliwego znaczenia tekstu w oparciu o słowa kluczowe, wiedzę pozajęzykową 
i kontekst. Nauczyciel umieszcza wszystkie warianty interpretacji na tablicy, pod
kreślając tym samym, że w rozumieniu globalnym każda próba interpretacji tekstu 
jest zjawiskiem pozytywnym, a następnie na drodze głosowania lub naprowadzania 
(odkrywania znaczenia kolejnych słów w tekście) wskazuje najlepszą semantycznie 
interpretację.

Inną jeszcze techniką wartą wykorzystania przy rozwijaniu rozumienia global
nego, i to zarówno w nauczaniu języka dla celów ogólnych, jak i specjalistycznych, 
jest „ciche oglądanie” {silent viewing). Zwiększona dostępność materiałów wideo 
dla nauczycieli JO sprawia, że jako pierwszy kontakt z analizowanym tekstem moż
na polecić uczącym się oglądanie filmu bez dźwięku. Sprzyja to tworzeniu hipotez 
semantycznych i aktywowaniu wiedzy pozajęzykowej uczestników. Jest to poniekąd 
oddzielenie dwóch procesów kognitywnych, które mają miejsce przy oglądaniu ma
teriałów wideo (na lekcji i poza nią): procesu analizy językowej tekstu i procesu jego 
analizy pozajęzykowej. Świadomość funkcjonowania analizy pozajęzykowej tekstu 
pozwoli uczącym się na lepsze rozumienie tekstów wideo w przyszłości i sprzyja 
budowaniu u nich strategii rozumienia globalnego.

Z rozumieniem globalnym ściśle łączy się problem związku zrozumienia tek
stów z poziomem językowym uczących się (por. II, 10.2.). Dają się tu zauważyć trzy 
elementy grające istotną rolę w nauczaniu sprawności rcccptywnych. Pierwszym 
z nich jest zależność pomiędzy poziomem językowym uczącego się w dziedzinie ję
zyka potocznego a jego poziomem językowym w dziedzinie specjalistycznej. Natura 
tego związku jest często bardziej skomplikowana niż jest to w stanic przewidzieć na
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wet doświadczony nauczyciel. Praktyka nauczania JS pokazuje, że uczący się często 
może znajdować się na wyższym poziomic kompetencji językowej w obszarze swo
jej dziedziny specjalistycznej niż poza nią. Problem drugi to nierównomierna dys
trybucja kompetencji językowych pomiędzy sprawnościami językowymi. Trzecim 
elementem obrazującym wpływ, jaki ma poziom językowy na dobór technik naucza
nia, jest koncepcja „i+10” opierająca się na obserwacji, że osoby z bardzo dobrym 
opanowaniem strategii komunikacyjnych i umiejętnością rozumienia globalnego są 
w stanic rozumieć teksty znajdujące się ponad ich nominalnym poziomem języko
wym (por. 11, 10.2.). Ma to fundamentalne znaczenie dla nauczania języka dla celów 
biznesowych, gdyż pozwala korzystać z aktualnych materiałów autentycznych przy 
realizacji tematów i rozwijaniu sprawności rcccptywnych.

Z tego, co zostało tutaj przedstawione, płynie dla nauczyciela języka biznesu 
jako obcego wniosek, iż przy doborze materiałów i tekstów służących rozwijaniu 
sprawności rcccptywnych należy oczywiście brać pod uwagę poziom językowy 
uczących się. Ale, co istotne, poziom trudności tekstów powinien być adekwatny nic 
tyle do poziomu językowego studentów, co do ich umiejętności komunikacyjnych, 
potrzeb oraz specyfiki danego ćwiczenia językowego lub segmentu programu na
uczania. Teksty używane do rozwijania sprawności receptywnych powinny być pre
cyzyjnie dobrane oraz opracowane i nawet przy korzystaniu z gotowych materiałów 
dostępnych wraz z podręcznikiem nauczyciel musi zadać sobie pytanie o ich jakość 
oraz cel ich zastosowania w konkretnym procesie dydaktycznym.

10.6.1.2. Techniki nauczania sprawności produktywnych

Do sprawności produktywnych zalicza się standardowo mówienie i pisanie. 
Tradycyjnie to właśnie sprawność mówienia jest uznawana za wyznacznik opano
wania danego JO (por. II, 10.2.). Dla JS, a dla języka obcego dla celów biznesowych 
w szczególności, sprawności te są szczególnie ważne. I tak rola sprawności mówienia 
w języku biznesu jest istotna ze względu na konieczność budowania relacji inter
personalnych i komunikowania profesjonalnej postawy. Ponadto elementy kulturowe 
i grzecznościowe mają w ustnej komunikacji biznesowej szczególne miejsce ze wzglę
du na jej hierarchiczny charakter. Dlatego też w przypadku sprawności mówienia 
w języku dla celów biznesowych należy pamiętać o tym, że do tradycyjnego zestawu 
kompetencji językowych, niezbędnych do opanowania sprawności mówienia w języ
ku ogólnym, takich jak kompetencja fonetyczna, gramatyczna, leksykalna (obejmują
ca także kolokacjc oraz frazcologizmy), dochodzi wymagana przez JS kompetencja 
terminologiczna (por. I, 6.) oraz konieczny dla ustnej komunikacji biznesowej cały 
arsenał sprawności pozajęzykowych i interpersonalnych (zob. II, 10.7.).

Ponadto, ze względu na wymóg efektywności pcrlokucyjncj stawiany komu
nikacji biznesowej, osoba chcąca opanować sprawność mówienia w kontekście 
profesjonalnym powinna rozumieć, jak funkcjonują akty mowy i jaki mają wpływ 
na skuteczność wypowiedzi ustnych w komunikowaniu informacji oraz tworzeniu 
i utrzymywaniu relacji międzyludzkich.

Evan Frendo wyróżnia następujące elementy, które wchodzą w zakres uczenia 
sprawności mówienia dla celów biznesowych: sytuację społeczną, rozmowę towa
rzyską, rozmowę telefoniczną, prezentację, spotkania i negocjacje. Podstawowymi 
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narzędziami rozwijania sprawności mówienia w powyższych kontekstach mogą 
być: „odgrywanie ról”, „komentarz własny uczącego się” i „symulacja autentycz
nej komunikacji” (Frendo 2005: 61-62). Ostatni z wymienionych elementów jest 
szczególnie ważny i stanowić może prawdziwe wyzwanie dla nauczyciela języka 
biznesowego, gdyż istnieje prawdopodobieństwo, że spotka się z opozycją ze strony 
uczących się, szczególnie tych zajmujących wyższe stanowiska.

Tymczasem odgrywanie ról może być efektywnym narzędziem generowania 
autentycznej komunikacji szczególnie wtedy, gdy poprzedzone jest wnikliwą ana
lizą potrzeb, a nauczyciel przygotowujący scenariusz takiego ćwiczenia posiada 
dogłębne zrozumienie kultury korporacyjnej firmy, w której odbywają się zajęcia. 
Taka sytuacja dotyczy oczywiście wyłącznie wariantu profesjonalnego JO dla celów 
biznesowych. W przypadku wariantu dydaktycznego wzmiankowana wyżej znajo
mość kultur konkretnych firm może być inspiracją dla ćwiczeń opartych na studium 
przypadku (zob. II, 11.3.3.) i tym samym stanowić będzie wartościowy dodatek dla 
uczących się nieposiadających jeszcze doświadczenia profesjonalnego. Z doświad
czenia autora tych słów wynika, że najlepszymi scenariuszami są te oparte na kon
kretnych zdarzeniach wewnątrz firmy lub na znanych z prasy doniesieniach na temat 
dużych korporacji czy dotyczące analizy zdarzeń, na temat których uczestnicy mają 
jakąś wiedzę przed rozpoczęciem ćwiczenia. Scenariusze takie mogą, a nawet po
winny zawierać element dramatyczny lub interpersonalny kreatywnie dodany przez 
nauczyciela, jako że sprzyja on przyswojeniu nauczanych problemów.

Symulacje autentycznej komunikacji - ćwiczenie bliskie odgrywaniu ról - mogą 
być powtórzeniem sytuacji komunikacyjnej występującej w pracy, w której znalazł 
się uczeń. Jest to klasyczny przykład uczącego się jako źródła materiałów dydak
tycznych (por. II, 10.4.), a może również stanowić przygotowanie uczących się do 
odgrywania ról, jakie czekają ich w pracy w najbliższej przyszłości.

Ćwiczenie polegające na „komentarzu własnym uczącego się” będzie natomiast 
szczególnie przydatne, kiedy na zajęciach języka biznesowego korzystamy ze stu
dium przypadku. W takiej sytuacji ćwiczenia na rozwijanie sprawności mówienia 
mogą obejmować między innymi:

omawianie przedstawionej sytuacji na podstawie danych ilościowych i jakościowych (np. wy
kresy, tabele) [...], prezentowanie własnych rozwiązań i bronienie swojego punktu widzenia, 
dyskutowanie nad innymi propozycjami rozwiązania problemu, opisanie dwóch najlepszych 
rozwiązań i porównanie ich, wybranie najlepszego rozwiązania i uzasadnienie tego wyboru, 
przedstawienie planu działań [...], wyznaczenie osób do realizacji działań i określenie ich 
wykonania (etc.) (Jendrych, Wiśniewska 2009: 42).

Niezwykle istotnym zagadnieniem w glottodydaktycc języka biznesu, w kon
tekście ćwiczeń rozwijających sprawność mówienia, jest stosunek do błędów języ
kowych. W sytuacji nauczania języka dla celów profesjonalnych poprawa błędów 
następuje właściwie tylko po zakończeniu produkcji językowej ucznia. Wynika to 
z wpływu, jaki ma płynność wypowiedzi na prestiż i efektywność komunikacji. Od 
powyższej reguły istnieje oczywiście kilka wyjątków - sytuacji, w których „opóź
niona poprawa” nic musi być stosowana. Przykładem takiej sytuacji jest wymiana 
krótkich komunikatów, jak na przykład odpowiedź na pytania, która z założenia jest 
ćwiczeniem kontrolowanym wymagającym, by nauczyciel niezwłocznie reagował 
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na błędy językowe. Również w przypadku błędów, które uległy fosylizacji, należy 
zareagować natychmiastowo. Jeśli idzie o poprawę sfosylizowanych błędów w mó
wieniu, jedną z najlepszych technik jest przypisanie danemu błędowi pewnego cha
rakterystycznego, mocnego komunikatu niewerbalnego - a następnie poinformowa
nie o tym ucznia. Wtedy w sytuacji, kiedy błąd taki ma miejsce, uczący się może go 
niezwłocznie zidentyfikować na podstawie niewerbalnej reakcji nauczyciela, a zna
jąc naturę językową błędu, będzie w stanie poprawić się bez werbalnej ingerencji 
nauczyciela, zakłócającej rytm wypowiedzi.

Sprawność pisania w JS wymaga odrębnego omówienia. W języku biznesu jest 
ona szczególnie ważna i opiera się głównie na ćwiczeniu specjalistycznych wzorów 
tekstów. Technikami tutaj stosowanymi mogą być analiza tekstów powstałych w da
nym gatunku specjalistycznym, obserwowanie struktury tekstu, czyli techniki omó
wione przy okazji analizowania sprawności rcceptywnych (por. 11, 10.6.1.1.). Różni 
je jednak zasadniczo od ich receptywnego wykorzystania intencja przyświecająca 
ćwiczeniu - celem ćwiczeń skonstruowanych przede wszystkim jako rcceptywnc 
będzie bowiem zadanie produktywne polegające na utworzeniu bądź przetworze
niu danego tekstu specjalistycznego. Kolejnym istotnym zagadnieniem dotyczącym 
komunikacji pisemnej w języku biznesu jest jej intcncjonalność. Praktycznie każ
dy pisemny akt komunikacji jest jakiegoś rodzaju aktem mowy, którego celem jest 
kształtowanie rzeczywistości pozajęzykowej. Szczególnie interesująca w tym kon
tekście jest komunikacja elektroniczna pełniąca określoną funkcję. W komunikacji 
profesjonalnej można ułożyć kilka scenariuszy zaczynających się od komunikacji za 
pomocą c-maila, który inspiruje dalsze produktywne ćwiczenia językowe, np. ode
granie spotkania (por. Aneks, Scenariusz 5.).

W kontekście profesjonalnym rozważyć należy również przydatność pracy 
w grupie i wzajemnej oceny utworzonych komunikatów pisemnych oraz zalety 
podejścia do pisania zorientowanego na proces, a nic tylko na rezultat. Ćwiczenia 
zorientowane na proces mogą być przydatne w budowaniu u uczących się świado
mości różnych aspektów własnej komunikacji pisemnej, a w szczególności własnej 
wiedzy pozajęzykowej, niewyrażonej w tekście językowo, której posiadanie przez 
odbiorcę jest zakładane z góry przez pisząccgo i do której nadawca się odwołuje. 
Techniki rozwijające sprawność pisania mogą być zarówno wprowadzeniem, jak 
i epilogiem do dłuższych bloków zajęć opartych na studium przypadku (por. 11,
11.3.3.).  Ćwiczenia komunikacyjne oparte na formule spotkania biznesowego można 
rozpocząć na przykład od komunikacji mailowej w formie zaproszenia na spotkanie 
(gatunek: komunikacja elektroniczna - zaproszenie), a zakończyć podsumowaniem 
w formie protokołu ze spotkania.

Wspomniana wcześniej koncepcja pisania zorientowanego na doskonalenie pro
cesu, w której nacisk położony jest na poprawę popełnionych wcześniej błędów, 
jest możliwa do wprowadzenia w życic między innymi ze względu na lawinowy 
rozwój technologii korzystających z koncepcji „chmury obliczeniowej” {Cloud 
Computing'02), w ramach której możliwa jest na przykład symultaniczna edycja ma
teriałów tekstowych przez uczącego się i nauczyciela.

1112 „Cloud Computing („chmura obliczeniowa”) jest modelem umożliwiającym wszechobecny, wy
godny dostęp na żądanie do współdzielonej puli zasobów obliczeniowych (np. sieci, serwerów.
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Możliwości, jakie daje ta technologia, pozwalają bowiem na połączenie wspól
nej pracy kilku osób znajdujących się fizycznie w zupełnie innych miejscach w celu 
wygenerowania dokumentu pisemnego. Wszystkie osoby na bieżąco mogą obser
wować zmiany wprowadzane przez innych, a nauczyciel może monitorować cały 
proces z poziomu własnego komputera, angażować się w dialog z uczącymi się oraz 
dodawać komentarze do dowolnych fragmentów tekstu. Pozwala to na wprowadze
nie idei uczenia mieszanego (blended-learning) - uczenia opartego na wirtualnej 
mediacji ucznia i nauczyciela - na zupełnie nowy poziom intcrakcyjności poprzez 
zaangażowanie w proces twórczy całej grupy uczących się.

10.6.2. Sprawności językowe w glottodydaktyce języka polskiego

Z racji stosunkowo jeszcze nieznacznej liczby uczących się języka polskiego jako 
obcego dla celów biznesowych w Krakowie oraz z powodu trudnego dostępu do ta
kich osób, spowodowanego między innymi tym, że uczą się oni zazwyczaj w formie 
zajęć indywidualnych, w firmach, gdzie pracują i w ramach godzin pracy103, nic było 
możliwości przeprowadzenia badań ankietowych dotyczących wagi poszczegól
nych sprawności językowych uczonych w ramach kursów polszczyzny biznesowej. 
Pozostaje więc oprzeć się na opinii Anny Butchcr i Anny Dunin-Dudkowskicj - auto
rek podręcznika Polski język biznesu dla cudzoziemców (1998), które we „Wstępie” 
stwierdzają, że dla uczących się cudzoziemców najważniejsza jest sprawność czy
tania i redagowania tekstów biznesowych (Butchcr, Dunin-Dudkowska 1998: 7-9). 
W związku z faktem, że tematyka przywołanego podręcznika ogranicza się właści
wie do rozmaitych form komunikacji pisemnej, metodyka rozwijania tych spraw
ności oraz analiza form komunikacji pisemnej w biznesie przedstawia się w glot
todydaktycc polszczyzny biznesowej jako stosunkowo dobrze rozwinięta. Jest to 
zgodne ze zjawiskami zaobserwowanymi na gruncie języka angielskiego dla celów 
specjalistycznych, w którym również rola sprawności pisania jest proporcjonalnie 
większa niż ma to miejsce w N języka dla celów ogólnych.

przestrzeni dyskowej, aplikacji i usług), które mogą być niezwłocznie dostarczone i udostępnione 
przy minimalnym wysiłku jednostki zarządzającej lub interakcji z dostawcą usług” - „Cloud com
puting is a model for enabling ubiquitous, convenient, on-demand network access to a shared pool 
of configurable computing resources (c.g., networks, servers, storage, applications, and services) 
that can be rapidly provisioned and released with minimal management effort or service provider 
interaction” (Materiały internetowe: poz. 15).
Na podstawie informacji dostarczonych przez szkoły językowe Prolog i Accent School of Polish 
w Krakowie.

10.6.2.1. Techniki nauczania sprawności receptywnych

Rozwijanie sprawności receptywnych w glottodydaktyce języka polskiego opiera 
się na podobnych zasadach, jak ma to miejsce w języku angielskim. Podejście ko
munikacyjne, od lat doskonalone w N języka polskiego jako obcego, otwiera szero
kie możliwości zastosowania - także w nauczaniu języka polskiego dla celów spe
cjalistycznych - wszystkich technik charakterystycznych dla N języka angielskiego. 
Podstawowa różnica między nauczaniem tych języków jako obcych polegać będzie 
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na większym - w przypadku polskiego JS - wpływie ogólnego poziomu językowe
go uczących, w tym kompetencji gramatycznej, na decyzje nauczyciela odnośnie 
do doboru materiałów. Przyczyną takiego stanu rzeczy są mniejsze możliwości ko
rzystania z rozumienia globalnego w ćwiczeniach receptywnych, wpływ elemen
tów syntaktycznych i ogólnie pojętej gramatyki na zrozumienie tekstu, jak również 
mnogość związków frazeologicznych, których znajomość jest często niezbędna dla 
zrozumienia tekstu. Wpływ ten został bliżej opisany przy analizie zastosowania kon
cepcji „i+10” w glottodydaktycc polszczyzny biznesowej (por. II, 9.2.2.).

Kolejnym wyzwaniem stojącym przed nauczycielem polskiego JS jest dostęp
ność materiałów autentycznych, szczególnie audio-wizualnych w dobrej jakości, na 
odpowiednim poziomie językowym i - co niezwykle istotne - pozbawionych 
błędów językowych. Materiały pisemne o charakterze specjalistycznym są 
stosunkowo łatwo dostępne, ponadto każdy nauczyciel w toku swej pracy kolekcjo
nuje własne materiały autentyczne. Działaniem zalecanym w tym kontekście jest 
stworzenie swoistej elektronicznej bazy danych materiałów autentycznych, która 
pozwala zaadoptować wcześniej powstałe i już użyte, a więc sprawdzone w praktyce 
teksty do nowej sytuacji językowej. Jeżeli chodzi o materiały służące do rozwijania 
sprawności rozumienia ze słuchu, daje się obecnie zauważyć, że dzięki serwisom 
i telewizjom internetowym oraz usługom umożliwiającym dostęp do materiałów 
audio-wizualnych „na żądanie” poprawia się ich dostępność. Jednakże w dalszym 
ciągu znalezienie adekwatnych, autentycznych materiałów audio-wizualnych na od
powiednim poziomic wymaga znacznego nakładu pracy, podobnie zresztą jak ich 
przygotowanie.

Interesującą tendencją, jaką obserwujemy w podręcznikach do nauki języka 
polskiego jako obcego dla celów specjalistycznych, jest podejście kompleksowe do 
sprawności zarówno receptywnych, jak i produktywnych. Charakteryzuje się ono 
rozwijaniem wszystkich czterech sprawności na podstawie jednego zakresu tema
tycznego lub jednego scenariusza. Przykładem może tu być podręcznik Polski w pra
cy autorstwa Agnieszki Jasińskiej, Anety Szymkiewicz i Małgorzaty Małolcpszcj 
(2010). W rozdziale piątym tego podręcznika, dotyczącym „planowania, wyrażania 
relacji czasowych” (ibidem: 36) cykl ćwiczeń na rozwijanie sprawności rozumienia 
ze słuchu prowadzi do ćwiczeń na rozwijanie sprawności czytania ze zrozumieniem, 
a następnie skupia się na rozwijaniu sprawności pisania tekstu na podstawie wzorca 
gatunku specjalistycznego: protokołu ze spotkania. Nic jest on co prawda nazwany 
w podręczniku w sposób cksplicytny, można zatem określić ten tekst wyjściowy 
jako „przydzielanie zadań” członkom zespołu, co pozwala określić jego gatunek 
jako protokół, gdyż najprawdopodobniej jego powstanie poprzedziło krótkie spotka
nie wszystkich osób zaangażowanych w komunikację. Jako że każdy podręcznik jest 
odzwierciedleniem pewnej metody, która stała u jego podstaw, nawet jeżeli nic zo
stała ona przez autorów expressis verbis sformułowana, spróbujmy poddać analizie 
prezentowaną poniżej sekwencję ćwiczeń receptywnych oraz produktywnych i na 
jej podstawie określić podstawowe techniki nauczania sprawności w języku polskim 
dla celów biznesowych.

Ćwiczeniem stanowiącym wprowadzenie do zagadnienia komunikacji pisemnej 
w kontekście zawodowym jest proste zadanie polegające na wysłuchaniu trzech nic-
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zależnych od siebie dialogów i określenie, w jakiej dziedzinie biznesu pracują roz
mówcy uczestniczący w dialogach. Do wyboru uczący się mają trzy dziedziny: „bran
żę finansową, fabrykę płytek ceramicznych, biuro podróży” (Jasińska, Szymkiewicz, 
Małolcpsza 2010: 39). Następnie uczący się mają za zadanie, po ponownym wysłu
chaniu rzeczonych dialogów, uzupełnienie luk w ich tekście. W związku z tym, że 
trzy dialogi dotyczą trzech różnych dziedzin biznesu, jedynie pierwszy z nich będzie 
miał bezpośredni związek z dalszymi ćwiczeniami. Pozostałe dwa służą jedynie jako 
środki rozwijania sprawności rozumienia ze słuchu. Wprowadzenie związku pomię
dzy jednym z dialogów a kolejnymi ćwiczeniami sprzyja płynnemu przejściu pomię
dzy kolejnymi stadiami lekcji. Co istotne, wszystkie brakujące słowa w tekście są 
słowami kluczowymi dla zrozumienia późniejszego tekstu pisanego, wprowadzone
go w podręczniku do rozwijania sprawności czytania ze zrozumieniem.

Nadto fakt, że kolejne ćwiczenia są kontynuacją sytuacji prezentowanej wcześ
niej w formie dźwiękowej i pisanej, umożliwia zastosowanie procedury ułatwiającej 
rozumienie ze słuchu. W przypadku trudności ze zrozumieniem materiału audio, 
można bowiem odwrócić kolejność realizowanych materiałów i rozpocząć rozwija
nie sprawności rcccptywnych od przeczytania tekstu (a nawet wykonania ćwiczeń 
rozwijających sprawności czytania ze zrozumieniem) i dopiero po dostarczeniu 
w ten sposób uczącym się dodatkowych informacji powrócić do słuchania dialogów. 
Dlatego też niewątpliwą zaletą zarówno podręcznika, jak i tego konkretnego zestawu 
ćwiczeń jest stopień elastyczności, na jaki może pozwolić sobie nauczyciel. Ważne 
w tym ćwiczeniu jest też to, że w swym chronologicznym układzie przestrzega ono 
zasady prezentacji nowego materiału leksykalnego polegającej na prezentowaniu 
formy dźwiękowej leksemów przed prezentacją ich formy pisemnej.

Następnym ćwiczeniem w ramach tej jednostki lekcyjnej podręcznika Polski 
w pracy jest rozwijanie sprawności czytania opartej na rozbudowaniu scenariusza 
prezentowanego w pierwszym dialogu poprzedniego ćwiczenia. Scenariusz polega 
na przygotowaniach firmy do przyjazdu holenderskiego prezesa i ma formę pytań 
typu „prawda/fałsz” do tekstu c-maila wysłanego przez wyimaginowanego menadże
ra, Pawła Krasowskiego (Jasińska, Szymkiewicz, Małolcpsza 2010: 39). Cechą tego 
ćwiczenia jest silna koncentracja zadania na strategiach komunikacyjnych. Osoby 
o wysokiej kompetencji komunikacyjnej mogą rozwiązać to ćwiczenie nawet bez 
rozumienia słów kluczowych. Z jednej strony sprzyja to tak potrzebnemu na gruncie 
języka polskiego rozwijaniu umiejętności rozumienia globalnego, z drugiej jednak 
może sprawić, że ćwiczenie stanic się zbyt proste dla osób, które opanowały w pew
nym stopniu strategie komunikacyjne. Z punktu widzenia języka obcego dla celów 
specjalistycznych istotna okazuje się analiza samego tekstu e-maila. Najwyraźniej 
celem autorek było w tym wypadku zaprezentowanie mnogości struktur języko
wych, które mogą wyrażać podział i przydzielanie obowiązków pracownikom firmy. 
W wyniku jednak ukierunkowania tego ćwiczenia na rozwijanie kompetencji leksy
kalnej c-mail ten - jako gatunek specjalistyczny - stracił swą profesjonalną naturę 
i wkradły się do niego niedopuszczalne z punktu widzenia komunikacji profesjonal
nej błędy.

Na przykładzie tego ćwiczenia zaobserwować można niezwykle interesującą 
antynomię między celami ogólnojęzykowymi, a celami specjalistycznymi naucza
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nia JO, takimi jak m.in. intcncjonalność komunikacji. W wyniku podporządkowania 
treści tekstu celom językowym, jak na przykład podniesienie stopnia trudności zada
nia na rozumienie tekstu i przedstawienie mnogości struktur językowych, ucierpiała 
spójność gatunkowa tekstu, jego skuteczność pcrlokucyjna oraz jego zdolność do 
budowania relacji międzyosobowych. Dla zilustrowania tego problemu przedstawi
my i omówimy bliżej tekst z tego ćwiczenia:

Od: Paweł Krasowski
Do: Team

Witam Wszystkich,

Przypominam, że w środę przyjeżdża szef z Holandii. Czy wszyscy wiedzą co mają zrobić?

Ewa: budżet na następny kwartał.
Piotr: pamiętasz, że masz, przedstawić nowy cennik? 
Marta: proszę zadzwonić do klienta z. firmy Euron. 
Agnieszka: proszę dostarczyć mi projekt umowy z klientem. 
Teresa: jak tam nowa praktykantka? Proszę o feedback. 
Jan: proszę dostarczyć mi dane o sprzedaży w ostatnim roku.

To wszystko na razie. Do zobaczenia w środę.

(Jasińska, Szymkiewicz, Małolcpsza 2010: 39)

Zastrzeżenia natury specjalistycznej względem tego tekstu zaczynają się już 
od pierwszego zdania sugerującego w protekcjonalnej formie, że pracownicy nic 
pamiętają o wizycie („Przypominam, że...”). To znaczenie połączone z rozpoczę
ciem komunikatu od pierwszej osoby liczby pojedynczej „Ja” może prowokować 
negatywną reakcję wśród pracowników i nie sprzyja budowaniu relacji interperso
nalnych. Drugie zdanie („Czy wszyscy wiedzą, co mają robić?”) budzi natomiast 
zastrzeżenia pod względem swojej skuteczności jako aktu mowy. Jeśli pytanie to 
ma w założeniu być retoryczne, może być zinterpretowane przez odbiorców jako 
protekcjonalne. Jeśli zaś jest to pytanie właściwe, jako akt mowy ma dużo mniejszą 
moc sprawczą niż na przykład polecenie „proszę wykonać następujące rzeczy”.

W dalszej części odpowiedzialnej za przydzielenie zadań rzuca się w oczy nie
równe traktowanie poszczególnych adresatów. Ewa otrzymuje suchy rozkaz, pozba
wiony zresztą czasownika, więc mniej efektywny komunikacyjnie, natomiast Piotr 
zauważy nagłe zmniejszenie dystansu w komunikacji poprzez niespodziewane - 
w kontekście poprzedniego, skierowanego do Ewy, wypowiedzenia - użycie drugiej 
osoby. Skłoni to odbiorców c-maila do rozważań: „czy przypadkiem nic jest tak, że 
Ewa znajduje się w niełaskach Pawła Krasowskiego, a Piotr jest jego faworytem?”. 
Podobne zmiany dystansu nadawcy e-maila do poszczególnych odbiorców nastę
pują w całym dalszym tekście. Podejście indywidualne jest istotnym narzędziem 
w zarządzaniu, jednak nic powinno mieć miejsca w masowej komunikacji, kiedy 
sugeruje ono nierówne traktowanie pracowników.

Niedoskonałość powyższego maila z punktu widzenia specjalistycznych gatun
ków tekstów może stać się jego zaletą dla N sprawności, gdyż pozwala na krytyczną 
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analizę tekstu i na wprowadzanie kontrolowanego ćwiczenia produktywnego po
legającego na poprawianiu tekstu na podstawie dostępnego materiału leksykalne
go. Ćwiczenia te prezentuje scenariusz nr 5 (zob. Aneks, Scenariusz 5). Zatem do 
tradycyjnego repertuaru technik nauczania sprawności rcccptywnych wynikających 
z podejścia komunikacyjnego, takich jak pytania do tekstu, zadania typu „prawda 
lub fałsz”, pytania wielokrotnego wyboru, uzupełnianie luk w tekście, nadawanie 
tytułów akapitom czy zadanie właściwego zorganizowania pomieszanych akapi
tów tekstu, dochodzą w nauczaniu JO dla celów biznesowych techniki udzielania 
informacji zwrotnej na temat skuteczności pcrlokucyjnej tekstu w formie kwestio
nariuszy lub tabel z kryteriami oceny poszczególnych elementów językowych, jak 
i pozajęzykowych tekstu.

10.6.2.2. Techniki nauczania sprawności produktywnych

Przedstawiona przez nas analiza ćwiczeń zorientowanych na sprawności produk
tywne pokazuje, że podręcznik Polski w pracy A. Jasińskiej, A. Szymkiewicz 
i M. Małolepszej (2010) jest otwarty na wprowadzanie ćwiczeń produktywnych. 
Typ produktywnego zadania kontrolowanego pozwala na ćwiczenie form języko
wych zaprezentowanych wcześniej w toku nauczania. W przypadku powyższego 
ćwiczenia poprawa profesjonalnych aspektów maila służy rozwijaniu specjalistycz
nych sprawności komunikacyjnych w dziedzinie zarządzania. Jeden z uczniów na 
zajęciach JS biznesowego zaproponował następujące rozwiązanie problemów za
prezentowanych powyżej:

Witam,

W związku z wizytą szefa z Holandii w środę, proszę:

Ewa: przygotować budżet na ten kwartał.
Piotr: przedstawić nowy cennik.
Marta: zadzwonić do klienta z firmy Euron.
Agnieszka: dostarczyć mi projekt umowy z klientem.
Teresa: wysłać feedback o nowej praktykantce.
Jan: dostarczyć mi dane o sprzedaży w ostatnim roku.

Proszę o uzupełnienie wszystkiego na czas. Dziękuję wszystkim za pomoc i do zobaczenia 
w środę.

(Szupelak 2011, niepublikowane materiały z lekcji)

W powyższym mailu rozwiązane zostały problemy nierównego traktowania pra
cowników; co więcej, zastosowana została formuła grzecznościowa „proszę + bez
okolicznik” jako bezpośrednia i skuteczna forma wydawania polecenia przez osobę 
do tego uprawnioną z racji pozycji zajmowanej w firmie.

Ze swej strony autor tych słów proponuje ponadto alternatywną wersję tego 
maila, z której można skorzystać w sytuacji, w której pozycja piszącego (nadawcy 
komunikatu) w hierarchii firmy nic uprawnia go do wydawania bezpośrednich po
leceń:
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Witam,

W związku z wizytą szefa z. Holandii, przesyłam podsumowanie zadań na ten tydzień:

Ewa: czy możesz przygotować budżet na ten kwartał? 
Piotr: czy możesz przygotować nowy cennik?
Marta: czy możesz zadzwonić do klienta z firmy Euron? 
Agnicszka:czy możesz dostarczyć mi projekt umowy z klientem? 
Teresa: jak tam nowa praktykantka? Proszę o fccdback.
Jan: czy możesz dostarczyć mi dane o sprzedaży w ostatnim roku?

Proszę o wykonanie powyższych zadań do wtorku (21.09.2011) do godziny 16:00.

Jeśli macie problemy z którymkolwiek z zadań, proszę o natychmiastowy kontakt. 
Pozdrawiam,

(Szupclak 2011, niepublikowane materiały z lekcji)

W tej wersji korespondencji mailowej zwraca uwagę podanie konkretnego ter
minu wykonania wszystkich zadań, który sprzyja efektywności działań pracowni
ków, gdyż pozwala im na ustalenie priorytetów w planowaniu zadań do wykona
nia. W ten sposób pozorna niedoskonałość ćwiczenia w podręczniku Polski w pracy 
A. Jasińskiej, A Szymkiewicz, M. Małolcpszcj przyczyniła się do stworzenia intere
sującego i adekwatnego do potrzeb języka biznesu ćwiczenia produktywnego. Sam 
podręcznik proponuje zresztą ćwiczenie produktywne polegające na utworzeniu 
tekstu w tym samym gatunku specjalistycznym na podstawie notatek z informacja
mi. Polecenie do ćwiczenia ponownie nic mówi wprost o gatunku specjalistycz
nym, ograniczając się do polecenia: „Proszę napisać podobny c-mail do zaprezen
towanego w ćwiczeniu 11. Proszę uwzględnić następujące dane: [...]” (Jasińska, 
Szymkiewicz, Małolcpsza 2010: 40). Koncepcja ćwiczenia zasadza się jednak na 
przetwarzaniu formy gatunku specjalistycznego, co jest skuteczną techniką ucze
nia sprawności produktywnych w JO dla celów biznesowych. W przypadku takie
go ćwiczenia można również wykorzystać dostępne platformy elektroniczne w celu 
skonstruowania i natychmiastowej poprawy takiego zadania produktywnego, szcze
gólnie w sytuacji, kiedy pisanie nic odbywa się w klasie, lecz jest zadane jako praca 
domowa. Interesującym wyzwaniem jest również propozycja wysłania tego tekstu 
w formie autentycznego c-maila, co może sprzyjać rozwijaniu istotnej w kontekście 
biznesowym sprawności tworzenia poprawnych wzorców tekstów w koresponden
cji elektronicznej. Warto przy tym zauważyć, że wszystkie powyższe zagadnienia 
natury profesjonalnej łączą się bezpośrednio z problemami dotyczącymi sprawności 
pozajęzykowych i interpersonalnych, którym poświęcony jest punkt 10.7.

W następnej kolejności podręcznik proponuje ćwiczenie rozwijające sprawności 
mówienia, oparte na prezentacji pracownika na podstawie danych z tabeli. Liczący 
się musi zaprezentować imię i nazwisko pracownika, jego wiek, branżę, w której 
pracuje, a następnie podsumować jego zadania i termin ich wykonania. Na pod
stawie przedstawionego wcześniej materiału tematycznego i realizowanego sec- 
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nariusza wydarzeń, nauczyciel może w łatwy sposób skonstruować otwarte, mniej 
kontrolowane ćwiczenie skoncentrowane na sprawności mówienia, organizując wy
imaginowane spotkanie zaplanowane przed wizytą „szefa z Holandii”, na którym 
wszyscy pracownicy podsumowują wykonane działania i zdają raport z ich realiza
cji. Jest to ćwiczenie grupowe, lecz na zajęciach indywidualnych można zorganizo
wać je na zasadzie jednej osoby odpowiedzialnej za raportowanie postępów zespołu 
(por. Aneks, Scenariusz 5).

Okazuje się więc, że eklektyczne, kompleksowe podejście do sprawności języ
kowych promowane przez podręcznik Polski w pracy, realizujące wszystkie cztery 
sprawności z wykorzystaniem wspólnego zakresu tematycznego bądź specjalistycz
nego, może być skuteczne w rozwijaniu sprawności produktywnych w polszczyźnic 
biznesowej. Kolejność poszczególnych sprawności rozwijanych w prezentowanej 
powyżej sekwencji ćwiczeń, skupiająca się kolejno na słuchaniu, czytaniu, pisaniu, 
mówieniu sprawia wrażenie idealnej dla kompleksowego rozwijania sprawności ję
zykowych i może zostać uznana za modelową w nauczaniu języka polskiego dla 
celów biznesowych.

10.7. Nauczanie sprawności pozajęzykowych i interpersonalnych w komunika
cji biznesowej

Specyfika języka biznesu wymaga, aby nauczyciel rozwijał nic tylko kompetencję 
językową, lecz również kompetencję profesjonalną swoich uczniów. Repertuar tych 
kompetencji jest właściwie nieograniczony, lecz w praktyce programy nauczania 
skupiają się najczęściej na kilku lub kilkunastu z nich. Najczęściej programy naucza
nia JO biznesowego rozwijają sprawności obejmujące między innymi kompetencje 
w zakresie negocjacji, prezentacji biznesowych, rozmów kwalifikacyjnych, radzenia 
sobie w sytuacjach konfliktowych, sprzedawania i kupowania, budowania zespołów 
i prowadzenia spotkań biznesowych.

Jakkolwiek sytuacje te są osadzone w języku i są realizowane za jego pomocą, 
istotą sprawności pozajęzykowych i interpersonalnych jest pewne wyabstrahowanie 
ich z dziedziny wyłącznic językowej. Za oddzieleniem sprawności pozajęzykowych 
i interpersonalnych od klasycznych czterech sprawności językowych nauczanych 
w ramach JO przemawiają odkrycia analizy dyskursu, w którym aktualizuje się ję
zyk biznesu: „Dyskurs, a więc i język wynikają z natury stosunku biznesowego. 
Należy wyjść poza badania ściśle tckstologicznc, a uwagę skupić na tym, jaki wpływ 
na dyskurs ma ten stosunek”104 (Dudley-Evans, St John 1998: 61).

104 „The discourse and thus the language stem from relationship. The concern is to go beyond textual 
studies to investigate in detail how the discourse is affected by the relationship” (tłumaczenie 
W.Sz.).

Przy ocenie prezentacji tych sprawności w podręczniku lub w czasie kursu istot
ną rolę odgrywają zatem inne czynniki związane ze wzmiankowaną wyżej natu
rą stosunku biznesowego. Jednym z nich jest różnica pomiędzy znajomością nową 
a już utrwaloną na gruncie zawodowym. Pociąga ona ze sobą odmienne zachowanie 
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językowe partnerów stosunku biznesowego, na co zwraca uwagę badaczka dyskursu 
biznesowego Mirjalisa Charles pisząc:

kluczowym czynnikiem w analizie dyskursu aktualizowanego w negocjacjach jest pytanie, 
czy stosunek biznesowy jest nowy (new relationship negotiation NRN), C7.y starszy i ugrun
towany (old relationship negotiation O RN). Jeśli jest to stosunek nowy, jest prawdopo
dobne, że kupujący i sprzedający przestrzegać będą ról, których społeczność biznesowa od 
nich oczekuje, czyli, między innymi, ustalonych w tej społeczności schematów biznesowych, 
a w trakcie negocjacji różne strategie grzecznościowe będą użyte w celu zachowania „twarzy 
profesjonalnej" drugiej strony. Jeśli stosunek biznesowy jest już. ugruntowany, wtedy role, 
których społeczność biznesowa oczekuje, mogą być mniej rygorystyczne i nastąpi odrzucenie 
ustalonych schematów biznesowych tak, że strategie grzecznościowe użyte w negocjacjach 
będą nastawione na zachowanie „twarzy osobistej” drugiej strony negocjacji105 (Charles 1996, 
za: Dudley-Evans, St John 1998: 61,62).

„a key factor in the analysis of negotiation discourse is whether the business relationship is a new 
one (new relationship negotiation, NRN) or an old, established one (old relationship negotiation, 
ORN). If it is new, then it is likely that the Buyers and Sellers will follow the roles expected of 
them by the business community: established business patterns and, during the negotiation, various 
politeness strategies arc used to save the professional face of the other side. If the relationship is 
established, then the roles expected by the business community may well be relaxed and the establi
shed business patterns set aside so that the politeness strategics used serve to save the personal face 
of the other side” (tłumaczenie W.Sz.).

Fakt, że każda ze sprawności pozajęzykowych wymaga zarówno pewnego re
pertuaru językowego, z którego użytkownik języka obcego może skorzystać, jak 
i repertuaru umiejętności profesjonalnych, takich jak na przykład znajomość po
szczególnych stadiów negocjacji, wpływa na wicloctapowość technik rozwijających 
te sprawności. Pierwszym etapem będzie przedstawienie rodzajów sprawności po
zajęzykowych i interpersonalnych, które wynikają z analizy potrzeb. Następnie na
uczyciel otwarcie lub w sposób induktywny, wynikający z omawianego na zajęciach 
tekstu, prezentuje kluczowe zagadnienia związane z daną sprawnością. Nauczyciel 
może na przykład podać takie oto etapy negocjacji, które zaproponował Leonard 
Grccnhalgh w pracy Managing Strategie Relationships:

• przygotowanie negocjacji,
• budowanie relacji między partnerami negocjacji,
• zbieranie informacji,
• użycie informacji,
• licytacja,
• finalizowanie umowy,
• wprowadzenie umowy w życic (za: Frendo 2005: 77).
Powyższe stadia, szczególnie na wyższych poziomach nauczania, mogą być 

również wydobyte z tekstu źródłowego, filmu prezentującego modelowe negocjacje 
lub protokołu ze spotkania sporządzonego po udanych negocjacjach.

Na podstawie powyższego modelu można prosić uczących się o przyporządko
wanie prezentowanych wcześniej wyrażeń i struktur charakterystycznych zarówno 
dla nowego, jak i utrwalonego stosunku biznesowego lub, w przypadku języka pol
skiego, wyrażeń bardziej czy mniej oficjalnych, do poszczególnych etapów ncgocja- 



10.7, Nauczanie sprawności pozajęzykowych i interpersonalnych w komunikacji biznesowej 163

cji. Ćwiczenie to, przeprowadzone w grupach, może być też motywacją do dyskusji 
na temat skuteczności i roli form grzecznościowych w komunikacji profesjonalnej. 
Przykładem tego typu dyskusji są rozważania nad formą, jaką autor biznesowej ko
munikacji pisemnej powinien przyjąć w korespondencji z członkami swojego ze
społu w zależności od natury ich stosunków interpersonalnych, opisane w rozdziale
10.6.2.1. oraz w Aneksie w scenariuszu 5. (por. Aneks, Scenariusz 5).

Zwieńczeniem segmentu dotyczącego sprawności negocjowania będzie odegra
nie ról w negocjacjach na temat określony w scenariuszu. Jak to już wyżej powie
dziano, można zastosować tutaj scenariusz oparty na konkretnym wydarzeniu z da
nej firmy lub na studium przypadku znanej, międzynarodowej firmy. W części lekcji 
przeznaczonej na działania produktywne (por. Janowska 2011: 407) nacisk położony 
będzie nic tylko na poprawne użycie języka, ale również na poprawne formułowanie 
skutecznych aktów mowy, formy grzecznościowe i przestrzeganie poszczególnych 
etapów negocjacji, które wchodzi w zakres sprawności pozajęzykowych i interper
sonalnych.

Sprawności interpersonalne i pozajęzykowe zajmują więc miejsce szczególne 
w nauczaniu języka obcego dla celów biznesowych i jako takie powinny być świa
domie włączone w proces dydaktyczny. Okazuje się ponadto, że można i należy je 
rozwijać - zarówno na zajęciach z angielszczyzny, jak i polszczyzny biznesowej - 
na każdym praktycznie poziomic językowym.





Rozdział 11. 
UMOCOWANIE METODYCZNE NAUCZANIA JĘZYKA BIZNESU 

JAKO OBCEGO

Specyfika nauczania języka biznesu jako obcego wymaga jasnego określenia trzech 
elementów współtworzących proces dydaktyczny i stanowiących jego ramę meto
dyczną: rodzaju podejścia dydaktycznego, podstawy materiałowej oraz programu 
nauczania. Zostaną one teraz bliżej omówione.

11.1. Podejście komunikacyjne a podejście zadaniowe

11.1.1. W glottodydaktyce języka angielskiego dla celów biznesowych

Przełom, jaki stanowiło podejście komunikacyjne w N/U języka obcego, na zawsze 
zmienił sposób, w jaki rozumiana jest glottodydaktyka. Można zaryzykować twier
dzenie, że język angielski, bardziej niż inne języki, nadaje się do wprowadzenia me
tody komunikacyjnej jako zasady organizującej proces dydaktyczny. W niniejszym 
rozdziale rozpatrzymy specyfikę i rolę metody komunikacyjnej w nauczaniu języka 
angielskiego dla celów biznesowych.

Literatura przedmiotu i opracowania metodyczne posługują się wymiennie ter
minami metoda i podejście komunikacyjne. Naszym zdaniem, ponieważ obecnie ko
rzystanie z tej metody w nauczaniu przestało być opcjonalne, a stało się powszechnie 
obowiązującym wymogiem, pierwszeństwo oddać należy raczej terminowi podejście 
komunikacyjne. Najbardziej istotną innowacją, jaką do glottodydaktyki wprowadziła 
metoda komunikacyjna, jest skupienie się na funkcjach językowych, a nie na ję
zykowych aspektach podsystemów nauczanego kodu: „Zasadą nadrzędną stało się 
wyćwiczenie studentów w odpowiednim użyciu funkcji językowych w rozmaitych 
kontekstach i dla osiągnięcia rozmaitych celów”106 (Harmer 2001: 84). Dla analizy 
roli podejścia komunikacyjnego w glottodydaktycc języka biznesu najważniejsze 
okazują się dwa elementy powyższej definicji zaproponowanej przez Jcremy’ego 
Harmera: kontekst i cele procesu dydaktycznego. W języku biznesu są to rozmaite 

106 ,.A guiding principle was to train students to use these language forms appropriately in a variety of 
contexts and for a variety of purposes” (tłumaczenie W.Sz.).
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konteksty zawodowe, określone na podstawie analizy potrzeb. Zaś cele, o któ
rych mowa, będą najczęściej skonkretyzowane - zawierać się będą w konkretnych 
sprawnościach pozajęzykowych i interpersonalnych. Może to być, na przykład, suk
ces w negocjacjach.

Zasadniczym elementem podejścia komunikacyjnego jest również wystawie
nie uczącego się na działanie jak największej ilości języka autentycznego, 
co w przypadku N języka biznesu wymusza konieczność korzystania z materiałów 
autentycznych. Jedno z podstawowych wymagań, jakie podejście komunikacyjne 
stawia przed sytuacją nauczania JO, jest istnienie „luki informacyjnej”, czyli ko
nieczności autentycznej wymiany informacji między interlokutorami. Wymaganie 
to wydaje się łatwe do spełnienia w sytuacji N języka biznesu, w którym może za
chodzić taka właśnie luka pomiędzy wiedzą nauczyciela a wiedzą ucznia na temat 
dziedziny biznesu.

Kolejnym ułatwieniem w korzystaniu z podejścia komunikacyjnego w ramach 
zajęć z języka biznesowego jest fakt, że zakłada ono korzystanie z odgrywa
nia ról i symulacji rozmaitych sytuacji komunikacyjnych w trakcie jednost
ki lekcyjnej. Tego typu techniki sprzyjają rozwijaniu kompetencji językowych oraz 
sprawności pozajęzykowych i interpersonalnych - istotnych elementów kursu biz
nesowego.

Jednakże jedna z cech charakterystycznych podejścia komunikacyjnego nic 
sprzyja komunikacji profesjonalnej: jest nią priorytet przyznawany w tym podejściu 
samemu osiągnięciu celu w postaci udanego wykonania zadania komunikacyjnego, 
a to powoduje, że precyzja użycia języka, jego poprawność staje się drugoplanowa. 
Tymczasem w środowisku biznesowym kreowanie profesjonalnego wizerunku, na 
który składa się między innymi jednoznaczność w formułowaniu wypowiedzi - bo 
za nią idzie wiarygodność mówiącego - jest sprawą wielkiej wagi. W komunikacji 
biznesowej nic należy zatem uważać poprawności językowej za aspekt mniej ważny. 
Dlatego też na potrzeby zajęć z języka biznesu klasyczna formuła podejścia komu
nikacyjnego powinna być nieco zmodyfikowana, a nauczyciel z niego korzystający 
musi znaleźć złoty środek pomiędzy przeciwdziałaniem powstawaniu u ucznia za
hamowań w mówieniu a poprawnością jego wypowiedzi.

W środowisku biznesowym za najwłaściwsze zastosowanie podejścia komuni
kacyjnego uznawana jest metoda oparta na podejściu zadaniowym. Polega ona na 
użyciu języka w celu realizacji pewnych konkretnych zadań: „[...] jak ma to miej
sce w świecie biznesu, język jest środkiem do celu, a nic celem samym w sobie”1'17 
(Frondo 2005: 13).

Niezaprzeczalną zaletą podejścia komunikacyjnego i zadaniowego jest fakt, że 
ćwiczony język może stać się użyteczny natychmiast. Na przykład, jeśli zajęcia z ję
zyka obcego odbywają się przed ważną tclckonfcrcncją, zadaniem stojącym przed 
uczącym może być przeprowadzenie takiej rozmowy w trakcie zajęć. Uczący się 
mogą wtedy usiąść plecami do siebie w celu wyeliminowania mowy ciała z komu
nikacji.

107 „It is the outcome of the task which is important, just as in the business world, the language is a me
ans to an end, not an end itself’ (tłumaczenie W.Sz ).
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Podejście komunikacyjne stanowi zatem istotny element nauczania języka an
gielskiego dla celów biznesowych, ale nic powinno być ono jednak realizowane wy
łącznie w formie repertuaru metod tradycyjnie z nim kojarzonych, tzn. nastawionych 
na samą komunikację. Język biznesu w równej mierze wymaga precyzyjnej prezen
tacji terminologii, uznania wagi przyznawanej poprawności wypowiedzi oraz roli 
sprawności czytania i pisania. Dlatego też podejście zadaniowe, w ramach 
tej metody, powinno być elementem czynnie występującym, a nawet organizującym 
kurs języka biznesowego.

11.1.2. W glottodydaktyce polszczyzny dla celów biznesowych

W opracowaniu Hanny Komorowskiej pt. Metodyka nauczania języków obcych 
również spotykamy się z określeniem „podejście komunikacyjne”, które „nie jest 
zazwyczaj zaliczane ani do metod konwencjonalnych ani też niekonwencjonalnych” 
(Komorowska 2002: 27). Pierwszym problemem związanym z zastosowaniem po
dejścia komunikacyjnego w nauczaniu języka polskiego jako obcego, w szczegól
ności jego odmiany biznesowej, jest fakt, że zgodnie z jego założeniami, bezbłędna 
produkcja w języku docelowym nic jest podstawowym celem procesu nauczania. 
Jest nim natomiast osiągnięcie pewnej kompetencji komunikacyjnej w tym języku 
(ibidem). Jednakże, podobnie jak ma to miejsce w języku angielskim, brak popraw
ności językowej w środowisku biznesowym może być negatywnie interpretowany. 
Jak to już wcześniej podkreślono (por. II, 10.5.2.), nic stanic się on czynnikiem dys
kryminującym mówiącego, lecz brak precyzji wynikający z błędów językowych 
w kontekście biznesowym może mieć negatywny wpływ zarówno na renomę mó
wiącego, jak i na osiąganie wyników biznesowych.

Dzieje się tak dlatego, że w języku polskim związek pomiędzy poprawnością 
językową komunikatu a jego zrozumieniem jest zdecydowanie silniejszy niż w języ
ku angielskim. Tak więc wypuszczenie uczących się języka polskiego jako obcego 
na „szerokie wody” komunikacji w tym języku będzie często niemożliwe. W języku 
polskim, ze względu na zgramatykalizowany, a przez to bardziej wymagający system 
językowy, stosunek nauczyciela do błędów językowych jest z konieczności nieco 
odmienny niż ma to miejsce w praktyce N języka angielskiego. Obserwacje zajęć ję
zyka polskiego jako obcego pokazują, że stosowanie technik „opóźnionej poprawy” 
często jest niemożliwe, bowiem nawet kiedy nauczyciel ucieka się do autentycznej 
komunikacji, musi ona być często przerywana w celu poprawy błędów językowych.

Ponadto, uczący się języka obcego dla celów biznesowych mają często bardziej 
sprecyzowane potrzeby, do realizacji których metoda komunikacyjna nie zawsze jest 
adekwatna. Na przykład, metoda komunikacyjna nic sprawdzi się, kiedy priorytetem 
dla uczących się jest umiejętność tłumaczenia tekstów, na co zwróciła uwagę Anna 
Seretny (Seretny 2006: 152). Tak więc dla nauczyciela JO dla celów biznesowych 
czynnikiem decydującym o tym, czy odwoływać się do metody komunikacyjnej, 
bądź w jakim zakresie z niej korzystać, powinny być potrzeby uczących się oraz ich 
style poznawcze.

Podejście komunikacyjne jest więc również obecne w nauczaniu języka polskie
go dla celów biznesowych, ale forma jego realizacji różni się od tej, którą znamy 
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z zajęć języka angielskiego. Dotyczy to na przykład zakresu natychmiastowej reak
cji nauczyciela na błędy językowe w produkcji mówionej uczącego się.

Stosowanie zaś podejścia komunikacyjnego w nauczaniu polszczyzny bizneso
wej pozostaje w bezpośredniej zależności od potrzeb uczących się, dlatego będzie 
inne w przypadku wariantu dydaktycznego, a inne w przypadku wariantu profe
sjonalnego. Te dwa warianty charakteryzują się bowiem odmiennymi potrzebami 
uczących się, i co za tym idzie, różnym celem nauczania - a są to czynniki dyktujące 
uczącemu wybór metod nauczania. Dlatego właśnie w przypadku wariantu dydak
tycznego języka polskiego dla celów biznesowych podejście komunikacyjne może 
być istotnym elementem kursu, a może nawet stać się czynnikiem organizującym 
program nauczania. Natomiast w wariancie profesjonalnym języka biznesowego, 
w zależności od jego ukierunkowania specjalistycznego, podejście komunikacyjne 
będzie albo elementem wprowadzającym sprawności pozajęzykowc i interpersonal
ne, albo formą odskoczni od samego języka specjalistycznego, stosowaną w celu 
urozmaicenia zajęć.

11.2. Podejście zadaniowe w nauczaniu języka obcego dla celów biznesowych 
(W. Szupelak, B. Ligara)

Znakomicie wpisuje się natomiast w nauczanie wariantu profesjonalnego języka ob
cego dla celów biznesowych podejście zadaniowe, które w glottodydaktycc języka 
polskiego ma już ugruntowaną podstawę teoretyczną dzięki monograficznemu opra
cowaniu Iwony Janowskiej (2011). Podejście zadaniowe jest najnowszym odkryciem 
glottodydaktyki międzynarodowej (por. Janowska 2011: 86) i odzwierciedla zmiany 
społeczne obserwowane w Europie od początku XXI wieku, takie jak na przykład 
zwiększona mobilność społeczna obywateli Wspólnoty Europejskiej. Nadto podej
ście zadaniowe jest uznawane za najlepsze dla nauczania języka biznesu, gdyż istot
ne w nim jest, podobnie jak ma to miejsce w działalności gospodarczej, osiągnięcie 
pewnego celu pozajęzykowego, tyle że w wyniku komunikacji oraz interakcji spo
łecznej - (por. Frendo 2005: 13). Tym samym podejście zadaniowe może łączyć 
w sobie dwa podstawowe elementy dydaktyki języka biznesu: sprawności językowe 
i strategie komunikacyjne ze sprawnościami pozajęzykowymi i interpersonalnymi.

Podstawą teoretyczną podejścia zdaniowego jest założenie, że „uczący się ak
tywnie uczestniczy w rozwiązywaniu problemów, posługując się językiem docelo
wym” (Janowska 2011: 80). Dla osiągnięcia tego celu należy przyjąć, że uczący 
się jest członkiem pewnej społeczności mającym do wykonania pewne określone 
zadania. Powyższe stwierdzenie łączy się niezwykle blisko z glottodydaktyczną cha
rakterystyką wariantu profesjonalnego języka biznesu (por. II, 7.5.). Język w takiej 
sytuacji staje się środkiem do osiągnięcia celu, stając się dzięki temu poznawczo 
istotnym dla uczącego się.

W rozważaniach na temat tego podejścia powstaje pytanie, czy jest ono funda
mentalnie różne od podejścia komunikacyjnego i czy jest zatem zasadne wydziela
nie go w glottodydaktyce jako odrębnego od tego ostatniego. Badacze wyrażają roz
bieżne opinie na ten temat (Janowska 2011: 87). Naszym zdaniem jednak podejście 
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zadaniowe, mimo iż stanowi pewne novum w metodyce nauczania języków obcych, 
wywodzi się bezpośrednio z podejścia komunikacyjnego i nic zmienia jego podsta
wowych założeń. Uzasadnieniem tego stwierdzenia jest analiza sytuacji dydaktycz
nej oraz poszczególnych technik nauczania JO. Korzystanie z podejścia zadaniowe
go zakłada, podobnie jak ma to miejsce w podejściu komunikacyjnym, istnienie luki 
informacyjnej, a tym samym wprowadza konieczność zdobycia pewnych informacji 
w celu realizacji zadań. Podobny w obu podejściach będzie również stosunek uczą
cego do błędu językowego, tzn. jeśli komunikacja będzie na tyle efektywna, by po
zwolić na realizację zadania, błędy nic będą bezpośrednio poprawiane lub będzie to 
uczynione z użyciem techniki opóźnionej poprawy (por. II, 10.6.1.2.). Również typo
we etapy zajęć JO dla celów ogólnych z użyciem podejścia zadaniowego są podobne 
do struktury zajęć opartych na podejściu komunikacyjnym. W metodyce nauczania 
mówi się o trzech podstawowych stadiach zajęć opartych na podejściu zadaniowym. 
Stanowią je według Janc Willis: etap przedzadaniowy (pre-task), wykonanie zadania 
głównego {task cycle) i praca nad językiem (language focus) (por. Harmer 2001: 
87; Janowska 2011: 244). W czasie etapu przedzadaniowego nauczyciel prezentuje 
elementy językowe i instrukcje niezbędne do rozwiązania problemu wraz z przykła
dem realizacji zadania w formie na przykład autentycznego materiału filmowego na
wiązującego do studium przypadku. W ramach etapu wykonania zadania głównego 
uczący się poszukują rozwiązania problemu, a następnie przygotowują raport z jego 
realizacji, który w dalszej kolejności zaprezentowany jest reszcie grupy.

W nauczaniu JO dla celów biznesowych z wykorzystaniem podejścia zadaniowe
go szczególnie ważny jest trzeci etap zajęć, a mianowicie praca nad językiem, czyli 
informacja zwrotna dla uczących się. Jego wyjątkowa rola wynika z tego, że nauczy
ciel języka biznesu powinien w ramach tego stadium zawrzeć również komentarz 
na temat sprawności interpersonalnych i pozajęzykowych, takich jak na przykład 
opanowanie i pewność siebie w negocjacjach. Tak więc w nauczaniu 
języka biznesowego realizacja podejścia zadaniowego będzie składać się z czte
rech etapów: etapu przedzadaniowego, etapu wykonania zadania głównego, etapu 
informacji zwrotnej na temat wykorzystania sprawności pozajęzykowych i interper
sonalnych oraz etapu pracy nad językiem (por. Aneks, Scenariusze 1, 2, 5). Warto 
nadmienić, że dwa ostatnie etapy mogą zostać wykorzystane w dowolnej kolejności, 
tzn. elementy językowe mogą poprzedzić komentarz dotyczący sprawności pozaję
zykowych. Ponadto w czasie etapu przedzadaniowego można przedstawić wzorco
wą - z punktu widzenia pozajęzykowo-interpcrsonalncgo - realizację zadania.

Interesującym nawiązaniem do koncepcji „i+10” (por. II, 10.2.4.) jest obserwa
cja, żc im trudniejsze jest zadanie, tym lepsze będzie przyswojenie materiału języ
kowego użytego do jego realizacji. Wynika to z faktu, żc skomplikowany problem 
wymagający głębokiego przetwarzania, tzn. rozumowania logicznego, myślenia 
abstrakcyjnego oraz negocjacji znaczeń, bardziej pobudza uczącego się poznawczo 
(Janowska 2011: 131). Na takie pobudzenie poznawcze uczestników zajęć będzie 
również miało wpływ to, czy zadanie opiera się na sytuacji autentycznej czy reżyse
rowanej, np. w przypadku odgrywania ról.

Ten ostatni problem sytuacji określającej zadanie jest naszym zdaniem naj
ważniejszym zagadnieniem dydaktycznym w realizowaniu podejścia zadaniowego 
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w nauczaniu JO dla celów biznesowych. Niewątpliwie najbardziej efektywną tech
niką uczenia wariantu profesjonalnego języka biznesu jest skorzystanie z istnieją
cego problemu zawodowego stojącego przed uczestnikiem działalności biznesowej 
(por. Aneks, Scenariusz 2). Wykorzystanie sytuacji autentycznej w sformułowaniu 
zadania, którego rozwiązanie będzie celem procesu dydaktycznego, niesie ze sobą 
szereg korzyści zarówno dla uczącego się, jak i nauczyciela. Zapewni ono, mię
dzy innymi, pełne zaangażowanie poznawcze uczącego się, wewnętrzną motywację 
do nauki oraz poczucie natychmiastowej gratyfikacji związane ze świadomie 
postrzeganym przyrostem kompetencji komunikacyjnych i profe
sjonalnych. Przykładem autentycznej sytuacji określającej zadanie jest praca z na
uczycielem przy przygotowaniu prezentacji w języku obcym, która ma następnie 
zostać przedstawiona na spotkaniu biznesowym. Chęć uczących się, by wypaść jak 
najlepiej w takiej sytuacji, zapewni pełne ich zaangażowanie w proces dydaktycz
ny. Przykładem sytuacji reżyserowanej będzie natomiast stworzenie scenariusza, 
w którym uczący się mają przygotować daną prezentację na fikcyjne spotkanie i tym 
samym odgrywać pewne role w ramach nauki języka biznesu. W obu powyższych 
przypadkach, bez względu na różny stopień motywacji uczestników, ważny jest fakt, 
że nauczyciel ma możliwość rozwijania zarówno sprawności językowych, jak i po- 
zajęzykowych oraz interpersonalnych.

Najlepszą zatem sytuacją dla realizacji podejścia zadaniowego w nauczaniu ję
zyka biznesu jest oparcie zajęć na autentycznym zadaniu. Jednakże zaistnienie takiej 
sytuacji może ograniczać szereg czynników. Przede wszystkim postawienie uczących 
się przed autentycznym problemem zawęża się praktycznie wyłącznic do wariantu 
profesjonalnego języka biznesu, bowiem w wariancie dydaktycznym - poza sytuacją 
stażu lub praktyk w firmie - wszystkie sytuacje siłą rzeczy będą reżyserowane. Po 
drugie, często prosty fakt, iż uczący się pracują w różnych działach firmy, a tym 
samym mają inne zadania, uniemożliwia zaproponowanie problemu autentycznego, 
który byłby wspólny wszystkim uczestnikom kursu. Po trzecie, podobnie jak ma to 
miejsce w przypadku materiałów autentycznych (por. II, 11.3., 11.4.), niektóre zagad
nienia i zadania mogą być chronione klauzulą poufności, a wtedy stają się niedostęp
ne dla nauczyciela. Często prozaicznym problemem w takiej sytuacji jest ponadto 
brak czasu na rozwiązanie problemu w ramach jednostki lekcyjnej - w takiej sytuacji 
aktywni zawodowo uczący się wybierają często odwołanie zajęć językowych, tak by 
cały wolny czas poświecić na realizację danego im w firmie zadania.

Istnieje jednak szereg strategii i technik, dzięki którym nauczyciele i pracownicy 
administracyjni organizujący szkolenia językowe mogą rozwiązać powyższe pro
blemy. Przede wszystkim bardzo interesującym pomysłem - w przebiegu realizacji 
szkolenia z języka biznesowego już na etapie planowania kursu - jest dobór uczest
ników należących do tego samego zespołu: grupy ludzi pracującej wspólnie nad 
określonym projektem. Taka organizacja kursów będzie jednak zazwyczaj powodo
wać rozbieżności w poziomach językowych uczestników. Praktycznym sposobem 
na obejście tego ograniczenia, wypraktykowanym już przez autora tych słów w jed
nym ze szkoleń z języka angielskiego dla celów biznesowych, jest rozbicie zajęć na 
dwa moduły: w pierwszym module uczestniczy cały zespół i wszyscy jego uczcst- 
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nicy realizują autentyczne zagadnienia w ramach podejścia zadaniowego, w drugim 
module natomiast grupa zostaje podzielona na mikrozespoły, w których nacisk po
łożony zostaje na aspekt językowy zagadnień realizowanych w module pierwszym. 
Warto przy tym podkreślić, iż jest to rozwiązanie dydaktycznie optymalne, które 
często jednak okazuje się niemożliwe do zastosowania ze względu na jego wysoki 
koszt dla zleceniodawcy.

W przypadku innych jeszcze ograniczeń, takich jak istnienie klauzuli poufno
ści czy utrudnienia natury czasowej, najprostszym rozwiązaniem jest zastosowanie 
środków pośrednich. W tym celu należy uświadomić sobie, że dychotomiczne roz
różnienie pomiędzy problemem autentycznym a reżyserowanym jest do pewnego 
stopnia elastyczne - można bowiem opracować scenariusze sytuujące się w pewnym 
punkcie continuum pomiędzy oboma biegunami. Tym samym można konstruować 
zadania, które będą nosiły cechy autentyczne, lecz będą w swej naturze reżyserowa
ne. Przykładem takiej techniki może być zastosowanie w scenariuszu prawdziwych 
nazw klientów lub miejsc realizacji projektów. Nauczyciel może również opierać in
terakcje między uczącymi się na autentycznych, emocjonalnych wzorcach interakcji 
pomiędzy specjalistami. I tak, ucząc grupę inżynierów JO biznesowego i sprawności 
interpersonalnych, można oprzeć scenariusz zadania na rozbieżności oczekiwań ze 
strony inżynierów i na przykład architektów. W takiej sytuacji obie grupy mają swoje 
obiektywne i najczęściej trudne do pogodzenia racje, a zadanie polega na negocjacji 
planów konstrukcyjnych, tak by obie strony osiągnęły swoje wytyczne. Tego rodzaju 
scenariusz, mimo że jest reżyserowany, aktywuje uczących się poznawczo i emocjo
nalnie w stopniu podobnym jak problem autentyczny. W realizacji powyższych zajęć 
nic ma również konieczności łamania klauzuli poufności, gdyż najczęściej można 
je zbudować w oparciu o ogólnodostępne informacje. Interesującym rozwiązaniem, 
również sytuującym się pomiędzy zadaniem autentycznym a reżyserowanym, jest 
powtórna realizacja zadania zakończonego w przeszłości. Taka rctrospckcja nawią
zuje do studium przypadku (por. 11, H.3.), ale może być bardziej skuteczna, jeśli 
dotyczy konkretnego zadania, z którym studenci musieli uporać się w przeszłości.

Tak więc podejście zadaniowe dostarcza najbardziej adekwatnych technik na
uczania JO dla celów biznesowych, ponieważ ma na celu wykonanie przez uczącego 
się konkretnego zadania o charakterze społecznym. A taka właśnie, społeczna, jest 
w swej istocie dziedzina biznesu i konstytuujące się w jej obszarze relacje bizneso
we. Zadanie do zrealizowania przez uczących się jest konkretnym produktem, który 
jednocześnie stanowi cel każdej jednostki tematycznej.

Na dobór konkretnych zadań wskażę analiza potrzeb uczących się, która w wa
riancie profesjonalnym staje się prawdziwie priorytetowym stadium przygotowania 
kursu. Dane zadanie wymaga odpowiedniej formy językowej i określa jej popraw
ność na wszystkich płaszczyznach języka. Sama zaś forma językowa - ponieważ jest 
ściśle powiązana z nauczanym i ćwiczonym produktem - staje się łatwiejsza do opa
nowania i do aktualizacji w praktyce zawodowej. Za przykład realizacji podejścia 
zadaniowego w nauczaniu polszczyzny biznesowej posłuży scenariusz opracowa
ny w oparciu o podręcznik Polski w pracy (Janowska, Szymkiewicz 2010; por. też 
Aneks, Scenariusz 5).
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11.3. Użycie materiałów autentycznych i studium przypadku

Użycie materiałów autentycznych w nauczaniu języka angielskiego jako obcego 
zyskuje coraz większą popularność wśród nauczycieli tego języka. Coraz częściej 
materiały zamieszczone w podręczniku stają się jedynie punktem odniesienia dla ca
łości kursu, który w dużym stopniu zostaje oparty na materiałach, które nic powstały 
z myślą o nauczaniu języka. Wpływa na to zarówno powszechność dostępu do in
formacji i materiałów zaistniałych w sferze biznesowej, jak i możliwość zastoso
wania koncepcji „i+10” w nauczaniu JO. Dostępność informacji jest tu czynnikiem 
kluczowym. Jeszcze dziesięć lat temu, aby wykorzystać autentyczny materiał wi
deo na zajęciach, nauczyciel rnusiał dysponować telewizją kablową, magnetowidem 
i systematycznie „polować” na materiały dydaktyczne, nagrywając programy, które 
mogłyby być przydatne w przyszłości.

Obecnie, kiedy prawic każda informacja jest dostępna w zasobach Intemetu, 
jedyne, czego nauczyciel potrzebuje, to kompetencja w obsłudze komputera i umie
jętność wyszukiwania informacji, czyli identyfikowania słów kluczowych i modyfi
katorów: dodatkowych znaków diakrytycznych, które pozwalają na bardziej precy
zyjne wyszukiwanie.

11.3.1. W glottodydaktyce języka angielskiego

W nauczaniu języka obcego dla celów biznesowych wagę użycia materiałów auten
tycznych uzasadnia koncepcja rozumienia globalnego oraz koncepcja „i+10”, które 
zakładają pozytywne implikacje płynące z faktu użycia materiałów z definicji swo
jej nicpoziomowanych, a tym samym stanowiących duże wyzwanie poznawcze dla 
uczestników procesu nauczania.

Zagadnieniem szczególnie istotnym, w świetle komercyjnego charakteru relacji 
nauczyciel - uczeń w nauczaniu JO biznesowego, jest świadomość uczącego się, że 
użycie tak trudnych z jego punktu widzenia materiałów nic wynika z niewiedzy lub 
braku przygotowania nauczyciela, z jego nieumiejętności dostosowania materiałów 
dydaktycznych do poziomu językowego uczących się lub z nieznajomości poziomu 
językowego uczniów, ale jest konkretną techniką uczenia JS jako obcego. Ponadto 
uczący się powinien mieć zaufanie do nauczyciela, tak żeby trudność prezentowane
go materiału nic zniechęciła go do kontynuowania nauki.

Przy rozważaniach nad materiałami autentycznymi należy pamiętać, że chociaż 
nic zostały one sporządzone z myślą o nauczaniu języka, a więc nic mają jasno 
określonego poziomu, zawsze istnieje możliwość jego określenia. Doświadczony 
nauczyciel, widząc materiał autentyczny, jest w stanic już na pierwszy rzut oka 
określić poziom, na jakim może on zostać zrozumiany przez studentów, bez dodat
kowego wkładu pracy przygotowawczej z jego strony. Dlatego też należy pamiętać, 
że materiały autentyczne również mogą być pośrednio poziomowane.

W kontekście języka biznesu rola materiałów autentycznych jest jeszcze więk
sza niż w przypadku kursów ogólnych ze względu na trzy czynniki:

1. konieczność reagowania nauczyciela na konkretne wymagania aktywnych 
zawodowo uczących się, która podsunie mu użycie materiałów charaktery
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stycznych dla danej firmy, takich jak reklamy, filmy szkoleniowe, prezentacje 
„portfeli biznesowych”;

2. uznanie faktu, że nauczyciel języka angielskiego dla celów biznesowych 
musi być również osobą dostarczającą materiałów dydaktycznych;

3. redefinicję relacji nauczyciel - uczeń w nauczaniu języka biznesowego, która 
poprzez wprowadzenie do edukacji zależności dostawca usług - klient wy
maga od nauczyciela zapewnienia klientowi poczucia satysfakcji.

Na repertuar materiałów autentycznych w języku angielskim dla celów bizneso
wych składają się zazwyczaj rzeczywiste dokumenty wykorzystywane w działaniach 
biznesowych, takie jak umowy, rachunki i faktury, jak również artykuły prasowe 
związane z zagadnieniami finansowymi czy ekonomicznymi. Ponadto można do ich 
zbioru zaliczyć nagrania spotkań (konferencje prasowe lub opublikowane telekon- 
ferencje) oraz nagrania rozmów w miejscu pracy. Przy stosowaniu materiałów au
tentycznych w kursie języka biznesowego należy pamiętać również o dodatkowych 
aspektach prawnych ich użycia. Niektóre materiały mogą być poufne lub drażliwe 
z punktu widzenia firmy, której są własnością. Poufność danych osobowych lub da
nych handlowych spółki staje się czasem czynnikiem uniemożliwiającym korzysta
nie z materiałów autentycznych dla celów dydaktycznych. Warto też mieć na uwadze, 
że często dostarczenie takich materiałów na zajęcia językowe może być dla pracow
nika złamaniem umów o zakazie konkurencji: „Poufność może być powodem, dla 
którego dokumenty nic zostaną dostarczone na zajęcia, pomimo że niektóre firmy są 
gotowe dać trenerowi języka biznesowego duży kredyt zaufania i wtajemniczyć go 
w informacje poufne”"“ (Frondo 2005: 52). Dlatego też nauczyciel języka biznesu 
powinien odznaczać się dobrą znajomością problemów związanych z typami umów 
lojalnościowych, umów poufności (non-disclosure agreement), prawodawstwem 
i ogólną etykietą biznesową. Jedną z możliwych technik, którą można w takiej sytu
acji zastosować, jest informowanie studentów, by zawsze usuwali informacje poufne 
z dostarczanych dokumentów.

Dodatkowym problemem, jaki przed glottodydaktyką stawia korzystanie z ma
teriałów autentycznych, jest kwestia praw autorskich - nauczyciel musi bowiem 
pamiętać, że w sytuacji, gdy planowane jest użycie materiałów, do których prawa 
posiadają inne instytucje, dla celów edukacyjnych może on z nich skorzystać jedy
nie w zakresie objętym przez prawo dozwolonego użytku, które w prawodawstwie 
różnych krajów kształtuje się rozmaicie. W prawodawstwie polskim, na przykład, 
prawo dozwolonego użytku wykraczającego poza zakres osobisty wymaga zawsze 
wymienienia źródła oraz imienia i nazwiska twórcy. Podawanie źródła materia
łów autentycznych jest również istotnym elementem oceny jakości wyszukanych 
materiałów. W kwestii tego ostatniego zagadnienia, szczególnie, gdy korzysta się 
z materiałów pobranych z Intemetu, należy pamiętać o rzetelności takiej oceny. 
Elementami, które składają się na ocenę jakości materiałów, są:

",K „Confidentiality can be cited as a reason for failing to bring documents into class, although some 
companies, arc prepared to invest a significant degree of trust in their trainers and make them privy 
to sensitive information” (tłumaczenie W.Sz ).
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1. jakość obrazu/dźwięku,
2. podanie w przygotowywanych przez nauczyciela materiałach źródła cytowa

nego tekstu,
3. ciągła dostępność w Internecie lub data ostatniej znanej dostępności,
4. autorstwo materiałów - w postaci podania imienia i nazwiska autora oraz, 

jeśli to możliwe, stwierdzenie, czy jest on rodzimym użytkownikiem języka,
5. poufność oraz drażliwość (Szupclak 2009).
Elementy te dostarczają jasnych, obiektywnych kryteriów oceny jakości danego 

materiału, której każdy nauczyciel może łatwo dokonać, przygotowując jednostkę 
lekcyjną. Idealnym wykorzystaniem materiałów autentycznych na zajęciach języko
wych jest zainicjowanie interakcji, która odzwierciedlałaby sytuację komunikacyjną, 
jaka mogłaby realnie mieć miejsce. Zatem wartość autentycznych materiałów rośnie, 
gdy użyje się ich wraz z odgrywaniem ról lub inną formą symulacji realnej sytuacji.

11.3.2. W glottodydaktyce języka polskiego

W nauczaniu języka polskiego jako obcego dla celów biznesowych użycie mate
riałów autentycznych jest równic istotne jak w języku angielskim. Jedyną poważną 
przeszkodę we wprowadzeniu materiałów autentycznych do procesu dydaktyczne
go może stanowić ich brak w takiej formie, w jakiej korzystamy z nich w naucza
niu angielszczyzny biznesowej. Bowiem w związku z brakiem międzynarodowych 
korporacji o polskich korzeniach, w których pierwszym językiem byłby polski, na
uczycielom polszczyzny biznesowej brakuje całej kategorii autentycznych polskich 
materiałów, specyficznych przy tym dla jakiejś konkretnej kor- 
p ora ej i, których użycie dałoby uczącym się wymierne i natychmiastowe wyniki 
zawodowe. Do materiałów takich zaliczają się na przykład „portfele działalności” 
spółki czy autentyczne materiały szkoleniowe. Co więcej, w przypadku korporacji 
międzynarodowych działających w Polsce, hegemonia języka angielskiego w świe
cie biznesu oraz stawiane pracownikom wymagania doskonałej jego znajomości 
sprawiają, że takie materiały występują często wyłącznic w tym języku. Nauczyciel 
języka polskiego dla celów biznesowych może się w takiej sytuacji posłużyć doku
mentami handlowymi lub prawnymi, takimi jak umowy handlowe i cywilno-praw
ne czy akty notarialne. Dodatkowe możliwości daje tutaj fakt, że Unia Europejska 
uznaje 23 języki urzędowe, co sprawia, że najważniejsze dokumenty tłumaczone są 
na wszystkie te języki11’9. Zasada tłumaczenia dokumentów na wszystkie języki unij
ne sprawia, że uczący może przy N języka biznesu jako obcego skorzystać z dwóch 
ekwiwalentnych tekstów w dwóch językach.

Problemem może być również utrudniony dostęp do autentycznych materiałów 
audio i audiowizualnych w języku polskim. Na szczęście sytuacja ta systematycznie 
się poprawia i zarówno w mediach tradycyjnych, jak i w Internecie coraz więcej

"w „W dwudziestu językach opracowuje się akty prawne i dokumenty o szczególnym znaczeniu pu
blicznym [...]. Inne dokumenty (np. korespondencja z władzami krajowymi, decyzje skierowane 
do konkretnych osób lub podmiotów czy listy) tłumaczy się tylko na języki, w których tekst jest 
potrzebny” (por. Materiały internetowe: poz. 7).
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jest programów polskich poświęconych gospodarce, finansom czy giełdzie papierów 
wartościowych. W Internecie skorzystać można z portali finansowych i gospodar
czych takich jak: egospodarka.pl, bankier.pl czy money.pl (Materiały internetowe, 
poz. 3, 4, 5), a niektóre z powyższych portali dysponują archiwum zasobów wideo, 
czy też posiadają własny „kanał” w serwisie youtube.com. Dobrym przykładem ta
kiego „kanału” jest BankierTV (Materiały internetowe, poz. 6).

W związku ze stosunkowo niewielką ilością dostępnych materiałów dydaktycz
nych do nauki języka polskiego jako obcego dla celów biznesowych oraz potrzebą 
dostarczania usług edukacyjnych jak najbardziej adekwatnych do potrzeb uczących 
się, warto rozważyć opracowanie metody nauczania języka biznesowego w oparciu 
o autentyczne teksty specjalistyczne. Jest to również metoda, do której nawiązu
je napisany przez Annę Butcher i Annę Dunin-Dudkowską podręcznik Polski język 
biznesu dla cudzoziemców (1998). Podręcznik ten opiera się na analizie formy, treści 
i warstwy językowej poszczególnych gatunków pisemnej komunikacji biznesowej, 
po której następują przykłady tekstów. Na ich podstawie można przećwiczyć i zre
widować zdobytą wiedzę. Jest to niewątpliwie interesujące podejście do nauczania 
tego ważnego aspektu języka biznesu, ale sam podręcznik jeszcze nie realizuje me
tody nauczania JO dla celów specjalistycznych opartej całkowicie na rzeczywiście 
autentycznych tekstach. W tej ostatniej metodzie punktem wyjścia jest bowiem tekst 
autentyczny o tematyce biznesowej. Dostęp do takich tekstów nauczyciel może uzy
skać na przykład poprzez współpracę z tłumaczem przysięgłym. Dodatkową zaletą 
takiej współpracy jest fakt, że nauczyciel nie musi sam zajmować się tłumaczeniem 
specjalistycznym. Natomiast jednym z problemów, na jaki nauczyciel języka pol
skiego dla celów biznesowych może się natknąć przy korzystaniu z tekstów dostar
czonych przez tłumacza przysięgłego, jest ochrona danych osobowych i umowa lo- 
jalnościowa podpisana przez tłumacza ze zleceniodawcami oraz często niska jakość 
tekstów wyjściowych, a nawet tłumaczeń, związana z bardzo krótkimi terminami 
zleceń - zwyczajnymi w pracy tłumacza specjalistycznego i przysięgłego.

Scenariusz lekcji oparty na tekście autentycznym może przewidywać ćwiczenia 
językowe, takie jak uzupełnianie luk lub odnalezienie właściwej kolejności akapi
tów, a następnie tworzenie glosariusza. Metodą prezentacji terminologii może być 
znajdowanie ekwiwalentów tłumaczeniowych w tekstach w obu językach. Dla za
pewnienia autentyczności strony językowej należy pamiętać o konieczności prezen
towania na lekcji języka polskiego tekstu napisanego pierwotnie w języku polskim, 
a dopiero przy omawianiu terminologii wyekscerpowancj z tego tekstu posługiwać 
się tłumaczeniem.

Inną techniką, którą można wykorzystać w trakcie lekcji opartej na tekście au
tentycznym, jest debata na temat wartości specjalistycznej danego tekstu. Mając, 
na przykład, do czynienia z umową handlową czy umową dystrybucyjną, można 
skorzystać z wiedzy profesjonalnej uczących się i wspólnie decydować o tym, czy 
umowa jest bezpieczna dla obu stron, która ze stron znajduje się w lepszej sytuacji, 
co należałoby zrobić, by wyeliminować luki i furtki prawne, z których skorzystać 
może jedna ze stron dla odniesienia korzyści. Jeszcze innym zadaniem polegającym 
na przetwarzaniu tekstu może być opracowanie listy elementów, które wynajmujący 
powinien sprawdzić przed podpisaniem umowy najmu. W części lekcji skupionej na 

egospodarka.pl
bankier.pl
money.pl
youtube.com
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produkcji lub na rozwijaniu sprawności pozajęzykowych i interpersonalnych moż
na polecić uczącym się zadanie renegocjacji umowy lub zadanie przeprowadzenia 
negocjacji dotyczących podpisania aneksu do niej. Zadaniem domowym zaś może 
być napisanie takiego aneksu w oparciu o umowę wyjściową lub dostarczone przy
kłady. Wykorzystanie oryginalnego tekstu jest o tyle zasadne, że aneksy do umów 
często podążają za wzorcem tekstu pisanego określonym przez pierwotną wersję 
umowy.

Interesującym zadaniem w ramach zajęć z języka polskiego jako obcego dla ce
lów biznesowych może być polecenie tłumaczenia tekstu specjalistycznego z języka 
pierwszego uczących się na język polski, a następnie porównanie tekstu stworzone
go przez uczących się z tekstem, którym dysponujemy od tłumacza przysięgłego. 
Przy wykorzystaniu metody nauczania JS opartej na tekstach autentycznych należy 
bezwzględnie pamiętać o usunięciu z tekstu wszelkich danych poufnych i upew
nieniu się, że forma samego dokumentu nic jest prawnie chroniona jako własność 
intelektualna. Należy również posiadać zgodę tłumacza przysięgłego, a gdy sytuacja 
tego wymaga, zatroszczyć się o wszelkie dodatkowe pozwolenia. Ten element meto
dy nauczania opartej na tekstach autentycznych może utrudniać pracę nauczycielowi 
języka biznesowego. Zawsze jednak odwoływanie się do materiałów autentycznych, 
nic tylko okazjonalnie, ale uczynienie ich podstawą nauczania języka biznesu jako 
obcego w odmianie profesjonalnej jest podejściem, które przynosi uczącym się naj
więcej korzyści.

11.3.3. Studium przypadku w glottodydaktyce języków specjalistycznych 
(W. Szupelak, B. Ligara)

Techniki glottodydaktycznc wykorzystujące studium przypadku w nauczaniu języ
ka biznesu są blisko związane zarówno z zagadnieniem używania materiałów au
tentycznych, jak i z koncepcją uczącego się jako źródła materiałów dydaktycznych 
(zob. II, 11.4.). Ze względu na fakt, że dotyczą one najczęściej badania obiektu, 
który z jakiegoś powodu jest szczególny - i tym samym godny bliższego zainte
resowania - warto w podobnym zakresie korzystać ze studium przypadku w N/U 
angielszczyzny oraz polszczyzny biznesowej. Co więcej, w obu tych sytuacjach 
glottodydaktycznych zastosować można te same przypadki szczegółowe, zmieniając 
jedynie język, którym zostały opisane.

W nauczaniu JO dla celów biznesowych wyróżnić można dwa podstawowe za
stosowania studium przypadku. Pierwszym z nich, zbliżonym właśnie do stosowania 
materiałów autentycznych, będzie analizowanie pewnych rzeczywiście zaistniałych 
sytuacji i problemów biznesowych. Mogą to być na przykład zagadnienia rozpatry
wane w perspektywie historycznej. Omawiać w nich można firmę, która odniosła 
sukces lub doświadczyła kryzysu, jak również metody osiągnięcia takiego sukcesu 
lub reagowania na sytuację kryzysową wraz z oceną zarówno ekspertów w danej 
dziedzinie, jak i samych uczących się. Zajęcia wykorzystujące studium przypadku 
mogą również skupiać się na problemach bieżących, takich jak na przykład analiza 
decyzji danej firmy o dokonaniu fuzji lub wejściu na giełdę. Co istotne, badania 
takie powinny zawierać „[...] dokładny opis badanego (osoby, obiektu) z możliwie 
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różnych stron i z uwzględnieniem rozmaitych jego aspektów” (Pilch, Bauman 2001: 
298). Stwierdzenie to znakomicie ujmuje specyfikę metody badawczej, jaką jest 
przypadek szczegółowy - specyfikę, która stanowi właśnie o przydatności technik 
wykorzystujących studium przypadku w szeroko rozumianej glottodydaktycc, gdyż 
wielostronność badań może stać się gwarancją zaistnienia autentycznej 
luki informacyjnej niezbędnej w nauczaniu przy użyciu podejścia komunika
cyjnego (por. II, 8.1.).

Dobrze dobrane studium przypadku powinno przedstawiać sytuację, w której 
uczący się mogą znaleźć więcej niż jedno rozwiązanie (por. Jcndrych, Wiśniewska 
2009: 44), co zmusza uczestników zajęć do komunikowania się między sobą. 
Natomiast w N/U języka biznesu skupienie się na przypadku biznesowym pozwa
la zarówno na prezentację pewnego zakresu terminologii specjalistycznej, jak i na 
rozwijanie sprawności pozajęzykowych i interpersonalnych. Ta ostatnia możliwość 
powstaje, gdy w oparciu o studium przypadku nauczyciel przygotowuje scenariusz 
zadaniowy zaprojektowany pod kątem rozwijania tych właśnie sprawności. Ponadto 
zasady badania przypadku, na które składają się „otwartość”, „komunikacja”, „natu
ralność” i „interpretacja” (Pilch, Bauman 2001: 298-299), odpowiadają bezpośred
nio wytycznym podejścia komunikacyjnego.

Drugim możliwym zastosowaniem studium przypadku w glottodydaktycc jest 
analiza przypadków charakterystycznych dla danego zawodu, danej firmy lub da
nego zadania biznesowego (por. Frendo 2005: 58). Takie jego wykorzystanie może 
wpływać na zwiększenie motywacji uczącego się. Wzmocnienie motywacji dokonu
je się poprzez zaprezentowanie procesu dydaktycznego jako wnoszącego autentycz
ną wartość w życic zawodowe ucznia (Jcndrych, Wiśniewska 2009: 43). Studium 
przypadku wpisuje się wtedy ściśle w zagadnienie uczącego się jako źródła materia
łów dydaktycznych, do którego teraz przejdziemy.

11.4. Uczący się jako źródło materiałów dydaktycznych

11.4.1. W glottodydaktyce języka angielskiego

Nauczanie języka obcego dla celów biznesowych jest często dialogiem dwóch spe
cjalistów - z jednej strony specjalisty od nauczania języka obcego, a z drugiej eks
perta w danej dziedzinie, w ramach której jest nauczany JO. Ten element stosunku 
nauczyciel - uczeń, obecny szczególnie w wariancie profesjonalnym języka bizne
su, powoduje, że obydwie osoby uczestniczące w procesie dydaktycznym zajmują 
w hierarchii zawodowej równorzędną pozycję. Dlatego też w N języka angielskiego 
dla celów biznesowych jak najbardziej stosowne jest wykorzystanie uczącego się 
jako źródła materiałów dydaktycznych. Wiąże się to również z ważną w procesie 
nauczania JO kwestią wiarygodności nauczyciela w oczach jego uczniów, a zależy 
ona między innymi od tego, w jakim stopniu oferowany przez uczącego kurs odpo
wiada potrzebom uczących się (Frendo 2005: 50). Tę specyficzną relację nauczyciel 
- uczeń najtrafniej zdefiniował E. Frendo: „korzystanie z uczącego się jako ze źródła 
materiałów dydaktycznych polega na zdobyciu od niego „treści (zawartości) kursu 
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językowego, podczas gdy nauczyciel pozostaje nadal specjalistą w dziedzinie języ
ka”110 (Frendo, 2005: 50).

"" „to get content from the learner; the teacher remains the language expert" (tłumaczenie W.Sz.).

Materiałami, które mogą być wygenerowane przez uczącego się, są listy, c-mailc, 
raporty, sprawozdania, broszury, formularze oraz - jak ma to miejsce w międzyna
rodowych korporacjach - roczne ankiety oceny pracowników i działalności firmy 
przeprowadzane najczęściej w języku angielskim. W celu pozyskania tego rodza
ju materiałów nauczyciel współpracuje z uczącym się, a w wyniku tej współpracy 
ustala korpus specjalistycznego materiału językowego wykorzystywanego następnie 
na zajęciach. Warto przy tym nadmienić, że uczniowie często sami wychodzą z ini
cjatywą, przynosząc istotne dla nich materiały i otwarcie prosząc o ich omówie
nie. W takiej sytuacji rola nauczyciela polega na umiejętności szybkiej adaptacji 
i maksymalizowania pożytku językowego, jaki uczący się może mieć z ich analizy. 
Doświadczenie oraz znajomość rozmaitych typów ćwiczeń pozwolą nauczycielo
wi na bieżąco przystosować przyniesione materiały do celów glottodydaktycznych. 
Taka spontaniczna lekcja często daje zaskakująco dobre rezultaty. Kiedy natomiast 
czas na to pozwala, nauczyciel może poprosić o wcześniejsze przekazanie mu tych 
materiałów, aby mógł na ich podstawie przygotować regularne zajęcia.

11.4.2. W glottodydaktyce języka polskiego

W nauczaniu polszczyzny biznesowej jako JO, podobnie jak w języku angielskim, 
nauczyciel może, a nawet powinien korzystać z uczącego się jako ze źródła ma
teriałów dydaktycznych. Dla tego celu można posłużyć się analizą potrzeb obec
nych i docelowych, czyli zachęcać uczących się do przynoszenia materiałów, które 
sprawiają im problemy na danym etapie nauki, lub tych, których użycie jest ko
niecznością zawodową w najbliższej przyszłości. Aktywne uczestnictwo w procesie 
zbierania materiałów dydaktycznych powinno stać się nawykiem uczącego się i sta
łą praktyką na zajęciach biznesowych. Ma to również bliski związek z autonomią 
uczącego się, gdyż sprzyja rozwijaniu u niego świadomości dydaktycznej również 
poza zajęciami.

11.5. Projektowanie programów nauczania języka polskiego jako obcego 
dla celów biznesowych

Istotną umiejętnością, której wymaga się od nauczycieli języka obcego dla celów 
biznesowych, jest zdolność projektowania programów nauczania dostosowanych do 
wymagań uczących się. Kluczowymi elementami przy przygotowaniu programów 
są: wspomniana wcześniej analiza potrzeb, dobór materiałów oraz określenie zakre
su tematycznego, językowego i terminologicznego kursu. E. Frendo podkreśla nadto 
rolę decyzji, które muszą zostać przy tym podjęte przez przygotowującego program: 
„Projektowanie kursu języka angielskiego (i każdego innego JO, uwaga moja - 
W.Sz.) dla celów biznesowych polega na podjęciu szeregu decyzji opartych na infor
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macjach zebranych w czasie analizy potrzeb”1" (Frcndo 2005: 32). Podejmowanie 
tych decyzji można rozpocząć od odpowiedzi na następujące pytania:

a) Czy kurs powinien być intensywny, czy ekstensywny?
b) Czy postępy uczących się powinny być oceniane?
c) Czy kurs powinien reagować na bezpośrednie potrzeby uczących się, czy też 

na potrzeby oddalone w czasie?
d) Czy nauczyciel powinien dostarczać wiedzę i ćwiczenia, czy też powinien 

organizować proces dydaktyczny zainicjowany przez uczących się?
c) Czy kurs powinien być wąsko wyspecjalizowany, czy obejmować szerszy 

zakres materiału?
f) Czy kurs powinien poprzedzać zawodowe i edukacyjne doświadczenia uczą

cych się, czy też powinien przebiegać z nim równolegle?
g) Czy materiał powinien realizować wariant pedagogiczny, czy profesjonalny 

języka biznesu?
h) Czy grupa powinna być jednorodna, czy zróżnicowana?
i) Czy kurs powinien być opracowany przez nauczyciela po konsultacji z uczą

cymi się lub/i instytucją zlecającą kurs, czy może powinien on być wyni
kiem procesu negocjacji ze studentami? (por. Dudley-Evans, St John 1998: 
145-146).

Odpowiedzi, jakie uczący udzieli sobie na powyższe pytania, wskażą mu, jak 
ukierunkować przygotowywany program nauczania. I tak, w czasie kursu inten
sywnego całkowity czas uczących się zostaje poświęcony na doskonalenie kom
petencji w języku obcym. Natomiast kurs ekstensywny polega na fakultatywnej 
nauce w ramach czasu pracy lub poza nim. W praktyce nauczania języka biznesu 
spotykamy się w obydwoma rodzajami kursów.

Kwestia bezpośrednich, natychmiastowych potrzeb uczących się dochodzi do 
głosu szczególnie wtedy, kiedy korzystamy z uczących się jako ze źródła materiałów 
dydaktycznych. Czasami również uczący się wyrażają konkretne zapotrzebowanie 
na rozwijanie pewnych sprawności w kontekście jakiegoś wydarzenia zawodowego. 
W pozostałych przypadkach celem kursu jest rozwijanie kompetencji językowych 
i profesjonalnych studentów dla przyszłego zwiększenia konkurencyjności uczącego 
się na rynku pracy.

Rola nauczyciela również jest określona zarówno przez wymagania uczących 
się, jak i oczekiwania ze strony instytucji zlecającej kurs. Od tych czynników za
leży, czy kurs będzie zaprojektowany przez nauczyciela zgodnie z potrzebami stu
dentów, a następnie „narzucony” im przez uczącego i instytucję zlecającą kurs, czy 
też uczniowie będą w czasie kursu negocjować kolejne zagadnienia z prowadzącym 
i pomiędzy sobą.

Rozważając ten aspekt projektowania programu, należy pamiętać, że czynnikiem 
decydującym, określającym zaangażowanie uczących się w powstawanie syllabusa, 
jest rodzaj oraz siła ich motywacji do nauki języka obcego w jego specjalistycz
nej odmianie. W przypadku tworzenia kursu obejmującego szerszy zakres materiału

„Designing a business English course is a matter of making a series of decisions based on informa
tion gathered during a needs analysis” (tłumaczenie W.Sz.).
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nauczyciel łączy w nim rozmaite sytuacje docelowe, sprawności pozajęzykowc i in
terpersonalne oraz rozmaite genry komunikacji:

Fakt, że kurs jest nie jest wąsko wyspecjalizowany, nic oznacza, że sprawności są uczone 
w sposób ogólny i powierzchowny. Wprost przeciwnie, mogą być one uczone w sposób nie
zwykle szczegółowy, a materiał może przy tym zawierać treść specjalistyczną"2 (Dudlcy- 
-Evans, St John 1998: 150).

W przypadku kursu zorientowanego na wąską dziedzinę specjalizacji, nauczane 
sprawności językowe oraz pozajęzykowc i interpersonalne mogą być ograniczone 
do kilku zaledwie najistotniejszych, tak samo jak konteksty użycia języka. Jest to 
uzasadnione wtedy, kiedy dla studenta istotne jest skoncentrowanie się na danych 
sprawnościach, a jego profesjonalne wymagania komunikacyjne są ograniczone. Ta 
sytuacja będzie miała miejsce, gdy uczący się posiada już doświadczenie zawodo
we. Jeśli zaś proces dydaktyczny poprzedza doświadczenie zawodowe uczącego się, 
celem kursu jest rozwój kompetencji zawodowych, które mogą być mu potrzebne 
w przyszłości oraz maksymalizowanie przyszłej wartości uczącego się dla poten
cjalnych pracodawców.

Jedną z zasadniczych kwestii przy projektowaniu programu nauczania jest za
gadnienie jednorodności grupy. Chodzi tu zarówno o jednorodność zawodową, edu
kacyjną czy dotyczącą pozycji w firmie, jak i o wspólny poziom językowy. Dla 
celów nauczania języka biznesowego w jego profesjonalnej odmianie istotne jest, by 
grupa uczących się była spójna. Dotyczy to zwłaszcza uczenia terminologii. Termin 
jest jednoznaczny tylko w specyficznym kontekście specjalistycznym, w określonej 
dziedzinie. Ten sam termin w innej dziedzinie może mieć zupełnie inne znaczenie 
i inne w związku z tym tłumaczenia. Wynikiem tego jest fakt, że w kontekście spe
cjalistycznym możemy mieć do czynienia z dwoma różnymi terminami o równo- 
kształtnym brzmieniu, które są homonimami. Może to wprowadzić zamieszanie na 
zajęciach językowych i naruszyć monorcfcrcncyjność terminu, która stanowi prze
cież o jego naturze (Ligara 2002: 67), Z drugiej strony, w rezultacie uczestnictwa 
w grupie studentów danego kursu specjalistów z różnych dziedzin dojść może do 
niezwykle ciekawych negocjacji znaczeń terminów oraz wymiany różnych punktów 
widzenia na temat adekwatności danych terminów do konceptów w rzeczywistości 
pozajęzykowej. Scenariusz zajęć oparty na negocjacjach między specjalistami na
wiązuje do technik inspirowanych socjo-kognitywnym podejściem do terminologii.

Wszystkie te elementy są niezbędne dla stworzenia spójnego i efektywnego pro
gramu nauczania, lecz podstawową sprawą w projektowaniu kursów jest jednak do
świadczenie uczącego. Dopiero po stworzeniu i sprawdzeniu w praktyce kilkunastu 
programów nauczania można mówić o osiągnięciu pewnego stopnia wtajemniczenia 
w tę trudną dziedzinę.

112 „The focus is broad because of the range of target events covered, but this docs not imply that the 
skills arc taught in a general and superficial manner. Skills will be dealt with in great detail, and 
the teaching material may even include some specific carrier content” (tłumaczenie W.Sz ).



Rozdział 12.
METODA ANALIZY MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH

I ZAJĘĆ W GLOTTODYDAKTYCE JĘZYKA BIZNESU - KRYTERIA

Specyfika języka biznesu - odmiany specjalistycznej nauczanej jako JO - powodu
je specjalne wymagania dotyczące materiałów dydaktycznych, różne od tych, jakie 
stawia się materiałom nauczania języka w odmianie ogólnej. Materiały do N języka 
biznesu jako obcego powinny odpowiadać kryteriom, których spełnienie umożliwia 
efektywne nauczanie tego JS i które - przy planowaniu programów nauczania i sa
mych lekcji - biorą pod uwagę jego cechy charakterystyczne. Ponadto, w związku 
z ciągle stosunkowo niewielką ilością opracowań metodycznych do nauki biznesowej 
odmiany języka polskiego jako obcego, większa jest rola dostępnych na rynku pod
ręczników, gdyż to właśnie one wyznaczają aktualny stan dydaktyki jego nauczania.

Wychodząc zatem z założenia, że za każdym podręcznikiem stoi określona me
toda nauczania, niezbędne staje się określenie podstawowych kryteriów, według 
których można by dokonać rzetelnej oceny wszelkich materiałów do nauki języka 
biznesu jako obcego. W tym celu należy stworzyć zestaw narzędzi metodologicz
nych umożliwiających porównywanie między sobą podręczników napisanych dla 
różnych języków - co w szerszej perspektywie pozwoli wydobyć różnice w podej
ściu do N odmian biznesowych w języku angielskim i polskim oraz pokazać możli
wości przeniesienia wartościowych metod z glottodydaktyki języka angielskiego na 
grunt polski.

Na podstawie opracowań naukowych prezentujących problemy metodyczne 
w glottodydaktyce JS oraz w oparciu o własne doświadczenie autora tych słów w na
uczaniu JO dla celów biznesowych i jego znajomość potrzeb uczących się wydzielić 
można cztery podstawowe kryteria oceny materiałów dydaktycznych z JO w odmia
nie specjalistycznej biznesowej. Stanowią je:

1. terminologia i praktyka tłumaczeniowa umożliwiające nabycie kompetencji 
tłumaczeniowej,

2. sprawności językowe,
3. sprawności pozajęzykowc i interpersonalne,
4. autonomia uczącego się.
Kryteria te mogą być zastosowane dla przeprowadzenia obiektywnej analizy pod

ręczników i innego rodzaju materiałów do nauki języka biznesowego, dostępnych 
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zarówno w języku polskim, jak i w angielskim, a ich dobór związany jest ściśle ze 
specyfiką nauczania JO dla celów biznesowych. Szczegółowe uzasadnienie wyboru 
takich właśnie kryteriów oraz sposób, w jaki odróżniają się one od tych używanych 
do oceny materiałów dydaktycznych do nauczania JO dla celów ogólnych, zostaną 
szczegółowo objaśnione w opisie każdego z nich. Ponadto, powyższe kryteria mogą 
zostać użyte do obserwacji i analizy zajęć, w czasie których język obcy dla celów 
biznesowych jest nauczany.

Ze względu na zarysowany powyżej związek pomiędzy podręcznikiem a me
todą nauczania oraz na fakt, że podręcznik jest zawsze odzwierciedleniem pewnej 
metody stosowanej w czasie zajęć z języka biznesu, założyć można, że powyższe 
kryteria stanowić mogą swoiste instrumentarium metodologiczne służące do oceny 
konkretnej metody dydaktycznej. Kolejnym istotnym problemem dotyczącym pod
ręczników -jak zresztą i wszelkich materiałów dydaktycznych - jest to, że powinny 
one stanowić albo pewien spójny program nauczania, albo przynajmniej jego za
mknięty wycinek. Tym samym powinny one realizować założenia programu i dążyć 
do osiągnięcia pewnych konkretnych, wymiernych celów.

12.1. Terminologia i praktyka tłumaczeniowa umożliwiające nabycie 
kompetencji tłumaczeniowej

Ponieważ rozróżnienie pomiędzy słownictwem ogólnym a terminologią jest jedną 
z cech charakterystycznych wyodrębniających język biznesu jako JS od języka ogól
nego, to właśnie ocena podejścia do nauczania terminologii zawartego w materia
łach dydaktycznych jest jednym z najważniejszych kryteriów ich cwaluacji.

Warto również zauważyć, że ze względu na różnice w specyfice języków pol
skiego i angielskiego różny będzie stosunek metodyki - zastosowanej w materiałach 
dydaktycznych w obu tych językach - do problemów terminologii. Podręczniki do 
angielszczyzny biznesowej skierowane są do szerokiego grona odbiorców o rozma
itych językach pierwszych. Używając wyrażenia ekonomicznego, powiedzieć moż
na, że podręczniki do angielskiego języka biznesu mają znacznie większy udział 
w rynku pomocy glottodydaktycznych niż analogiczne, tj. biznesowe podręczniki 
napisane dla jakiegokolwiek innego języka narodowego. W związku z tym podsta
wowe zagadnienie językowe związane z terminologią - tłumaczenie na język pierw
szy uczącego się jako zapewniające niezbędną precyzję w rozumieniu i używaniu 
terminu - nic jest zwyczajowo dostępne w ramach samego angielskiego podręczni
ka. Jedyną formą podania znaczenia terminu specjalistycznego jest w takich wypad
kach definicja terminologiczna (encyklopedyczna). W przypadku, gdy takiej definicji 
brak, ciężar zachowania spójności i precyzji terminu specjalistycznego spoczywa na 
nauczycielu, który musi posiadać wiedzę encyklopedyczną o takowym terminie i, co 
więcej, być w stanic wyjaśnić różnice pomiędzy użyciem danego terminu w dwóch 
rzcczywistościach - domenach - pozajęzykowych. I właśnie dlatego kompetencja 
tłumaczeniowa jest drugą składową pierwszego kryterium oceny materiałów i kur
sów. Praktyka tłumaczeniowa została dodana do tego kryterium jako kompetencja 
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blisko spokrewniona z opanowaniem terminologii, a także jako poszerzająca kom
petencję terminologiczną.

Przy analizie materiałów pod kątem realizacji w nich terminologii specjalistycz
nej i podejścia do tłumaczenia, kluczowymi pytaniami, jakie należy sobie postawić, 
są pytania o to, czy podręcznik, po pierwsze, bierzc pod uwagę różnicę pomiędzy 
metodyką nauczania słownictwa ogólnego a metodyką nauczania terminologii, po 
drugie, czy podejmuje decyzję, w jakim języku wytłumaczona zostaje terminologia 
i, po trzecie, czy wspomaga nauczyciela w tłumaczeniowym bądź definicyjnym wy
siłku zapewnienia precyzji terminologii. Ponadto istotne tu będą spójność doboru ter
minologii pod kątem dziedziny specjalistycznej, jasność kontekstu użyć oraz sposób 
jej organizacji w polach terminologicznych. Istotną rolę odgrywać będzie również 
związek między terminologią i jej użyciem w konkretnej praktyce komunikacyjnej 
oraz dyskursywnej. W celu dokonania analizy zawartości elementu tłumaczenia spe
cjalistycznego w materiałach dydaktycznych niezbędna staje się także odpowiedź na 
pytanie, czy podręcznik postuluje wagę tłumaczenia w nauczaniu języka specjali
stycznego i czy zapewnia ćwiczenia rozwijające kompetencję tłumaczeniową.

Z kryterium tłumaczeniowym ma również związek zagadnienie prezentacji wzo
rów tekstów specjalistycznych, których obecność pozwoli na rozwijanie kompeten
cji tłumaczeniowej poprzez dostarczenie kolokacji i gotowych struktur. Trzeba tu 
jednak poczynić zastrzeżenie, że gdy idzie o kryterium terminologiczne, obecność 
lub brak pewnych jego elementów nic mogą być traktowane jako czynniki wyłącznic 
wartościujący sam podręcznik. Jest to bardziej manifestacja pewnego podejścia do 
nauczania języka specjalistycznego, jak również odpowiedzi na pewne specyficzne 
potrzeby językowe, których świadomość w wyniku pracy zawodowej wyrobił sobie 
autor danego podręcznika.

12.2. Sprawności językowe

Oceniając to, jak programy i materiały realizują sprawności językowe, należy wziąć 
pod uwagę, jaki nacisk został w nich położony na określone sprawności językowe. 
Podobnie jak miało to miejsce przy manifestowanym przez materiały dydaktycz
ne stosunku do terminologii i tłumaczenia, decyzje w kwestii skoncentrowania się 
na poszczególnych sprawnościach zależą również od przekonań autora podręcznika 
co do ich roli w procesie N języka biznesu oraz wynikają ze świadomości potrzeb 
potencjalnych użytkowników podręcznika. Jednakże sposób prezentacji sprawno
ści i ich rozwijania w ramach danego podręcznika może już podlegać pewnej su
biektywnej ocenie jakościowej. Ponadto, kiedy mówimy o podręczniku do nauki 
języka biznesu, kluczowym zagadnieniem jest to, że powinien on stanowić nic tyl
ko odzwierciedlenie pewnej metody, ale reprezentować przede wszystkim pewien 
program nauczania. Dlatego sprawności rozwijane w ramach podręcznika powinny 
odpowiadać jego jasno określonym celom. Cele te i sprawności z nimi związane 
można zazwyczaj znaleźć w spisie treści lub w książce dla nauczyciela.

Subiektywnej ocenie jakościowej podlegać mogą też atrakcyjność i autentycz
ność ćwiczeń rozwijających sprawności językowe, autentyczność materiałów uży
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tych do rozwijania sprawności oraz sposób, w jaki materiały przechodzą od jednej 
sprawności do drugiej.

12.3. Sprawności pozajęzykowe i interpersonalne

Ocena programów i materiałów dydaktycznych pod kątem tego kryterium zależeć 
będzie w pierwszej kolejności od tego, czy uznają one konieczność rozwijania tych 
sprawności jako integralnego komponentu kursu języka biznesu. Spełnienie tego 
wymogu nie będzie już kwestią indywidualnej decyzji autora, będzie natomiast od
zwierciedlać jego podejście do natury nauczania języka biznesu. Co prawda autor 
może postulować brak związku między sprawnościami interpersonalnymi i pozaję- 
zykowymi a językiem biznesu, ale jednak z racji dużego zapotrzebowania na tego 
rodzaju treści, obserwowanego przez autora tych słów wśród uczących się zarówno 
języka angielskiego, jak i polskiego dla celów biznesowych, nieobecność tego kry
terium w materiałach dydaktycznych będzie stanowić czynnik wpływający znacząco 
na ich ocenę. Sprawdzając materiały pod kątem tego kryterium, należy znaleźć od
powiedź na pytania, czy wiedza na temat aspektów sprawności interpersonalnych, 
jakimi są na przykład negocjacje, jest w ramach materiałów dostępna, czy pomaga je 
rozwijać równolegle ze sprawnościami językowymi oraz czy jest udokumentowana 
w bibliografii.

Następnym etapem oceny sprawności pozajęzykowych i interpersonalnych jest 
prezentacja wzorów tekstów niezbędnych do realizacji zadania komunikacyjnego, 
takiego jakim na przykład są negocjacje. W tym konkretnym przypadku będą to 
gotowe struktury językowe używane typowo w takiej profesjonalnej sytuacji ko
munikacyjnej i mogą odpowiadać modelowi negocjacji zgodnemu ze schematem 
L. Grccnhalgha (por. II, 10.7.). Analizie poddane będzie to, czy warstwa językowa 
zaprezentowana uczącym się jest zgodna z podanym w podręczniku zapleczem teo
retycznym, czy może dotyczy też zupełnie innych funkcji komunikacyjnych niż te 
zaprezentowane w części teoretycznej. W przypadku negocjacji typowymi funkcjami 
językowymi są: wyjaśnianie, podsumowywanie, zadawanie pytań, proponowanie, 
wyrażanie zgody lub niezgody (Frendo 2005: 77). Ocena zaś prezentacji sprawności 
pozajęzykowych polegać będzie na określeniu związku pomiędzy zapleczem teore
tycznym a warstwą językową nauczaną w czasie zajęć oraz na bliższym przyjrze
niu się formie prezentacji tego związku. Użytkownik podręcznika powinien w nim 
znaleźć odpowiedź na pytanie, czy prezentacja tych sprawności jest dedukcyjna czy 
indukcyjna, czy też ma na przykład formę ćwiczenia sprawdzającego zrozumienie 
części teoretycznej lub polegającego na przyporządkowaniu funkcji językowych do 
poszczególnych etapów negocjacji.

Ostatnim etapem tej oceny będzie analiza funkcjonalności zaprezentowanej 
w podręczniku wiedzy i jej przydatność w realnym środowisku biznesowym, skon
frontowana z analizą potrzeb wraz ze wzmiankowaną wcześniej (por. II, 10.7.) za
leżnością dyskursu biznesowego od natury stosunku biznesowego.
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12.4. Autonomia uczącego się

W świetle zdefiniowanego w rozdziale 9.3. zjawiska autonomii uczącego się analiza 
materiałów dydaktycznych i kursów powinna odpowiedzieć na następujące pytania:

1. Czy wykorzystują one personalizację przy prezentacji materiału, to znaczy, 
czy nowa wiedza językowa i specjalistyczna nawiązuje do osobistych do
świadczeń uczących się?

2. Czy ich użytkownik znajdzie w nich miejsce na wkład własny?
3. Czy uczą one krytycznej oceny zarówno treści, jak i metod nauczania?
4. Czy uczą krytycznej oceny języka, który dociera do uczącego się w ramach 

jego działalności zawodowej?
5. Czy stawiają one uczącego się przed koniecznością podejmowania indywi

dualnych decyzji?
6. Czy promują autonomię uczącego się w perspektywie indywidualnej i spo

łecznej?
7. Czy podręcznik dysponuje kluczem umożliwiającym uczącym się samodziel

ne z niego korzystanie?
Ostatnie pytanie nawiązuje do rozumienia autonomii jako umiejętności samo

dzielnego rozwijania kompetencji językowych, do którego na przykład zachęca pod
ręcznik Professional Business in Use autorstwa lana McKcnzic. Samodzielna nauka 
z tym podręcznikiem będzie zatem przebiegać od wyszukania przez uczącego się 
interesującego go tematu w spisie treści poprzez analizę materiału teoretycznego do 
rozwiązania zadań i sprawdzenia odpowiedzi w kluczu (por. McKcnzic 2006: 7).

Ponieważ jednak autonomia uczącego się nic ogranicza się wyłącznic do samo
dzielnej pracy z podręcznikiem, dopiero odpowiedź na wszystkie postawione wyżej 
pytania pozwoli ocenić, czy i w jakim stopniu zastosowana metoda nauczania języka 
biznesu rozwija szeroko rozumianą autonomię uczącego.





Rozdział 13.
ANALIZA PODRĘCZNIKÓW DO NAUKI JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO 

DLA CELÓW BIZNESOWYCH

W rozdziale tym przeanalizowane zostaną - według przedstawionych wyżej kry
teriów - trzy podręczniki do nauki języka polskiego jako obcego dla celów biz
nesowych: Polski język biznesu dla cudzoziemców Anny Butchcr i Anny Dunin- 
-Dudkowskicj (z roku 1998), O biznesie po polsku Marzeny Kowalskiej (z roku 2008) 
i Polski w pracy Agnieszki Jasińskiej, Anety Szymkiewicz i Małgorzaty Małolcpszcj 
(z roku 2010). Spróbujemy również określić, czy dany podręcznik można wykorzy
stać do nauczania wariantu profesjonalnego polszczyzny biznesowej.

Analizę rozpoczyna ogólna prezentacja podręcznika, która między innymi obej
muje takie jego aspekty, jak określenie przez autorów poziomu zaawansowania 
językowego, jaki przewidują dla potencjalnych użytkowników podręcznika, oraz 
umieszczenie wskazówek natury metodycznej dla uczącego się i dla nauczyciela, jak 
również sprawdzenie, czy podręcznik jest opatrzony wstępem prezentującym podej
ście autorów do zagadnień akwizycji języka obcego oraz języka specjalistycznego.

Jako pierwszy analizie poddany zostanie podręcznik Polski język biznesu dla 
cudzoziemców Anny Butchcr i Anny Dunin-Dudkowskicj, jako chronologicznie naj
wcześniejszy.

13.1. Anna Butcher i Anna Dunin-Dudkowska Polski język biznesu 
dla cudzoziemców

13.1.1. Prezentacja ogólna podręcznika

Pierwszy dostępny na polskim rynku podręcznik do nauki języka polskiego jako ob
cego dla celów biznesowych, autorstwa Anny Butchcr i Anny Dunin-Dudkowskiej 
Polski język biznesu dla cudzoziemców został wydany w 1998 roku w Lublinie. Ze 
względu na stosunkowo wąski charakter omawianych zagadnień językowych jest to 
podręcznik z natury bardziej specjalistyczny, jednak nic na tyle, by zaklasyfikować 
kurs prowadzony na jego podstawie jako wariant profesjonalny polszczyzny dla ce
lów biznesowych. Podręcznik ten skupia się na sprawności pisania i czytania, czyli 
skutecznej i profesjonalnej komunikacji pisemnej w ramach języka biznesu. Warto 
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nadmienić, że dotyczy ona komunikacji tradycyjnej, z wyłączeniem korespondencji 
elektronicznej. „Wstęp” nic określa jasno poziomu językowego potencjalnych użyt
kowników podręcznika, wskazując jedynie poziom odbiorców jako „cudzoziemców 
dobrze znających język polski”. Zaprezentowano w nim natomiast ogólną zasadę 
korzystania z podręcznika polegającą na dokładnym zrozumieniu tekstu, praktycz
nym przyswojeniu typowych wyrażeń i zwrotów, wreszcie na samodzielnym formu
łowaniu podobnych tekstów (por. Butchcr, Dunin-Dudkowska 1998: 8).

13.1.2. Terminologia i praktyka tłumaczeniowa

Zakres słownictwa ogólnego i specjalistycznego realizowanego przez podręcznik łą
czy w sobie zarówno zwyczajowe wyrażenia i zwroty używane w komunikacji pisem
nej w języku polskim, jak i międzynarodowe terminy i skróty handlowe. Takie jed
nostki leksykalne, jak na przykład „skróty wyjaśniające kalkulowanie cen w ofercie” 
(Butchcr, Dunin-Dudkowska 1998: 18), pochodzą z języka angielskiego i jako takie 
zostały rozwinięte w pełnym brzmieniu angielskim. Tak więc ten element terminolo
gii handlowej zaopatrzony jest w tłumaczenie oraz w wyjaśnienie znaczenia w języku 
polskim o charakterze encyklopedycznym - jako polski ekwiwalent terminologicz
ny. Nic są natomiast jasne kryteria uporządkowania tej terminologii. Poza skróta
mi w podręczniku Znajdziemy również inną terminologię handlową. Na przykład 
w przypadku leksemu faktura podręcznik nie proponuje tłumaczenia na język angiel
ski, a jedynie operuje szczegółową definicją terminu wraz ze słownictwem z fakturą 
związanym. Terminologia jest prezentowana przy zachowaniu porządku logicznego: 
nadrzędności - podrzędności. Jako pierwszy podany jest termin ogólny (hiperonim) 
- faktura - a następnie termin podrzędny (hiponim) faktura konsularna (Butchcr, 
Dunin-Dudkowska 1998: 27, 28). Forma prezentacji terminologii w danej poddomc- 
nic, w ramach jednego rozdziału, podyktowana jest logiczną i „narracyjną” kolejno
ścią pojawienia się terminów w tekście. Ta forma prezentacji słownictwa przypomina 
wykład akademicki i jest interesująca, a także wartościowa również dla rodzimych 
użytkowników języka polskiego jako informacja na temat zasad handlu morskiego. 
W tekście od czasu do czasu pojawiają się też terminy angielskojęzyczne zaopatrzone 
w tłumaczenie i definicję w języku polskim. Nic jest jasne, co motywuje pojawienie 
się terminologii angielskojęzycznej. Ogólne wrażenie dotyczące terminologii jest ta
kie, że podręcznik prezentuje w formie akademickiej wiedzę na temat wybranych 
aspektów biznesowej komunikacji pisemnej, której ukierunkowanie na nicrodzimych 
użytkowników języka polskiego, czyli obcokrajowców, nic jest czytelne.

Wydaje się, że podręcznik jest skierowany do osób o kompetencji językowej bli
skiej poziomowi rodzimego użytkownika języka, czyli co najmniej Cl. Podręcznik 
nic rozwija praktyki tłumaczeniowej, jednak łatwo wyobrazić sobie tłumacza, któ
ry dokonując tłumaczenia na język polski, korzysta z podanych w książce wzorów 
pism celem opanowania pisemnych form biznesowych.

13.1.3. Sprawności językowe

Poza prezentowaniem rozmaitych form pisemnych zilustrowanych przykładami 
podręcznik nic rozwija żadnej sprawności językowej. Ćwiczenia znajdujące się na
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końcu każdego z rozdziałów dotyczą wyłącznie wiedzy akademickiej zdobytej w ra
mach danego rozdziału.

13.1.4. Sprawności pozajęzykowe i interpersonalne

Gdy idzie o repertuar sprawności pozajęzykowych i interpersonalnych, spis treści 
podręcznika zawiera jedynie negocjacje, lecz i w tym wypadku uczący się otrzymują 
tylko informacje o środkach językowych możliwych do wykorzystania w negocja
cjach, bez prezentacji technik czy strategii gwarantujących udane negocjowanie.

13.1.5. Autonomia uczącego się

Podręcznik w żaden otwarty sposób nic promuje autonomii uczącego się.

13.1.6. Podsumowanie

Podręcznik Polski język biznesu dla cudzoziemców Anny Butchcr i Anny Dunin- 
-Dudkowskicj może służyć jako bardzo dobry i w miarę autentyczny korpus pisanych 
tekstów biznesowych w języku polskim. Korzystać z niego mogą tłumacze oraz oso
by potrzebujące pomocy w zredagowaniu tekstu biznesowego po polsku. Jako źró
dło wiedzy na temat terminologii biznesowej i gatunków tekstów specjalistycznych 
może on być również interesującą lekturą dla rodzimych użytkowników języka pol
skiego. Jednak z powodu skupienia się wyłącznie na komunikacji pisemnej i takich 
też tekstach, nic może być podstawowym podręcznikiem do nauki języka polskiego 
jako obcego dla celów biznesowych, chyba że uczący się wariantu profesjonalnego 
języka biznesu wyraża zapotrzebowanie wyłącznic na naukę komunikacji pisemnej. 
Podręcznik może być natomiast źródłem interesujących materiałów dodatkowych 
w ramach kursu języka biznesowego na poziomic od B2 w górę.

13.2. Marzena Kowalska O biznesie po polsku (W. Szupelak, B. Ligara)

13.2.1. Prezentacja ogólna podręcznika

Podręcznik O biznesie po polsku (Kowalska 2008) powstał w odpowiedzi na zapo
trzebowanie na podręcznik o tematyce biznesowej na średnim poziomie zaawanso
wania językowego. W związku z tym książka jest adresowana do uczących się na 
poziomie B1/B2. Zgodnie z zaproponowaną w niniejszym opracowaniu typologią 
kursów biznesowych podręcznik Marzeny Kowalskiej klasyfikuje się jako pomoc do 
nauki wariantu dydaktycznego języka polskiego dla celów biznesowych, a to między 
innymi ze względu na mnogość dziedzin biznesu, które są w nim omawiane. Według 
informacji zawartej we „Wstępie”, podręcznik skierowany jest do osób aktywnych 
zawodowo.

Pierwszą rzeczą, która rzuca się w oczy po otwarciu podręcznika O biznesie po 
polsku, jest brak współcześnie skonstruowanego spisu treści. Publikacje angielsko
języczne do nauki JO przyzwyczaiły nauczycieli i uczących się do pewnego standar



190 Rozdział 13. Analiza podręczników do nauki języka polskiego jako obcego dla celów...

du w sposobie sporządzania spisów treści, w którym wyodrębnione zostają podsys
temy języka oraz sprawności językowe realizowane w ramach każdego rozdziału. 
W taki sposób zbudowany jest spis treści serii podręczników do nauki polszczyzny 
ogólnej dla cudzoziemców Hurra!!! Po polsku (Burkat, Jasińska 2007). Takie jasne 
wyodrębnienie podsystemów kodu i sprawności językowych ułatwia nauczycielowi 
konstruowanie programu nauczania, przygotowywanie zajęć, a uczącemu się daje 
wgląd w poczynione postępy i sprzyja rozwijaniu autonomii uczącego się. Kolejną 
obserwacją wynikającą z analizy pierwszego i kolejnych rozdziałów podręcznika 
M. Kowalskiej jest brak objaśnienia piktogramów oznaczających ćwiczenia oraz 
brak poleceń do części lekcji określonej we „Wstępie” jako „tekst lub dialog”. Ze 
względu na to, że nic wydano podręcznika dla nauczyciela, prowadzącemu zajęcia 
brakuje informacji, w jaki sposób można wykorzystać zaprezentowany w książce 
tekst lub dialog.

13.2.2. Terminologia i praktyka tłumaczeniowa

Dla prezentacji słownictwa ogólnego i terminologii autorka korzysta z tłumaczenia 
na język angielski. W świetle rozważanej we wcześniejszych rozdziałach niniejszej 
pracy specyfiki języka polskiego dla celów biznesowych należy uznać to za rozwią
zanie słuszne. Kontrowersje wzbudzać może jedynie forma, w jakiej autorka podaję 
tłumaczenie, np.:

„atakować lmperf. (-kuję, -kujesz)+ Acc • attack” (Kowalska 2008: 14).
Pomimo że w tłumaczeniu podano informację o tym, że Ickscm polski jest cza

sownikiem niedokonanym (lmperf.), ze względu na synkretyzm form w języku an
gielskim zasadne jest użycie formy „to attack”, która najczęściej definiuje czasownik 
w słownikach polsko-angielskich. Na przykład w Wielkim słowniku PWN-Orford 
(2004) ten sam Ickscm jest zaprezentowany następująco:

atak|ować impfvt
1. (napadać) to attack [bezbronnego]-, atakować kogoś nożem to attack sb with 

a knife, zaatakować (Wielki słownik PWN-Oxford 2004, wyróżnienie - W.Sz.).
W świetle przedstawionej wcześniej specyfiki języka specjalistycznego idea wy

raźnego oddzielenia słownictwa ogólnego od specjalistycznego jest jak najbardziej 
słuszna. Kontrowersyjna jest natomiast nomenklatura użyta do jej oddzielenia. We 
„Wstępie” autorka informuje, że „[...] słownictwo zostało podzielone na dwie grupy 
- ogólne oraz tematyczne. Słownictwo tematyczne zawiera zarówno słownictwo spe
cjalistyczne, jak i słownictwo ogólne czy potoczne, które rozszerza zasób słów doty
czących tematów lekcji” (Kowalska 2008: 8). Zastrzeżenia w takim podziale może 
budzić sposób zaklasyfikowania poszczególnych leksemów do „słownictwa ogól
nego” i „słownictwa tematycznego”. W niektórych przypadkach nic do końca jasne 
są kryteria przyporządkowania leksyki do słownictwa tematycznego. Przykładem 
takiego niejasnego przyporządkowania jest umieszczenie leksemu „rada / - piece 
of advice” (Kowalska 2008: 50) wśród słownictwa tematycznego. Tak rozumiany 
podział słownictwa, jak to definiuje M. Kowalska, może ponadto wprowadzać za
mieszanie w organizację leksykalną podręcznika, gdyż miesza terminologię specja
listyczną z wyrazami potocznymi oraz ogólnymi i dodatkowo wprowadza sztuczne, 
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nic do końca zdefiniowane, rozróżnienie między słownictwem ogólnym (sic!) a po
tocznym. Wreszcie terminologia specjalistyczna bez odniesienia do danej dziedziny 
może wprowadzać czytelnika w błąd w kontekście użycia leksemów w jego rodzi
mym języku.

Zdaniem autorki „[...] była potrzebna taka kategoria jak ‘słownictwo tema
tyczne’, ponieważ w podręczniku, który jest wprowadzeniem do języka biznesu, 
znalazłyby się lekcje pozbawione działu ‘słownictwo specjalistyczne’” (Kowalska 
2008: 8). Z punktu widzenia dydaktyki nauczania języka specjalistycznego, rozwa
żyć można dwie możliwości dla tego podziału: albo rozróżnienie na słownictwo 
ogólne i terminologię specjalistyczną, albo zaprezentowanie słownictwa w formie 
spójnej, oddzielając jedynie graficznie terminologię - i słownictwo potoczne - od 
słownictwa ogólnego. W drugim wypadku jednak wydzielenie choćby tylko gra
ficzne słownictwa potocznego od słownictwa ogólnego jest prawic niemożliwe do 
przeprowadzenia według jakichś kryteriów obiektywnych.

Za udany pomysł należy natomiast uznać dział „łatwo zapamiętasz”, gdzie po
jawiają się, z jednej strony, intemacjonalizmy, co sprzyja zwalczeniu dcmotywu- 
jącego przekonania obcokrajowców o trudności nauczenia się polszczyzny, oraz, 
z drugiej - podawanie gotowych struktur językowych w dziale „wyrażenia i zwro
ty”. Występujące w podręczniku wzory tekstów specjalistycznych to między innymi 
rozmowa telefoniczna i negocjacja ceny. Wzory zaś tekstów pisanych to w więk
szości autentyczne notatki prasowe, wykresy oraz formy przypominające raporty 
z działalności firmy.

13.2.3. Sprawności językowe

Sprawnością językową, którą można rozwijać z pomocą podręcznika O biznesie po 
polsku, jest z pewnością czytanie ze zrozumieniem. W książce pojawia się wiele tek
stów, zarówno preparowanych, jak i autentycznych. Każdy rozdział posiada fragment 
tekstu wraz z pytaniami typu: prawda i fałsz, ćwiczeniami wielokrotnego wyboru oraz 
zadaniami polegającymi na podkreśleniu lub parafrazowaniu słów, które pojawiły się 
w tekście. Teksty autentyczne są zazwyczaj krótkie, dostosowane do poziomu uczest
ników kursu. Wątpliwości budzą jedynie dystraktory w ćwiczeniach wielokrotnego 
wyboru - często mogą one sprawiać wrażenie zbyt prostych jak na poziom B1 /B2. Ze 
względu na brak materiałów audio student nie ma możliwości rozwijania sprawności 
reccptywnej rozumienia ze słuchu przy pomocy tego podręcznika.

Sprawności produktywne są w podręczniku rozwijane poprzez ćwiczenia wystę
pujące bezpośrednio po tekście preparowanym i prezentacji słownictwa. Przykład ta
kiej organizacji materiału obserwujemy w rozdziale 2. zatytułowanym „Prezentacja 
firmy”, gdzie po krótkim tekście, prezentacji słownictwa, dziale „łatwo zapamię
tasz”, „ 15 minut na gramatykę” i „konstrukcje” następuje polecenie: „Przedstaw tekst 
o firmie „Konsolo” tak, jakbyś był dyrektorem tej firmy, np.: (My) zatrudniamy..., 
zajmujemy się... itp.” (Kowalska 2008: 29, wyróżnienie W.Sz.). Kontrowersyjna 
jest tutaj jedynie forma polecenia, ze względu na użycie w nim drugiej osoby licz
by pojedynczej rodzaju męskiego111. Taka forma nic jest właściwym korclatcm ję

W tym wypadku trybu przypuszczającego.
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zykowym aktu mowy polecenie używanym oficjalnie w firmach. Standard poleceń 
promowany zarówno przez ośrodki kształcące nauczycieli języka polskiego jako 
obcego, egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego, jak i podręczniki 
takie, jak wspomniany wcześniej Hurra!!! Po polsku, promują użycie formy grzecz
nościowej zaczynającej polecenie od „proszę”, np. „Proszę przedstawić osoby na 
rysunkach” (Burkat, Jasińska 2007: 14). Użycie tej formy sprzyja wpajaniu formuły 
grzecznościowej, która w kontaktach biznesowych tym bardziej powinna być pro
mowana oraz rozwiązuje problem wyboru pomiędzy rodzajem męskim, żeńskim 
i męskoosobowym.

Do plusów podręcznika należy zaliczyć to, że każdy rozdział kończy się za
daniem produktywnym mającym na celu personalizowanie przyswojonej wiedzy. 
W takim ćwiczeniu podsumowującym dany rozdział polecenie brzmi na przykład: 
„Odpowiedz na pytania”. Nic jest niestety jasne, w jakiej formie uczący się powinien 
na te pytania odpowiedzieć.

Tak więc oceniając realizację poszczególnych sprawności językowych w pod
ręczniku M. Kowalskiej, można powiedzieć, że obecna jest w nim sprawność czy
tania oraz, tylko potencjalnie, sprawności produktywne. Ich językowa realizacja 
zależy od kreatywności i doświadczenia nauczyciela w nauczaniu i tworzeniu mate
riałów do nauczania JS jako obcego.

13.2.4. Sprawności pozajęzykowe i interpersonalne

Spośród repertuaru sprawności pozajęzykowych i interpersonalnych podręcznik 
przedstawia cztery: prezentację, telejonowanie, spotkania i negocjacje, skupiając się 
przy tym wyłącznic na ich językowym aspekcie, nic dostarczając jednak informacji 
na temat technik i strategii pomocnych w realizowaniu tych działań językowych. 
Pewną pomocą w tej dziedzinie będzie z pewnością tabelka zawierająca „sformuło
wania kategoryczne” i „mniej kategoryczne”.

Z punktu widzenia sprawności pozajęzykowych, takich jak negocjacje, przy
datne byłoby na przykład ćwiczenie - którego jednak podręcznik nie przewiduje - 
prezentujące etapy negocjacji z poleceniem dopasowania zwrotów do danego etapu. 
Taka forma byłaby bardzo efektywna z dwóch powodów: sprzyjałaby zapamiętaniu 
struktur, bo dokonywałoby się ono poprzez przypisanie ich do konkretnej funkcji 
językowej, a poza tym prezentowałaby preferowaną organizację modelu negocjacji. 
Takie podejście do rozwijania sprawności negocjowania mogłoby w sposób dodat
ni wpłynąć na rozwój zawodowy ludzi aktywnych w dziedzinie biznesu. Idealna 
bowiem sytuacja edukacyjna zachodzi, gdy uczący się mogą skorzystać z nabytych 
sprawności pozajęzykowych i interpersonalnych również na gruncie swojego języka 
pierwszego.

13.2.5. Autonomia uczącego się

We „Wstępie” do podręcznika O biznesie po polsku autorka wyraża nadzieję, że 
„[...] podręcznik może być wykorzystywany zarówno do pracy z nauczycielem, 
jak i do samodzielnej pracy uczącego się. Stosunkowo prosty układ poszczegól
nych części oraz klucz do ćwiczeń pozawalają na samodzielną naukę” (Kowalska 
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2008: 7). Stwierdzenie to nie gwarantuje jednak rozwijania autonomii uczącego się. 
Procesy promowania i rozwijania autonomii polegają bowiem na technikach perso
nalizacji doświadczeń językowych i dążeniu do maksymalizacji czasu, w którym 
uczący się jest wystawiony na działanie języka autentycznego, a także na dążeniu 
do inicjowania jak najczęstszej komunikacji w języku docelowym. Elementów tych 
niestety w podręczniku Marzeny Kowalskiej brak. Pewnych aspektów personali
zacji dostarczyć może wspomniana wcześniej część produktywna (por. II, 13.2.3.), 
w której zadane są pytania takie, jak „Czy często latasz? Które linie lotnicze lubisz 
najbardziej? Jak oceniasz usługi Polskich Linii Lotniczych LOT?” (Kowalska 2008: 
57). Zatem o to, czy z podręcznika może korzystać student bez pomocy nauczyciela, 
należałoby zapytać samych uczących się.

13.2.6. Podsumowanie

Podręcznik O biznesie po polsku Marzeny Kowalskiej sprawia do pewnego stopnia 
wrażenie, jakby był jedynie publikacją zestawu materiałów używanych przez autorkę 
w nauczaniu języka polskiego jako obcego dla celów biznesowych. Ze względu na 
braki opracowania metodycznego i brak poleceń do tekstów przypomina on swego 
rodzaju skrypt, z którego należycie skorzystać potrafi wyłącznic sam autor. Nic ma 
wątpliwości, że część materiałów i rozwiązań może być z powodzeniem wykorzysta
na do nauczania wariantu dydaktycznego języka biznesu. Jednakże dopiero dodanie 
do podręcznika rozszerzonego komentarza metodycznego i szczegółowych instruk
cji do zadań, zawartych na przykład w książce dla nauczyciela, mogłoby zwiększyć 
wartość tej pozycji. W chwili obecnej podręcznik O biznesie po polsku może być 
inspiracją tematyczną bądź też bazą ćwiczeń językowych osadzonych w tematyce 
biznesowej. Aby przeprowadzić udaną lekcję języka polskiego jako obcego dla ce
lów biznesowych, nauczyciel musi wydatnie rozszerzyć repertuar sprawności tak ję
zykowych, jak i pozajęzykowych/intcrpersonalnych, prezentowanych i ćwiczonych 
w czasie zajęć, wprowadzić materiały autentyczne tak, żeby umożliwić rozwijanie 
sprawności rozumienia ze słuchu, rozwinąć aspekty autonomii uczącego się i perso
nalizacji elementów językowych oraz dopracować pola terminologiczne dotyczące 
wybranych zagadnień specjalistycznych - tak więc, w praktyce, stworzyć kurs au
torski.

13.3. Agnieszka Jasińska, Aneta Szymkiewicz, Małgorzata Małolepsza
Polski w pracy

13.3.1. Prezentacja ogólna podręcznika

Podręcznik Polski w pracy (2010) adresowany jest do osób, od których praca zawo
dowa wymaga posługiwania się językiem polskim. Reaguje tym samym na zapotrze
bowanie rosnącej liczby ckspatriantów, którzy przyjechali do Polski w celach zawo
dowych. Mimo że w codziennych kontaktach interpersonalnych osoby te posługują 
się często wyłącznic językiem angielskim, gdyż zamieszkanie w dużym mieście nic 
zawsze wymaga od nich bezpośrednio znajomości języka polskiego, okoliczności 
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natury zawodowej bądź osobistej motywują je do podjęcia nauki. Niezwykle inte
resującym rozwiązaniem jest przeznaczenie podręcznika do nauki języka zawodo
wego - biznesowego - dla odbiorców już na poziomic Al+114. Pozwala to domyślać 
się, że podręcznik będzie skoncentrowany na funkcjonalnej prezentacji słownictwa 
i gramatyce dostosowanej do najpilniejszych potrzeb komunikacyjnych. Pomimo 
że nic jest on podręcznikiem do nauki JS, zostanie poddany analizie, gdyż realizuje 
zakres tematyczny sytuacji profesjonalnych związany z językiem biznesu.

114 Europejski system opisu kształcenia językowego nic dopuszcza stosowania symboli „+", przy 
opisie poziomu językowego. Jednakże nauczyciele, instytucje uczące języków obcych, a nawet 
podręczniki (por. Jasińska, Małolcpsza, Szymkiewicz 2010) często korzystają z tych dodatkowych 
oznaczeń dla bardziej precyzyjnego plasowania uczących się pod względem kompetencji języ
kowych.

Spis treści podręcznika, który autorki podzieliły na 15 rozdziałów, sporządzo
ny jest w nowoczesny sposób i wyróżnia dla każdego rozdziału trzy kluczowe ele
menty: sytuacje komunikacyjne, słownictwo i gramatykę. Takie ułożenie zagadnień 
pomaga nauczycielowi w planowaniu programu nauczania i indywidualnych zajęć, 
jednak ze względu na dużą zawartość metajęzyka i pojęć gramatycznych uczniom na 
poziomie A1/A2 może być trudno skorzystać ze spisu treści jako narzędzia badają
cego postępy przez nich poczynione i wspomagającego ich autonomię.

Podręcznik skonstruowany jest w sposób niezwykle atrakcyjny graficznie, 
a ogromną jego zaletą jest niewątpliwie dołączona płyta CD z materiałami audio. 
Polecenia w podręczniku sformułowane są w jasny i przejrzysty sposób z wykorzy
staniem formy grzecznościowej. Każdy z rozdziałów zorganizowany jest według 
następującego schematu:

• Pomysły
• Prezentacja
• Wdrożenie
• Praktyka
• Produkcja
• Bilans
Taka humorystyczna budowa rozdziału, zorientowana na odwzorowanie cyklu 

życia produktu, pomaga też organizować realizację materiałów na lekcji. Podręcznik 
nic posiada wstępu i nic prezentuje metod, z których powinien korzystać nauczy
ciel, używając go w czasie zajęć. Pomimo to praca z książką Polski w pracy nic 
przysparza nauczycielowi problemów, ponieważ polecenia są jasno skonstruowane, 
a zarówno format, szata graficzna, jak i organizacja materiału podobne są do pod
ręczników znanych nauczycielom między innymi z N języka angielskiego.

13.3.2. Terminologia i praktyka tłumaczeniowa

Ze względu na zakładany stosunkowo niski poziom językowy uczących się, do któ
rych podręcznik jest adresowany, oraz ze względu na spodziewane szerokie spek
trum odbiorców podręcznik nic realizuje terminologii z dziedzin specjalistycznych. 
Jest to raczej pomoc do nauki języka ogólnego, z tym że opartej na kontekstach 
profesjonalnych.
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13.3.3. Sprawności językowe

Sprawności językowe prezentowane w podręczniku Polski w pracy zostały szcze
gółowo omówione w rozdziale poświęconym tym treściom nauczania (por. II,
10.6.2.1.).  Model nauczania sprawności przebiegający od sprawności receptywnych 
- począwszy od słuchania - do sprawności produktywnych - rozwijających spraw
ność pisania - jest jednym z najlepiej dopracowanych wzorców nauczania sprawno
ści, nic tylko na gruncie języka specjalistycznego, ale języka obcego w ogóle.

Zdecydowaną zaletą podręcznika jest również to, że ćwiczenia rozwijające ko
lejne sprawności językowe są często oparte na spójnej całości narracyjnej i tworzą 
pewną historię wykorzystującą realia pracy w Polsce. Wpływa to pozytywnie na 
zainteresowanie podręcznikiem zarówno ze strony uczących się, jak i nauczyciela, 
a ponadto umożliwia korzystanie z niego w pracy z osobami znajdującymi się na 
niższym poziomic zaawansowania językowego niż sugerowany A1+. W przypadku 
uczenia takich właśnie osób nauczyciel, zmieniając kolejność ćwiczeń rozwijają
cych sprawności językowe, jest w stanic dostosować udostępniony przez autorki 
materiał do specyficznych potrzeb i preferencji kognitywnych studentów.

13.3.4. Sprawności pozajęzykowe i interpersonalne

Mimo że podręcznik Polski w pracy ćwiczy wiele ze sprawności pozajęzykowych 
i interpersonalnych w ramach sprawności językowych, brak w nim bezpośredniej 
wykładni pewnych kluczowych zasad rozmowy telefonicznej, prezentacji czy komu
nikacji elektronicznej. Podręcznik może być za to doskonałą bazą dla scenariuszy 
do rozwijania tych sprawności (por. Aneks, Scenariusz 5), gdyż sytuacje, które pre
zentuje, oraz ćwiczenia na odgrywanie ról w nim zawarte są niezwykle realistyczne 
i używają autentycznego języka komunikacji zawodowej. Jednak, jak było to za
sygnalizowane w rozdziale 10.6.2.1., dla pełnego wykorzystania możliwości, jakie 
daje nauczycielowi rozwijanie sprawności interpersonalnych, przydatne może się 
okazać cksplicytnc wyjaśnienie podstawowych norm honoryfikatywności, zarówno 
tych uniwersalnych kulturowo, jak i niektórych specyficznych, charakterystycznie 
polskich zasad grzecznościowych. W przypadku braku cksplicytnic przedstawio
nych wskazówek interpersonalnych nauczyciel może poprosić uczących się o wy
wnioskowanie ich z tekstu. Jednak w podręczniku Polski w pracy prezentowane 
teksty nic zawsze są na tyle modelowo poprawne, by umożliwić taką ekstrapolację. 
Podobnie teksty słuchane dotyczące rozmów telefonicznych - jeśli mają służyć bu
dowaniu relacji interpersonalnych - powinny zostać przebudowane pod kątem ich 
skuteczności jako aktów mowy. Niektóre ze zwrotów, a szczególnie intonacja nie
których materiałów audio bywa agresywna, konfrontacyjna i nie do końca poprawna 
w kontekście profesjonalnym.

13.3.5. Autonomia uczącego się

Poprzez zadawanie spersonalizowanych pytań otwartych, mnogość materiałów au
dio, których uczący się mogą słuchać w domu, oraz dostępny w formie elektronicznej 
klucz do ćwiczeń podręcznik może pomagać w rozwijaniu autonomii uczącego się.
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13.3.6. Podsumowanie

Podręcznik Polski w pracy jest bardzo dobrym przykładem materiałów dydaktycz
nych zorientowanych bardziej na wariant dydaktyczny języka biznesu. Realizuje on 
poszczególne cele językowe w oparciu o sytuacje profesjonalne, co może uczynić go 
interesującą propozycją dla uczących się języka polskiego jako obcego. Szczególnie 
godny polecenia jest komunikacyjny aspekt podręcznika, gdyż skupia się wyraźnie 
na sprawnościach produktywnych i funkcjonalnym korzystaniu z języka.



Zakończenie:
JAK SKUTECZNIE UCZYĆ JĘZYKA OBCEGO DLA CELÓW BIZNESOWYCH?

Celem niniejszego opracowania było, z jednej strony, wydobycie i pokazanie spe
cyfiki języka biznesu - odmiany specjalistycznej nauczanej jako język obcy - i pły
nących z tej specyfiki implikacji glottodydaktycznych, a z drugiej, wypracowanie 
obiektywnych kryteriów oceny pomocy dydaktycznych niezbędnych w procesie 
nauczania, takich jak podręczniki do nauki języka polskiego jako obcego dla celów 
biznesowych. Dla realizacji obu zamierzeń zastosowano w pracy podejście porów
nawcze z glottodydaktyką języka angielskiego dla celów biznesowych jako mającą 
dłuższą tradycję, znaczące osiągnięcia teoretyczne oraz zastosowania praktyczne.

Z przedstawionej w niniejszej pracy problematyki glottodydaktyki języka bizne
su nasuwa się szereg wniosków natury metodycznej. Wskazują one na konieczność 
zastosowania odmiennej dydaktyki w nauczaniu języka biznesu niż ma to miejsce 
w przypadku nauczania JO dla celów ogólnych. Język obcy dla celów biznesowych, 
będący odmianą języka specjalistycznego, a zarazem łączący w sobie elementy ję
zyka ogólnego i sprawności pozajęzykowc, wymaga specyficznego, eklektycznego 
podejścia do nauczania. Kluczowym zagadnieniem w N języka dla celów bizneso
wych jest określenie stopnia specjalistyczności języka, który będzie wchodził w za
kres danego kursu. Następuje to w wyniku analizy potrzeb uczących się. Powinna 
ona dostarczyć nauczycielowi wzorców tekstów wyjściowych, którymi uczący się 
będą się posługiwali w swojej pracy zawodowej. W oparciu o te wzorce, porównu
jąc teksty w JS z tekstami w języku ogólnym, nauczyciel może wydobyć specyfikę 
nauczanego języka specjalistycznego i stopień jego specjalistyczności.

Najważniejsze zatem wnioski płynące z niniejszej pracy ująć można jako szereg 
podstawowych postulatów dla N języka biznesu jako obcego. Przedstawiają się one 
jako:

• Konieczność zdefiniowania podejścia nauczyciela do uczenia terminologii 
biznesowej i związanych z tym metod i technik.

• Postrzeganie języka biznesu jako języka łączącego w sobie języki różnych 
dziedzin specjalistycznych i języka ogólnego.

• Kluczowa rola sprawności pozajęzykowych i interpersonalnych w nauczaniu 
JO dla celów biznesowych.

• Konieczność redefinicji relacji nauczyciel - uczeń.
• Określenie genezy i specyfiki materiałów dydaktycznych.
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• Kluczowa rola analizy potrzeb w N języka biznesu.
• Istnienie w glottodydaktycc dwóch wariantów języka biznesu: wariantu dy

daktycznego i wariantu profesjonalnego.
• Rola autonomii uczącego się w procesie N/U języka biznesu.
• Określenie metody analizy materiałów dydaktycznych.
Terminologia jest kluczowym aspektem definiującym języki specjalistyczne, 

dlatego w N języka biznesu metody jej uczenia będą właśnie szczególnie istot
ne. Postulowane jest kompleksowe podejście do nauczania terminologii oparte na 
zdobyczach współczesnej lingwistyki teoretycznej i stosowanej. Każdy nauczyciel 
uczący języka specjalistycznego powinien mieć świadomość roli podejścia onoma- 
zjologiczncgo w N terminologii. Właśnie z niego wynikają wszystkie opisywane 
główne cechy charakterystyczne dla terminologii i metody jej nauczania. Mimo że 
podejście onomazjologicznc nic doprowadza nauczyciela do jedynie słusznej me
tody nauczania terminologii, znajomość onomazjologiczncj genezy terminologii 
i wymagań, jakie stawia ona przed uczącym, jest punktem wyjścia do wszelkich 
rozważań metodycznych na temat nauczania języków specjalistycznych. Nauczyciel 
musi mieć świadomość specyfiki terminu w ramach danej dziedziny, potrzeby jego 
monoreferencyjności oraz braku - w podejściu synchronicznym - synonimów dla 
specjalistycznych jednostek leksykalnych. Ważnym elementem nauczania termino
logii jest zatem odniesienie terminu do wiedzy z zakresu dziedziny specjalistycznej, 
do definicji terminologicznej lub do tłumaczenia na język pierwszy uczącego - bo
wiem podejście onomazjologicznc wyklucza prezentowanie terminologii ograniczo
ne tylko do kontekstów jej użycia w tekście.

Drugą istotną teorią definiującą metody i techniki uczenia terminologii jest po
dejście korpusowo-tckstowc. Dopuszcza ono, a nawet promuje uczenie terminów 
w kontekście. Naczelnym postulatem jest rozumienie semantyki terminologii nie 
jako nadrzędnie narzuconej, lecz jako tworzonej przez specjalistów danej dziedziny 
poprzez użycia danego terminu w dyskursie specjalistycznym. Elementem ustalają
cym terminologię w formie, która może stać się formą definicji terminologicznej, są 
autorytety w danej dziedzinie. Warto zauważyć, że oba wymienione wyżej podejścia 
można interpretować jako różnic umieszczone na osi chronologicznej. Zarówno po
dejście onomazjologicznc, jak i podejście korpusowo-tckstowc są realizowane typo
wo synchronicznie, skupiają się na obecnym stanic rzeczy, nic dopuszczają analizy 
diachroniczncj powstawania terminów. Inaczej jest jednak rozłożony w obu tych 
podejściach nacisk położony na proces formowania się terminologii. Można zaryzy
kować twierdzenie, że terminologię o dłuższych tradycjach lepiej opisuje podejście 
onomazjologicznc, a terminologię dziedzin młodszych lepiej opisuje podejście kor- 
pusowo-tekstowe. Oba podejścia i ich implikacje dla metod i technik nauczania są 
kluczowe dla nauczania terminologii specjalistycznej.

Trzecim podejściem do kwestii rozumienia zawartości znaczeniowej w termino
logii specjalistycznej jest diachroniczne podejście socjo-kognitywne, które postuluje, 
by dla właściwego opisu i zrozumienia terminologii brać pod uwagę diachroniczną 
motywację powstawania terminów w różnych kontekstach użycia oraz typy motywa
cji stojącej za ustaleniem terminologii. Terminologia taka zostaje następnie skodyfi- 
kowana w oparciu o uwarunkowania społeczne, takie jak autorytet poszczególnych 
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specjalistów, lub względy poznawcze mające na celu lepsze i bardziej precyzyjne 
opisanie zjawisk nazywanych przez terminy, jak również zjawiska terminologizacji 
i dctcrminologizacji. Co istotne, założenia terminologii socjo-kognitywncj dopusz
czają synonimię oraz wieloznaczność terminów jako niezbędny element ewolucji 
języka i samej terminologii.

Wszystkie te trzy podejścia pozwalają na poszerzenie metod i technik nauczania 
terminologii w języku specjalistycznym. Wychodząc od onomazjologicznych wymo
gów tłumaczenia terminologii i zapewnienia uczącym się dostępu do jego definicji 
terminologicznej, poprzez dociekanie i negocjację znaczeń terminu oraz prezentacje 
kolokacji na bazie kontekstów, a także użyć profesjonalnych danych terminów wy
nikających z podejścia korpusowo-tekstowego, nauczyciel ma do dyspozycji mno
gość technik, z których może skorzystać w czasie zajęć z języka biznesu. Podejście 
socjo-kognitywnc pozwala dodatkowo na kreatywną realizację zajęć z terminologii 
poprzez grupowe negocjacje przyjętych znaczeń danych terminów. W przypadku 
języka biznesowego, szczególnie w języku polskim, w którym tak wiele słów i ter
minów jest przeniesionych z języka angielskiego, interesującym ćwiczeniem bazują
cym na podejściu socjo-kognitywnym jest na przykład tworzenie polskich terminów 
na bazie angielskojęzycznych odpowiedników.

Podsumowując, uczenie terminologii w języku biznesowym, zarówno na grun
cie polszczyzny, jak i języka angielskiego, wymaga od uczącego jasnego określenia 
dziedziny, do jakiej termin należy, prezentacji terminu w polu terminologicznym 
wraz z wyjaśnieniem zależności pomiędzy pozostałymi elementami jego pola termi
nologicznego. Pole terminologiczne może również mieć wpływ na kontekst użycia 
i na typ kolokacji. Przede wszystkim należy jednak pamiętać, że bez względu na 
podejście, które motywuje nasze techniki nauczania, nauczyciel musi zapewnić pre
cyzję rozumienia i użycia terminu w odpowiedniej dziedzinie i uczyć jego użycia 
w normatywnych kolokacjach.

Zdefiniowanie dziedziny, do jakiej termin należy, jest w N/U szczególnie istot
ne w świetle rozumienia języka biznesu jako języka łączącego w sobie języki 
specjalistyczne (kilku dziedzin), takie jak język prawniczy, finansowy i eko
nomiczny, z językiem ogólnym używanym w codziennej komunikacji oraz 
z uproszczonym językiem komunikacji elektronicznej. Kompetencje 
komunikacyjne w języku biznesu wymagają również opanowania sprawności inter
personalnych, uzasadnionych odkryciami na gruncie psychologii, socjologii i teorii 
komunikacji. W związku z rozległością wyżej wymienionych dziedzin ostateczna 
forma zajęć językowych wraz z ich celami oraz odpowiednio dobranymi do tych 
celów metodami i technikami będzie wynikiem precyzyjnej i postępującej analizy 
potrzeb uczących się.

Właśnie z hybrydowej natury języka biznesu wynika rola sprawności interper
sonalnych i pozajęzykowych w programie zajęć. Jest to cecha dystynktywna odróż
niająca język biznesu od innych języków specjalistycznych. Co istotne, nauczyciel 
nic powinien ograniczać się do zaprezentowania teoretycznych aspektów danych 
sprawności. To spostrzeżenie jest szczególnie ważne ze względu na fakt, że często 
nauczyciel mający zazwyczaj przygotowanie przede wszystkim językowe, może nic 
być dostatecznie wykwalifikowany, by uczyć psychologicznych i socjologicznych 
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aspektów komunikacji. Dlatego w uczeniu sprawności pozajęzykowych i interper
sonalnych sprawą pierwszej wagi jest zintegrowanie ich z treściami językowymi. 
Może to być na przykład połączenie sprawności analizy i prezentacji danych sta
tystycznych z ćwiczeniem zagadnień językowych, takich jak czas przeszły czy li
czebniki. Niesie to ze sobą konieczność tworzenia materiałów dydaktycznych, na 
przykład scenariuszy interakcji, dobranych specjalnie dla danej grupy.

Z tego, co zostało powiedziane na temat nauczycieli języka obcego nicposiada- 
jących dostatecznej kompetencji specjalistycznej w danej dziedzinie, wynika kolej
na kluczowa cecha glottodydaktyki języka biznesu. W interakcjach z uczącymi się 
charakter relacji nauczyciel - uczeń często zmienia się na relację mniej autorytarną, 
a bardziej skupioną na współpracy. Jest to element, który często może być sporym 
wyzwaniem zarówno dla ucznia, jak i nauczyciela, jednakże na początku współpra
cy warto jasno określić role oraz zakres kompetencji w danej dziedzinie - języka ob
cego oraz specjalistycznej - i potraktować naukę języka biznesu jako n cgocj acj ę 
dwóch specjalistów.

Powyższe stwierdzenie wiąże się również niezwykle blisko z problematy
ką genezy materiałów dydaktycznych służących do nauczania języka biznesu. 
Przeanalizowano tutaj wady i zalety korzystania z materiałów autentycznych, jak 
również istotną rolę, jaką w nauczaniu języka biznesu odgrywa korzystanie z uczące
go się jako źródła materiałów dydaktycznych. Motywowanie i „szkolenie” uczących 
się do zgłaszania autentycznych problemów związanych z pracą - i wykorzystanie 
tych problemów na przykład w postaci studium przypadku - jest istotnym aspek
tem pracy nauczyciela języka biznesu. Ponadto może ono również stać się techniką 
wspomagającą analizę potrzeb.

Już w kursach języka ogólnego precyzyjna analiza potrzeb językowych uczących 
się jest niezwykle ważna. Jednak w nauczaniu języka specjalistycznego staje się ona 
jeszcze bardziej istotna. W przypadku zaś glottodydaktyki języka biznesu stwierdzić 
można, że analiza potrzeb okazuje się jednym z najważniejszych elementów pro
cesu dydaktycznego. Na fakt ten mają wpływ rozmaite czynniki. Jednym z nich są 
wysokie wymagania i oczekiwania, jakie mają uczestnicy kursu biznesowego w wa
riancie profesjonalnym, przyzwyczajeni przez kontekst zawodowy do otrzymywania 
maksymalnej wartości w zamian za określony wkład finansowy. Ten aspekt wiąże się 
blisko z zagadnieniem oczekiwań, które jest nieco różne od problemu potrzeb, 
lecz w kontekście nauczania języka biznesu nic może być zignorowane. Nauczyciel 
języka obcego dla celów biznesowych musi - poza zidentyfikowaniem potrzeb ję
zykowych uczących się - określić ich oczekiwania i potrzeby związane z wiedzą 
specjalistyczną, potrzeby komunikacyjne (w tym możliwe sytuacje i konteksty pro
fesjonalne) oraz potrzeby związane ze sprawnościami interpersonalnymi i pozajęzy- 
kowymi. Kolejnymi istotnymi aspektami, jakie nauczyciel musi wziąć pod uwagę, 
są: konieczność przeprowadzania postępującej analizy potrzeb, aby monitoro
wać zmieniające się wymagania uczącego się, budowanie zwyczaju komunikowania 
potrzeb i oczekiwań oraz uwzględnianie też i tego, że uczący się nic chcą lub nic 
potrafią zidentyfikować i przekazać nauczycielowi swoich potrzeb.

Wysokie wymagania uczących się języka obcego dla celów biznesowych mogą 
być związane z wariantem języka biznesowego, który jest nauczany. W N języka 
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biznesu można bowiem wyróżnić dwa podstawowe warianty: profesjonalny oraz 
dydaktyczny. Pierwszy z nich dotyczy ludzi, którzy pracują w branżach bizneso
wych, a posiadanie lub poszerzenie kompetencji językowej w danej dziedzinie spe
cjalistycznej jest dla nich istotne w osiągnięciu celów biznesowych bądź osobistych. 
Są to uczniowie, którzy często otwarcie komunikują swoje potrzeby. Podczas pracy 
z takimi uczniami redefinicja relacji nauczyciel - uczeń uwidacznia się najsilniej. 
Drugim wariantem języka biznesu jest wariant dydaktyczny, w którym potrzeby 
uczących się skoncentrowane są zazwyczaj na sprawności językowej realizowanej 
w ramach zagadnień związanych z biznesem. Uczniowie często nic są aktywni za
wodowo, a motywację do nauki języka stanowią przyszłe własne plany lub fakt, że 
zagadnienia biznesowe są związane z ich kierunkiem studiów. Warto tu podkreślić, 
że w N obu wariantów języka biznesu najbardziej efektywne okazuje się podejście 
zadaniowe.

Kolejnym aspektem metodyki nauczania języka obcego dla celów biznesowych 
jest rola autonomii uczącego się definiowanej jako świadomość potrzeb, umiejęt
ność maksymalizowania kontaktu z językiem obcym oraz poszukiwania interakcji 
w tym języku, jak również konieczność kontynuowania poszukiwań językowych 
poza zajęciami. Rola autonomii jest jeszcze bardziej istotna zwłaszcza w przypadku 
wariantu profesjonalnego, gdzie uczący się może przewyższać nauczyciela w kom
petencji specjalistycznej. Budowanie autonomii uczącego się jest szczególnie ważne 
w N języka biznesu ze względu na stale zmieniające się realia rynku, a także i na 
to, że materiały preparowane - takie jak podręczniki - stosunkowo szybko ulegają 
przedawnieniu, a uczący muszą na własną rękę poszukiwać materiałów dostarczają
cych im specjalistycznych informacji.

Ostatnim, ale niemniej ważnym zagadnieniem poruszonym w niniejszym opra
cowaniu, jest problem analizy materiałów dydaktycznych i zajęć z języka obcego 
dla celów biznesowych. Zdolność przeprowadzenia takiej oceny okazuje się szcze
gólnie istotna dla nauczycieli języka biznesu, ponieważ muszą oni częściej sięgać 
po materiały autentyczne przy realizacji programu, często też muszą samodzielnie 
tworzyć materiały do nauki JO. Na podstawie zespołu kryteriów definiujących język 
biznesu w ostatecznym rozrachunku wyznaczone zostały cztery podstawowe kryte
ria analizy i oceny materiałów dydaktycznych i, co za tym idzie, zajęć:

• terminologia i praktyka tłumaczeniowa,
• sprawności językowe,
• sprawności pozajęzykowc i interpersonalne,
• autonomia uczącego się.
Kryteria te mogą stanowić pomoc nic tylko dla nauczycieli w ocenie materiałów 

tak w języku polskim, jak angielskim, ale także dla pracowników administracyjnych 
w szkołach językowych w celu oceny jakości zajęć z języka biznesu prowadzonych 
w ich macierzystych instytucjach.

Warto przy tym podkreślić, iż nauczanie języka obcego dla celów biznesowych 
jest przede wszystkim szansą dla nauczycieli JO na poszerzenie własnych horyzon
tów, rozwój wiedzy pozajęzykowej i specjalistycznej oraz na ewentualne poszerze
nie obszaru swojej działalności zawodowej - poza ramy wyłącznic uczenia języka 
obcego. Wymagania, jakie nauczanie języka specjalistycznego stawia przed nauczy- 
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ciclcm, pozwalają mu na ponowne zdefiniowanie jego stosunku do uczenia języka 
obcego oraz roli uczącego się w procesie dydaktycznym. Techniki uczenia termino
logii mogą pozytywnie wpłynąć na metody uczenia słownictwa ogólnego, a wiedza 
o takich technikach pozwala również radzić sobie skutecznie w sytuacjach, kiedy 
elementy terminologii specjalistycznej pojawiają się na zajęciach języka ogólnego. 
Daje to również możliwość doskonalenia warsztatu nauczycielskiego przez korzy
stanie z materiałów autentycznych i tworzenie własnych pomocy naukowych. Płynie 
stąd zachęta dla wszystkich nauczycieli języków obcych, czy to języka angielskiego, 
czy to polskiego, do spróbowania swoich sił w uczeniu języka obcego dla celów 
biznesowych.



Aneks:
SCENARIUSZE ZAJĘĆ I ĆWICZEŃ

W Aneksie przedstawiono przykładowe scenariusze jednostek lekcyjnych oraz 
poszczególnych ćwiczeń językowych, które wykorzystać można w glottodydaktycc 
polszczyzny biznesowej. Ich celem jest praktyczne zilustrowanie metod i technik 
nauczania, o których jest mowa w niniejszej pracy. Czytelnik znajdzie tutaj zarówno 
scenariusze całych zajęć, jak i pojedynczych ćwiczeń możliwych do zastosowania 
w ramach jednostki lekcyjnej. Scenariusze zajęć opierają się na konkretnych podej
ściach glottodydaktycznych i prezentują techniki wynikające z tych podejść w kon
tekście lekcji języka biznesowego, natomiast ćwiczenia bardziej są przykładem za
stosowania konkretnych technik w nauczaniu polszczyzny biznesowej.

Każdy scenariusz składa się z charakterystyki uczących się, prezentacji celu 
glottodydaktyczncgo zajęć, opisu procedur, typu interakcji, jaka zachodzi w klasie 
w czasie realizacji tych procedur, oraz przybliżonego czasu trwania każdej procedu
ry podanego w minutach. Zadania, prezentowane pod planem ćwiczenia czy pełnej 
jednostki lekcyjnej, przeznaczone są dla uczących się. Każdy scenariusz zawiera 
również klucz do ćwiczeń - napisany z myślą o nauczycielu - zawierający suge
rowane rozwiązania oraz w przypadku gdy ćwiczenie zawiera elementy rozwijania 
sprawności rozumienia ze słuchu - transkrypcje tekstów audio. Transkrypcje podaję 
się, aby korzystający ze scenariusza mogli zrozumieć ćwiczenie bez konieczności 
dostępu do Intemetu. Wszystkie scenariusze wpisują się w ramy podejścia komuni
kacyjnego i zadaniowego.

W Aneksie przedstawione są następujące scenariusze:

1. Scenariusz ćwiczenia. Podejście zadaniowe rozwijające sprawność mówienia 
oraz pozajęzykowc i interpersonalne sprawności potrzebne do przeprowadzania 
telefonicznej rozmowy biznesowej. Scenariusz prezentuje możliwość adaptacji 
tego samego ćwiczenia dla dwóch różnych poziomów językowych.
1.1. Dla poziomu A2+
1.2. Dla poziomu B1 +

2. Scenariusz lekcji. Podejście zadaniowe z elementami tłumaczenia (z użyciem 
słowników specjalistycznych) rozwijające pozajęzykową i interpersonalną 
sprawność prezentowania danych liczbowych w kontekście biznesowym.



204 Aneks: Scenariusze zajęć i ćwiczeń

3. Scenariusz lekcji. Rozwijanie kompetencji terminologicznej w dziedzinie mar
ketingu w oparciu o kolokacjc i negocjację terminów nawiązującą do podejścia 
socjo-kognitywncgo.

4. Scenariusz ćwiczenia. Rozwijanie kompetencji terminologicznej w oparciu 
o koncepcję pól terminologicznych. Organizacja terminologii według hierarchii 
hiperonim - hiponim.

5. Scenariusz lekcji. Rozwijanie sprawności mówienia i sprawności pozajęzyko- 
wych oraz interpersonalnych związanych z przygotowaniem do odegrania spo
tkania biznesowego w oparciu o podejście komunikacyjne i zadaniowe.

Scenariusz 1: Scenariusz ćwiczenia

Podejście zadaniowe: rozmowa telefoniczna.

1.1. Dla poziomu A2+

Uczestnicy:
4 osoby
poziom A2+

Czas: 85 min.

Cele:
Wprowadzenie i ćwiczenie słownictwa związanego z rozmową telefoniczną doty
czącą złożenia zamówienia.

Cele poboczne:
Rozwijanie sprawności pozajęzykowych i interpersonalnych związanych z efektyw
ną komunikacją telefoniczną.

Materiały:
Podręcznik Polski w pracy (Jasińska, Szymkiewicz, Małolcpsza 2010), materiały 
nauczyciela.

Plan ćwiczenia

Etap Procedura Cel Interakcja Czas
(w minutach)

Wprowa
dzenie

Nauczyciel daje uczącym 
się kilka numerów do 
podyktowania sobie w parach 
(por. Aneks, Ćwiczenie 1.1.1).

Przypomnienie 
zasad 
dyktowania 
numerów, 
które będą 
potrzebne 
w ćwiczeniu 
zadaniowym.

Praca 
w parach

10
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Etap Procedura Cel Interakcja Czas
(w minutach)

Prezentacja 
języka

Uczący się słuchają nagrań
i rozwiązują zadania 2, 4 i 5 
z podręcznika Polski w pracy 
(por. Jasińska, Szymkiewicz, 
Małolcpsza 2010: 25).

Zapoznanie 
uczących 
się ze 
słownictwem 
używanym 
w rozmowie 
telefonicznej.

Praca 
indywidualna, 
praca 
w parach

15

Przygoto
wanie do 
realizacji 
zadania

Uczący się w parach dobierają 
z puli zwrotów elementy 
językowe do jednego z czterech 
etapów rozmowy telefonicznej 
(por. Aneks, Ćwiczenie 1.1.2.).

Przygotowanie 
do odegrania 
zadania.

Praca 
w parach, 
nauczyciel 

uczniowie

15

Realizacja 
zadania

Uczący się w parach odgrywają 
rozmowę telefoniczną. Mogą 
się posiłkować poprzednim 
zadaniem. Nauczyciel pilnuje 
jednak, by nic czytali z kartki. 
Nauczyciel monitoruje 
produkcję uczących się, 
zwracając uwagę na kryteria 
zarówno językowe, jak 
i pozajęzykowe (por. Aneks, 
Ćwiczenie 1.1.4).

Produkcja, 
praktyczne 
wykorzystanie 
zdobytych 
elementów 
językowych 
do realizacji 
konkretnego 
zadania.

Praca 
w parach

15

Informacja 
zwrotna, 
językowa

Nauczyciel komentuje wybrane 
błędy językowe, skupiając 
się na tych, które utrudniały 
komunikację (por. Aneks, 
Klucz 1.1.4).

Zwiększenie 
poprawności 
językowej.

Nauczyciel
- uczniowie

15

Informacja 
zwrotna, 
pozajęzy- 
kowa

Nauczyciel zwraca uwagę na 
błędy pozajęzykowe, które 
utrudniły osiągnięcie sukcesu 
w realizacji zadania (por. 
Aneks, Klucz 1.1.5).

Zwiększenie 
efektywności 
biznesowej.

Nauczyciel 
- uczniowie

15

Ćwiczenie 1.1.1.
Przykłady numerów do podyktowania

BFAD 937682ACG2745834
GEE7458FDCB321095724
CGB0928FE 83751AC4735
BDF12094EACB 49237354
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Ćwiczenie 1.1.2.
Proszę dopasować poniższe zwroty do odpowiedniego etapu rozmowy telefonicznej.

a) W takim razie koszty wysyłki wyniosą 230 złotych. Rozumiem, że dane do faktury również 
pozostają takie same...

b) Wspaniale, czy ma Pani nasz najnowszy katalog?
c) Tak jest, Perfcct Solutions, Marian Andruszcwicz, Kraków, ulica Piastowska 45.
d) Jaką formę płatności Państwo wybierają?
c) Niestety nic, mam katalog sprzed trzech lat. Czy ceny się zmieniły?
f) Chcemy kupić 3 biurka „Stefan”. Jaka jest cena?
g) O! Dzień dobry Pani Barbaro, dawno Państwo nie dzwonili! Co u Państwa słychać?
h) Niestety nie produkujemy już. biurka „Stefan”. Zamiast tego mamy w ofercie nowy produkt: 

biurko „Sebastian”, które kosztuje tylko 480 złotych.
i) Dzień dobry, mówi Barbara Adamska, firma Perfcct Solutions, mam kilka pytań odnośnie"' 

Państwa najnowszego katalogu.
j) U nas bardzo dobrze: właśnie rozbudowujemy biuro i chcielibyśmy dokupić kilka mebli.
k) Niektóre tak, mamy też sporo nowych produktów. Jakie konkretnie meble Panią interesują?
l) Oczywiście, jak dla Państwa możemy zaoferować cenę 450 złotych.
m) (...)
n) Dziękuję za informacje. Mam jeszcze pytanie, jakie będą koszty wysyłki?
o) To zależy, na jaki adres mamy wysłać meble, czy Państwa siedziba jest w tym samym miejscu?
p) Dziękuję zatem, do widzenia.
q) Do widzenia, życzę miłego dnia.
r) Dziękuję, wzajemnie.
s) Planujemy zamówić 3 biurka. Czy możemy otrzymać rabat przy tak dużym zamówieniu?
t) Prosimy o wysyłkę za pobraniem, zapłacimy przy odbiorze.
u) Doskonale, przesyłka powinna być u Państwa w najbliższy piątek.
v) Tak. Nie zmienialiśmy siedziby.
w) Wspaniale, pozwoli Pani, że podsumuję wszystkie dane transakcji?
x) Oczywiście.
y) Czy mogę jeszcze w czymś pomóc?
z) Nie, dziękuję, to wszystko. Bardzo dziękuję Panu za pomoc.
aa) Cała przyjemność po mojej stronie.
bb) Dzień dobry, firma Matrix Meble, Bogdan Cisak przy telefonie, w czym mogę pomóc?

Etap rozmowy Funkcja
Zwroty

Dzwoniący Odbierający
Wstęp Przywitanie 1. 2.

Rozmowa towarzyska 3. 4.
Biznes Pytanie o produkty 5. 6.

Zamówienie + negocjacja ceny 7. 8.
Ilość produktów 9. 10.
Cena + zniżka II. 12.
Koszty wysyłki 13. 14.
Forma płatności 15. 16.
Adres do wysyłki 17. 18.
Dane do faktury 19. 20.
Adres do korespondencji 21. 22.

Podsumowanie Ilość produktów
Cena
Adres do wysyłki 
Koszty wysyłki 
Dane do faktury

23. 24.

Zakończenie 25.
27.

26.
28.

115 Norma języka wskazuje na poprawną formę tego wyrażenia: „odnośnie do Państwa katalogu" 
(por. SJPSz: t. 11). W tekście scenariusza postanowiliśmy zastosować formę mniej poprawną, a czę
ściej występującą w komunikacji telefonicznej.
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Ćwiczenie 1.1.3.
Student 1: Proszę odegrać scenariusz rozmowy telefonicznej w roli dzwoniącego.

Dzwoniący:
Pracuje Pan/Pani w firmie Perfect Solutions. Otwieracie nowe biuro.
Ma Pan/Pani katalog firmy Matrix z roku 2007.
Proszę zamówić 3 szafki, 4 krzesła i 3 biurka. Czy ceny są identyczne jak w 2007 roku?

Szafa „Jacek” Biurko „Stefan” Krzesło „Relaks”

___ _ ■"

pr

/ /

120 zl 350 zl 240 zł

Proszę przeprowadzić rozmowę według następującego wzoru:

Wstęp Powitanie
Nawiązanie do kontaktu z 2007 roku

Biznes Aktualizacja produktu
Negocjacja ceny 
Rabat
Płatność
Wysyłka

Podsumowanie Odbierający sprawdza wszystkie szczegóły

Zakończenie Osoba dzwoniąca kończy rozmowę
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Student 2: Proszę odegrać scenariusz rozmowy telefonicznej w roli odbierającego.

Odbierający:
Pracuje Pan/Pani w Matrix Ltd. Klient dzwoni z zamówieniem.
Klient ma stary katalog. Proszę aktualizować jego informacje o meblach i ich cenach.

Szafa „Król Jacek” Biurko „Sebastian” Krzesło „Relaks II”

J

150 zł 480 zl 99 zł

Wstęp Powitanie (nazwa firmy, imię i nazwisko)

Proszę przeprowadzić rozmowę według następującego wzoru:

Biznes Rozmowa
Rabat
Płatność (przelew, gotówka) 
Wysyłka i faktura (adres, c-mail)

Podsumowanie Powtórzenie wszystkich detali

Zakończenie „Czy mogę jeszcze w czymś pomóc?”

Klucz 1.1.4.
Materiały nauczyciela: przykładowy przebieg rozmowy.

Odbierający: Dzień dobry, firma Matrix Meble, Bogdan Cisak przy telefonie, 
w czym mogę pomóc?
Dzwoniący: Dzień dobry, mówi Barbara Adamska, firma Perfect Solutions, mam 
kilka pytań odnośnie Państwa najnowszego katalogu.
O: O! Dzień dobry Pani Barbaro, dawno Państwo nic dzwonili! Co u Państwa sły

chać?
D: U nas bardzo dobrze: właśnie rozbudowujemy biuro i chcielibyśmy dokupić kil

ka mebli.
O: Wspaniale, czy ma Pani nasz najnowszy katalog?
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D: Niestety nic, mam katalog sprzed trzech lat. Czy ceny się zmieniły?
O: Niektóre tak, mamy też sporo nowych produktów. Jakie konkretnie meble Panią 

interesują?
D: Chcemy kupić.... jaka jest cena?
O: Niestety nie produkujemy już biurka „Stefan”. Zamiast tego mamy w ofercie 

nowy produkt: biurko „Sebastian”, które kosztuje tylko..... złotych.
D: Planujemy zamówić 3 biurka. Czy możemy otrzymać rabat przy tak dużym za

mówieniu?
O: Oczywiście, jak dla Państwa możemy zaoferować cenę....
D: Dziękuję za informacje. Mam jeszcze pytanie, jakie będą koszty wysyłki?
O: To zależy, na jaki adres mamy wysłać meble, czy Państwa siedziba jest w tym 

samym miejscu?
D: Tak. Nic zmienialiśmy siedziby.
O: W takim razie koszty wysyłki wyniosą.... Rozumiem, że dane do faktury również 

pozostają bez zmian?
D: Tak jest, Pcrfcct Solutions, Marian Andruszcwicz, Kraków, ulica Piastowska 45. 
O: Jaką formę płatności Państwo wybierają?
D: Prosimy o wysyłkę za pobraniem, zapłacimy przy odbiorze.
O: Doskonale, przesyłka powinna być u Państwa w najbliższy piątek, pozwoli Pani, 

że podsumuję wszystkie dane transakcji?
D: Oczywiście.
(•••)
O: Czy mogę jeszcze w czymś pomóc?
D: Nic, dziękuję, to wszystko. Bardzo dziękuję Panu za pomoc.
O: Cała przyjemność po mojej stronic.
D: Dziękuję zatem, do widzenia.
O: Do widzenia, życzę miłego dnia.
D: Dziękuję, wzajemnie.

Klucz 1.1.5.
Materiały nauczyciela: przykład kryteriów oceny rozmowy telefonicznej.

Etap Punktacja
(0-5 
punktów)

Komentarz

Budowanie relacji interpersonalnych:

1. Odpowiedni styl 2. rozmowy
2. Aktywne słuchanie
3. Unikanie nienaturalnej ciszy

na linii

0-5
0-5
0-5

Obecność wszystkich czterech etapów 
rozmowy telefonicznej

Tak/Nic

Osiągnięcie celu Tak/Nic
Precyzja wypowiedzi 0-5
Jakość i precyzja podsumowania 0-5
Język 0-5
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1.2. Dla poziomu B1+

Uczestnicy:
4 osoby
poziom B1 +

Czas: 70 min.

Cele:
Rozwijanie sprawności pozajęzykowych i interpersonalnych związanych z efektyw
ną komunikacją telefoniczną.

Cele poboczne:
Ćwiczenie słownictwa związanego z rozmową telefoniczną dotyczącą złożenia za
mówienia, przypomnienie formy grzecznościowej.

Materiały: Hurra!!! Po polsku 3 (Burkat, Jasińska, Małolepsza, Szymkiewicz 
2010), materiały nauczyciela.

Etap Procedura Cel Interakcja Czas 
(w mi
nutach)

Wprowa
dzenie

Nauczyciel zadaje zadanie 
8 ze strony 77 podręcznika 
Hurra!!! Po polsku 3 (Bur
kat, Jasińska, Małolepsza, 
Szymkiewicz 2010: 77). 
Uczący się mają w parach 
dopasować wybrane zwroty 
do osoby wypowiadającej je: 
dostawcy usług lub klienta.

Uczący się słuchają mate
riałów audio do zadania 9a 
i 9b ze strony 77 podręcznika 
Hurra!!! Po polsku 3 (Bur
kat, Jasińska, Małolepsza, 
Szymkiewicz 2010: 77). 
Ich zadaniem jest uzupeł
nienie tabelki (por. Aneks, 
Ćwiczenie 1.2.1.) zwrotami 
używanymi w nagraniu na 
rozpoczęcie i zakończenie 
rozmowy realizowanej w ra
mach relacji klient dostaw
ca usług. Następnie uczący 
się rozwiązują zadanie 9a 
i 9b.

Nauczyciel powtarza z uczą
cymi się zasady użycia formy 
grzecznościowej.

Wprowadzenie 
zwrotów związanych 
z realizacją zleceń. 
Wprowadzenie za
sad funkcjonowania 
relacji klient do
stawca usług.

Praca w pa
rach, praca 
indywidualna, 
nauczyciel 

uczeń

20
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Etap Procedura Cel Interakcja Czas 
(w mi
nutach)

Przygoto
wanie do 
zadania

Nauczyciel prezentuje sytu
ację (por. Aneks, Ćwiczenie
1.2.2. ), a następnie dzieli 
grupę na dzwoniących i od
bierających. Każda z grup 
korzystając z prostej „mapy 
rozmowy telefonicznej” 
(por. Aneks, Ćwiczenie
1.2.3. ) ma uzupełnić funkcje 
biznesowe (jakie zadania 
mają być zrealizowane
w czasie rozmowy) i za
proponować odpowiednie 
zwroty konieczne do ich 
realizacji.

W spółpraca języko
wa między uczącymi 
się, wymiana kom
petencji językowej 
oraz specjalistycz
nej. Ustalenie, jakie 
stadia kontaktu 
biznesowego są 
niezbędne przy reali
zacji zamówienia.

Praca w gru
pach

15

Realizacja 
zadania

Liczący się przeprowadzają 
rozmowę telefoniczną 
(por. Aneks, Ćwiczenie 
1.2.4.). Nauczyciel monito
ruje produkcję, przygotowuje 
informację zwrotną.

Realizacja zadania. 
Praktyczne zasto
sowanie zwrotów 
wygenerowanych 
w wyniku współpra
cy językowej mię
dzy uczącymi się.

Praca w pa
rach

5

Informacja 
zwrotna, 
pozajęzy- 
kowa

Nauczyciel komentuje sukces 
w realizacji zadania (sprze
daż) i poprawia błędy z nim 
związane.

Komentarz na 
temat wykorzy
stania sprawności 
pozajęzykowych 
i interpersonalnych 
w realizacja zadania 
biznesowego.

Nauczyciel 
uczniowie, 

praca całą 
grupą

10

Informacja 
zwrotna, 
językowa

Błędy językowe zostają po
prawione.

Informacja zwrotna 
na temat języka. 
Opóźniona poprawa.

Nauczyciel 
uczniowie

10

Podsumo
wanie

Uczący się otrzymują 
„klucz” do rozmowy telefo
nicznej (por. Aneks, Klucz 
1.2.5.), który pomoże im 
samodzielnie zlokalizować 
swoje błędy językowe i for- 

1 malnc.

Rozwijanie autono
mii uczącego się.

Praca samo
dzielna

10
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Ćwiczenie 1.2.1.
Tabela zwrotów

Dzwoniący Odbierający

Powitanie

Pożegnanie

Ćwiczenie 1.2.2.
Prezentacja sytuacji

Klient Dostawca usług

Firma Perfect Solutions
Korzystała z usług firmy Matrix Meble w roku 
2009 (zakup hurtowy wyposażenia biura 
+ zniżka na zakup mebli).
Posiada katalog produktów firmy Matrix Meble 
z roku 2009.

Rozbudowa biura. Konieczność zakupu 
nowych mebli.
Cele:

1. Kontakt z firmą Matrix Meble.
2. Pytanie o aktualne ceny.
3. Otrzymanie zniżki (stary klient).

Matrix Meble, producent mebli 
Aktualna oferta: katalog 2012.

Chce budować dobre relacje z klientami, 
promować lojalność.

Ćwiczenie 1.2.3.
Formularz funkcjonalno-językowy

Etap rozmowy Funkcja Zwroty

Dzwoniący Odbierający

Wstęp

Biznes

Podsumowanie

Zakończenie



kwiczenie 1.2.4.
itudent 1: Proszę odegrać scenariusz rozmowy telefonicznej w roli dzwoniącego.

Dzwoniący:
Pracuje Pan/Pani w firmie Perfect Solutions. Otwieracie nowe biuro.
Ma Pan/Pani katalog firmy Matrix z roku 2007.
Proszę zamówić 3 szafki, 4 krzesła i 3 biurka. Czy ceny są identyczne jak w 2007 roku?

Szafa „Jacek” Biurko „Stefan” Krzesło „Relaks”

120 zl 350 zl 240 zł

Student 2: Proszę odegrać scenariusz rozmowy telefonicznej w roli odbierającego.

Odbierający:
Pracuje Pan/Pani w Matrix Ltd. Klient dzwoni z zamówieniem.
Klient ma stary katalog. Proszę aktualizować jego informacje o meblach i ich cenach.

Szafa „Król Jacek” Biurko „Sebastian” Krzesło „Relaks II”

/

150 zl 480 zl 99 zl
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Klucz 1.2.5.
Materiały nauczyciela: przykładowy przebieg rozmowy.

Odbierający: Dzień dobry, firma Matrix Meble, Bogdan Cisak przy telefonie, 
w czym mogę pomóc?
Dzwoniący: Dzień dobry, mówi Barbara Adamska, firma Pcrfcct Solutions, mam 
kilka pytań odnośnie Państwa najnowszego katalogu.
O: O! Dzień dobry Pani Barbaro, dawno Państwo nic dzwonili. Co u Państwa sły

chać?
D: U nas bardzo dobrze: właśnie rozbudowujemy biuro i chcielibyśmy dokupić kil

ka mebli.
O: Wspaniale, czy ma Pani nasz najnowszy katalog?
D: Niestety nic, mam katalog sprzed trzech lat. Czy ceny się zmieniły?
O: Niektóre tak, mamy też sporo nowych produktów. Jakie konkretnie meble Panią 

interesują?
D: Chcemy kupić jaka jest cena?
O: Niestety nie produkujemy już biurka „Stefan”. Zamiast tego mamy w ofercie 

nowy produkt: biurko „Sebastian”, które kosztuje tylko..... złotych.
D: Planujemy zamówić 3 biurka. Czy możemy otrzymać rabat przy tak dużym za

mówieniu?
O: Oczywiście, jak dla Państwa możemy zaoferować cenę....
D: Dziękuję za informacje. Mam jeszcze pytanie, jakie będą koszty wysyłki?
O: To zależy, na jaki adres mamy wysłać meble, czy Państwa siedziba jest w tym 

samym miejscu?
D: Tak. Nic zmienialiśmy siedziby.
O: W takim razie koszty wysyłki wyniosą.... Rozumiem, że dane do faktury również 

pozostają bez zmian?
D: Tak jest, Perfect Solutions, Marian Andruszcwicz, Kraków, ulica Piastowska 45.
O: Jaką formę płatności Państwo wybierają?
D: Prosimy o wysyłkę za pobraniem, zapłacimy przy odbiorze.
O: Doskonale, przesyłka powinna być u Państwa w najbliższy piątek, pozwoli Pani, 

że podsumuję wszystkie dane transakcji?
D: Oczywiście.
(...)
O: Czy mogę jeszcze w czymś pomóc?
D: Nic, dziękuję, to wszystko. Bardzo dziękuję Panu za pomoc.
O: Cała przyjemność po mojej stronic.
D: Dziękuję zatem, do widzenia.
O: Do widzenia, życzę miłego dnia.
D: Dziękuję, wzajemnie.
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Scenariusz 2: Scenariusz lekcji

Podejście zadaniowe z elementami tłumaczenia (z użyciem słowników specjali
stycznych) rozwijające pozajęzykową i interpersonalną sprawność prezentowania 
danych w kontekście biznesowym.
Celem lekcji jest przygotowanie prezentacji na spotkanie z klientami w Polsce. Jest 
to przykład scenariusza lekcji opartego na autentycznym zadaniu i autentycznych 
materiałach firmowych. Przykłady materiałów w scenariuszu zostały zmienione ze 
względu na klauzulę poufności.

Uczestnicy:
4 osoby
poziom BI

Czas: 90 min.

Cele:
Rozwijanie kompetencji tłumaczeniowych w językach specjalistycznych. Język in
żynierii i terminologia związana ze sprawozdaniem finansowym.

Cele poboczne:
Rozwijanie sprawności pozajęzykowych i interpersonalnych: prezentacje.

Materiały:
Materiały firmowe, materiały nauczyciela.

Plan lekcji

Etap Procedura Cel Interakcja Czas 
(w minu

tach)

Praca 
w domu

Na zajęciach poprzedzających 
prezentowane w tym scenariu
szu nauczyciel dzieli uczących 
się na dwie grupy i zadaje im 
przetłumaczenie prezentacji fir
mowej (por. Aneks, Ćwiczenie 
2.1.) stworzonej w języku an
gielskim na język polski. Grupa 
pierwsza tłumaczy punkty 
1 i 2. Grupa druga ma za zada
nie przetłumaczyć punkty 2 i 4.

Przygotowanie 
materiału do pra
cy na zajęciach.

Praca 
w grupach

Nieznany

Wzajemna 
poprawa

Grupy wymieniają się tekstami 
i sprawdzają swoje tłumaczenia 
posługując się słownikiem. 
W przypadku wątpliwości, 
grupy negocjują dobór termi
nologii i wspólnie ujednolicają 
tekst.

Współpraca 
językowa. Nego
cjacja znaczeń, 
obserwowanie 
zależności mię
dzy terminologią 
a jej kolokacjami.

Praca 
w grupach, 
praca całej 
grupy

15
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Etap Procedura Cel Interakcja Czas 
(w minu

tach)

Tworzenie 
glosariusza

Z użyciem słownika specjali
stycznego uczący się tworzą 
glosariusz terminów użytych 
w prezentacji wraz z przykła
dem kolokacji.

Podsumowanie 
poprzedniego 
ćwiczenia. Wy
robienie nawyku 
tworzenia glo- 
sariuszy spe
cjalistycznych, 
rozwijanie umie
jętności tłuma
czeniowych.

Praca całej 
grupy

20

Tłumacze
nie części 
finansowej

Uczący się otrzymują listę 
pomieszanych terminów 
(por. Aneks, Ćwiczenie 2.2.) 
z dziedziny finansowej. Z uży
ciem słownika specjalistycz
nego i encyklopedii terminów 
specjalistycznych organizują 
terminy w dwa pola terminolo
giczne (hiperonimy to terminy 
„aktywa” i „pasywa”).

Organizacja no
wej terminologii 
w pola terminolo
giczne.

Praca w pa
rach

15

Następnie uczący się sprawdza
ją zadanie z właściwą prezenta
cją, w której ten podział jest już 
dokonany.

Skonfrontowanie 
utworzonego 
pola terminolo
gicznego z auten
tycznym użyciem 
w prezentacji.

Uczący się tłumaczą tekst.

Przygo
towanie 
prezentacji 
i realizacja 
zadania

Uczący się przygotowują pre
zentację jednego z podrozdzia
łów prezentacji (jeden uczący 
się prezentuje jedną część), 
a nauczyciel opracowuje pre
zentację jednej z części jako 
wzorzec realizacji sprawności 
pozajęzykowych i interperso
nalnych.

Budowanie na
wyku przygoto
wania do prezen
tacji. Obserwacja 
nauczyciela.

Praca indy
widualna, 
nauczyciel 

cała grupa

25

Oceniane 
są 
sprawności 
pozaję- 
zykowc 
i interper
sonalne 
oraz język 
prezentacji

Nauczyciel i uczniowie oce
niają kolejnych uczących się 
i ich prezentacje. Nauczyciel 
posługuje się kryteriami oceny 
prezentacji (por. Aneks, Ćwi
czenie 2.3.).

Informacja 
zwrotna zarówno 
na temat spraw
ności pozajęzy
kowych i inter
personalnych, jak 
i języka użytego 
w prezentacji.

Nauczyciel 
uczący się

15
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Ćwiczenie 2.1.
Transkrypcja prezentacji z programu Power Point.

Matrix Steel
Product Overview & Market Analysis

1. Main Products

Product Market Share

Rails
Grooved rails 
Special profiles 
Other profiles 
Sleepers and switch sleepers 
Railway concrete sleepers 
Tramway concrete sleepers 
Railway concrete switch sleepers 
Wooden sleepers
Wooden switch sleepers 
Wooden bridge sleepers
Steel sleepers 
Road slabs
Turnouts and parts of turnouts 
Turnouts
Connecting rails

2. Accessories

Accessory Market Share

Electro-insulating hold-down parts 
Shaped rail pads
Tension clamps
Fish plates
Ribbed base plates
Pads
Clamps
Screws
Spring rings
Bolts
Fishplate bolts
Nuts
Fastening systems

3. UEFA cup Project

Before the 2008 UEFA Cup Finals, Matrix Steel has delivered a comprehensive 
overhaul of Manchester railway infrastructure.

Replacement of railway arrangement of stations and trails (improving parameters) 
Draining: stations, lines, crossings
Modernizing and liquidation of railway crossings
Modernizing existing engineering infrastructure and cubature objects
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Upgrade of railway sleepers from wooden to concrete sleepers
Comprehensive overhaul of turnouts and parts of turnouts on London-Manchester 
line
Platforms and landscape architecture
Environmental protection objects
Removal of obstacles in remaining infrastructure objects
Railway line length completed until 1 October 2009: 2097 km

4. PKP Poland refurbishment

A comprehensive, ongoing upgrade of a all rail-related accessories for PKP Poland, 
the country’s biggest rail transportation provider.

1. The upgrade of rail pads to shaped rail pads which serve as the rail and sleeper 
pads in turnouts on wooden and concrete turnout sleepers.

2. Maintenance upgrade: The rail is now permanently tensioned with a long clastic 
spring deflection by means of the spring-actuation of the two spring arms of the 
tension clamp, whereby the fastening normally requires no maintenance.

3. Elastic beddings of ribbed plates arc used in high-speed lines, with concrete slab 
and for acoustic reasons on bridges as well as for layouts with medium elasticity 
on ballast and for medium speeds.

4. Fishplate swaps: A broad-gauge rail fixed with fishplate bolts replacing railways 
with permanent materials: fishplate bolt and nut.

5. Company financial analysis: balance sheet

Item Total

Assets
Fixed assets 53 513,6
Tangible assets 52 405,2
Long-term accruals (417,9)
Current assets N/A
Reserves 15928215,85
Short-term liabilities 1. 29096726,18
Short-term investments N/A
Short-term accruals 1376354,61
Assets total:

Liabilities
Equity capital 304941817,99
Initial capital 3500,00
Supplementary capital N/A
Net profit 24511568,06
Liabilities & reserves for liabilities 1502438,12
Short-term liabilities 2. 29096726,18
Accruals 1. 2984146,67
Liabilities total
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Ćwiczenie 2.2.
Pola terminologiczne

Proszę przypisać terminy do poniższych pól terminologicznych (hiperonimy to 
„Asscts” i „Liabilities”), a następnie przetłumaczyć te terminy na język polski.

1. Current assets
2. Net profit
3. Liabilities & reserves for liabilities
4. Short-term liabilities
5. Fixed assets
6. Tangible assets
7. Long-term accruals
8. Short-term investments
9. Short-term accruals

10. Equity capital
11. Initial capital
12. Accruals
13. Reserves
14. Short-term liabilities
15. Supplementary capital

Assets Aktywa Liabilities Pasywa

Ćwiczenie 2.3.
Kryteria oceny prezentacji.

Element Punktacja
(0-5 punktów) Komentarz

Mowa ciała:
• kontakt wzrokowy 0-5
• postawa otwarta 0-5
• ruch (opanowany i adekwatny do 
treści)

0-5

Język:

• intonacja i wymowa 0-5
• poprawność 0-5

Profesjonalizm:

• przyswojenie materiału 0-5
• operowanie materiałami 0-5
• sterowanie prezentacją 0-5

Czy prezentacja angażuje słuchacza 
| poznawczo?

Tak/Nic
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Scenariusz 3: Scenariusz lekcji

Rozwijanie kompetencji terminologicznej w dziedzinie marketingu w oparciu o ko- 
lokacjc i negocjację terminów nawiązującą do podejścia socjo-kognitywncgo.

Uczestnicy:
6 osób
poziom B2+

Czas: 2,5 h

Cele:
Prezentacja terminologii marketingowej, rozwijanie sprawności mówienia.

Materiały:
Materiały internetowe: filmy na temat marketingu wirusowego, podręczniki akade
mickie do marketingu.

Plan lekcji

Etap Procedura Cel Interakcja Czas 
(w minutach)

Wprowadze
nie

Nauczyciel prezentuje film 
internetowy: DC SHOES: 
KEN BŁOCK GYMKHANA 
TWO THE INFOMERCIAL 
(por. Materiały internetowe, 
poz. 8). Następnie uczący się 
w grupach ustalają odpowie
dzi na pytania (por. Aneks, 
Ćwiczenie 3.1.). Następuje 
dyskusja na temat efektywno
ści tego typu działań marke
tingowych. Nauczyciel może 
zwrócić uwagę uczących się 
na ilość wyświetleń filmu: 
34, 173,314(15.06.2012).

Pokazanie przy
kładu marketin
gu wirusowego, 
bez nazywania 
go. Rozwijanie 
sprawności 
mówienia.

Nauczyciel 
uczeń, 

praca w gru
pach

20

Negocjacja 
terminologii, 
część 1

Nauczyciel prezentuje kon
cept związany z zagadnie
niem marketingu wirusowego 
(por. Aneks, Ćwiczenie 3.2.). 
Uczący się podzieleni są 
na dwie grupy. Wewnątrz 
grup mają za zadanie ustalić 
odpowiedni termin dla okre
ślenia omawianego zjawiska 
w oparciu o przykłady dwóch 
pokrewnych koncepcji marke
tingowych: marketingu party
zanckiego i szeptanego.

Poszukiwanie 
odpowiedniego 
terminu na na
zwanie zjawiska 
zaprezentowa
nego na począt
ku zajęć.

Praca w gru
pach

20



Etap Procedura Cel Interakcja Czas 
(w minutach)

Negocjacja 
terminologii, 
część 2

Następnie dwie grupy na 
wspólnym forum negocjują 
terminologię. Zadaniem uczą
cych się jest użycie utworzo
nych terminów w zdaniach. 
Grupa podejmuje próbę 
ustalenia obowiązujących 
terminów na nazwanie pre
zentowanego konceptu.

Stosowanie 
terminologii 
w produkcji 
językowej.

Cała grupa 10

Ustalenie 
terminologii

Nauczyciel ustala terminy 
związane z trzema prezento
wanymi konccptami/PP:

• marketing szeptany (hipe- 
ronim): ‘dobrowolne rozpo
wszechnianie informacji mar
ketingowej przez klientów’,
• marketing wirusowy 
(hiponim) ‘dobrowolne roz
powszechnianie informacji 
marketingowej za pomocą 
intemetu i portali społcczno- 
ściowych’,
• marketing partyzancki: 
(forma zbliżona do „marke
tingu wirusowego”): ‘promo
wanie za pomocą niekonwen
cjonalnych technik jak np. 
napisy sprayem na murach’.

Zapewnienie 
precyzji termi
nologii.

Nauczyciel 
uczący się

10

Ćwiczenia 
terminolo
giczne

Ćwiczenie kolokacji (por. 
Aneks, Ćwiczenie 3.3.). 
Uczący się mają za zadanie 
połączyć dwa człony koloka
cji, a następnie dobrać odpo
wiednią definicję. 
Kolejnym ćwiczeniem jest 
uzupełnienie luk w tekście 
(por. Aneks, Ćwiczenie 3.5.) 
przy użyciu kolokacji z ćwi
czenia 3.3. (por. Aneks, Ćwi
czenie 3.3.).

Prezentacja 
dodatkowej 
terminologii 
marketingowej.

Praca indy
widualna lub 
praca w pa
rach

20

Rozwijanie 
sprawności 
rozumienia 
ze słuchu

Uczący się mają za zadanie 
przesłuchać tekst (por. Aneks, 
Transkrypcja 3.7., Aneks, 
Ćwiczenie 3.8.) wywiadu 
z ekspertem od marketingu 
wirusowego i odpowiedzieć 
na pytania.
Poprawność odpowiedzi jest 
sprawdzona wspólnie poprzez 
realizację kolejnej części 
ćwiczenia, w której zadaniem 
uczących się jest uzupełnienie 
luk. (por. Aneks, Klucz 3.9)

Rozwijanie 
sprawności 
rozumienia ze 
słuchu. Kontakt 
z autentycznym 
użyciem termi
nologii marke
tingowej.

Cała grupa 20
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Etap Procedura Cel Interakcja Czas 
(w minutach)

Praktyka Uczący się mają za zadanie 
utworzyć koncepcje kampanii 
marketingowych dwóch 
produktów (dwie grupy) 
(por. Aneks, Ćwiczenie 3.10.).

Ćwiczenie 
komunikacyj- 
no-zadaniowc, 
w ramach 
którego uczący 
się będą mieli 
okazję korzy
stać z poznanej 
terminologii 
marketingowej 
i stworzyć kon
cepcję wiruso
wej kampanii 
marketingowej.

Praca w gru
pach

20

Prezentacja Uczący się prezentują swoje 
kampanie wraz z. uzasadnie
niem ich skuteczności.

Praktyczne 
użycie poznanej 
terminologii.

30

Ćwiczenie 3.1.
Po obejrzeniu filmu proszę odpowiedzieć na poniższe pytania:

Co promuje ten film?
Jaki szacują Państwo koszt realizacji filmu?
Jaki szacują Państwo koszt dystrybucji filmu?
Jakie szacują Państwo zyski finansowe odniesione w wyniku kampanii?

Ćwiczenie 3.2.
Negocjacja terminologii.
Grupa 1:
Koncepcja:

‘strategia promocyjna mająca na celu zachęcenie indywidualnych klientów do przesłania innym 
użytkownikom informacji marketingowej, stwarzając tym samym okazję do lawinowego 
rozprzestrzeniania i oddziaływania komunikatu’

Jakim terminem określiliby Państwo takie działanie marketingowe:
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Faza 1:
Pierwszy krok kampanii skierowany jest wyłącznic na wpojenie w świadomość 
maksymalnej liczby ludzi marki handlowej Nescafe Gold (zakładamy, że w tym celu 
dozwolone są wszystkie środki). Na przykład, fingujc się podłożenie bomb w kil
ku dużych sklepach i na dworcach - powinno ich być jak najwięcej. W organach 
MSW i FSK. dzwonią telefony - anonimowa organizacja terrorystyczna informuje 
o podłożeniu urządzeń wybuchowych. Ale przeszukanie, dokonane przez milicję we 
wskazanych miejscach, ujawnia tylko wielką liczbę słoików Nescafe Gold popako
wanej w reklamówki i torby. Nazajutrz rano piszą o tym wszystkie periodyki i ga
zety, mówią w telewizji, po czym etap wpojenia można uznać za zakończony (jego 
powodzenie zależy bezpośrednio od zasięgu akcji)"6.

Faza 2:

Na bilboardach w mieście pojawiają się reklamy: Nescafe Gold - Eksplozja 
Smaku!

Jakie słowa kluczowe określają takie działanie?

Grupa 2:

Koncepcja:

‘strategia promocyjna mająca na celu zachęcenie indywidualnych klientów do przesłania innym 
użytkownikom informacji marketingowej, stwarzając tym samym okazję do lawinowego 
rozprzestrzeniania i oddziaływania komunikatu'

Jakim terminem określiliby Państwo takie działanie marketingowe:

Firma produkująca mleko ogłosiła na swojej stronie internetowej otwarty przetarg na 
koncepcję ogólnokrajowej kampanii telewizyjnej. Przez kilkanaście tygodni dysku
towano o tym, ile osób powinno wziąć udział w reklamie, czy powinni to być męż
czyźni, dzieci, czy kobiety, czy lepszy będzie brunet z zielonymi oczami w czarnej 
skórze, czy może blondynka o niebieskich oczach w obcisłym podkoszulku. Efekt: 
stronę odwiedziło łącznic ponad 60 tysięcy osób, a sprzedaż mleka na Wyspach 
wzrosła w tym czasie o co najmniej pięć procent. A reklama? Nigdy nic powstała.

Źródło: www.bankicr.pl, Rozmowa z doktorem Paulem Marsdenem (por. Materiały 
internetowe, poz. 9).

Jakie słowa kluczowe określają takie działania?

Fragment powieści Wiktora Piclcwina pt. Generation P' (Pielcwin W., Generation ‘P \ Wydaw
nictwo W.A.B., Warszawa).

http://www.bankicr.pl
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Ćwiczenie 3.3.
Ćwiczenie kolokacji.

Proszę połączyć człon pierwszy terminu z członem drugim, a następnie dobrać od
powiednią definicję.

Człon 1 Człon 2

• segmenty • marketingowe
• kampanie • finansowe
• stopa • sprzedaży
• rentowność • dystrybucji
• kanały • rynku
• wskaźniki • zasobów (marketingowych)
• alokacja • życiowa (klienta)
• wartość • retencji (klienta)

Człon 1 Człon 2 Definicja

• • Pewne specyficzne formy projektu mającego na celu 
promocję marki, produktu lub usługi.

• • Współczynniki tworzone na podstawie informacji 
zawartych w sprawozdaniu finansowym przedsiębiorstwa. 
Pomagają kierownictwu firmy i udziałowcom w ocenie 
bieżącej kondycji organizacji oraz pomagają ocenić 
wypłacalność przedsiębiorstwa.

• • Informacja, ile zysku (straty) wypracowują wszystkie 
przychody ze sprzedaży. Innymi słowy, jaką część lub jaki 
procent wszystkich przychodów stanowi zysk.

• • Zespół ogniw, przez które produkty lub usługi trafiają 
do klientów ostatecznych.

• • Podział na względnie jednorodne grupy konsumentów, 
które z uwagi na podobieństwo cech ujawniają podobny 
popyt w celu przygotowania produktu wychodzącego 
naprzeciw ich potrzebom.

• • Rozmieszczanie funkcji marketingu w celu mobilizacji 
służb w tworzeniu produktów lepiej zaspokajających 
potrzeby klientów, a co za tym idzie osiąganiu wyższego 
poziomu sprawności rynkowej firmy.

• • Wartość zysku netto możliwa do osiągnięcia przez firmę 
dzięki transakcjom z. klientem w okresie, kiedy klient 
kupuje produkty/usługi w firmie.

• • Prawdopodobieństwo,
że klient nic zrezygnuje z. usług firmy w danym okresie.
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Klucz 3.4.
Materiały dla nauczyciela.

Człon 1 Człon 2 Definicja

• kampanie • marketingowe Pewne specyficzne formy projektu mającego 
na celu promocję marki, produktu lub usługi.

• wskaźniki • finansowe Współczynniki tworzone na podstawie 
informacji zawartych w sprawozdaniu 
finansowym przedsiębiorstwa. Pomagają 
kierownictwu firmy i udziałowcom w ocenie 
bieżącej kondycji organizacji oraz pomagają 
ocenić wypłacalność przedsiębiorstwa.

• rentowność • sprzedaży Informacja, ile zysku (straty) wypracowują 
wszystkie przychody ze sprzedaży. Innymi 
słowy, jaką część lub jaki procent wszystkich 
przychodów stanowi zysk.

• kanały • dystrybucji Zespół ogniw, przez które produkty lub usługi 
trafiają do klientów ostatecznych.

• segmenty • rynku Podział na względnie jednorodne grupy 
konsumentów, które z uwagi na podobieństwo 
cech ujawniają podobny popyt, w celu 
przygotowania produktu wychodzącego 
naprzeciw ich potrzebom.

• alokacja • zasobów 
(marketingowych)

Rozmieszczanie funkcji marketingu w celu 
mobilizacji służb w tworzeniu produktów 
lepiej zaspokajających potrzeby klientów, a co 
za tym idzie osiąganiu wyższego poziomu 
sprawności rynkowej firmy.

• wartość • życiowa (klienta) Wartość zysku netto możliwa do osiągnięcia 
przez firmę dzięki transakcjom z klientem 
w okresie, kiedy klient kupuje produkty/usługi 
w firmie.

• stopa • retencji (klienta Prawdopodobieństwo, że klient nic zrezygnuje 
z usług firmy w danym okresie.

Ćwiczenie 3.5.
Proszę uzupełnić luki kolokacjami z ćwiczenia 3.3.

Za pomocą jakich narzędzi można zmierzyć, jak efektywna była 1)________________
?

Dla marketerów ważne jest zwiększenie udziału w rynku, co z kolei nic jest aż tak 
istotne dla finansistów. Dla nich większe znaczenie mają takie 2)________________
______________Jak: zwrot na kapitale, zwrot na aktywach czy też 3)_______________

Techniki, które można zastosować przy ocenie efektywności kampanii, to na 
przykład rozliczanie przychodów, a zwłaszcza kosztów na różne jednostki: pro
dukty (marki), rynki geograficzne, 4) ____________ _____________ czy też
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5)_________________________________ . Taka analiza sprawi, że w przyszłości lep
sza będzie 6)________________________________ marketingowych, co zwiększy
opłacalność działań promocyjnych. Czynnikami, które również należy wziąć pod 
uwagę, są: 7)___________________________________________ , czyli wartość zysku
netto możliwa do osiągnięcia przez firmę dzięki transakcjom z klientem w okre
sie, kiedy klient kupuje produkty/usługi w firmie, oraz 8)_____________________
_____________ , czyli prawdopodobieństwo, że klient nic zrezygnuje z usług firmy 
w danym okresie.

Klucz 3.6.
Materiały dla nauczyciela.

Za pomocą jakich narzędzi można zmierzyć jak efektywna była 1) kampania rekla
mowa / marketingowa?
Dla marketerów ważne jest zwiększenie udziału w rynku, co z kolei nic jest aż tak 
istotne dla finansistów.
Dla nich większe znaczenie mają takie 2) wskaźniki finansowe, jak: zwrot na kapi
tale, zwrot na aktywach czy też 3) rentowność sprzedaży.
Techniki, które można zastosować przy ocenie efektywności kampanii, to na przy
kład rozliczanie przychodów, a zwłaszcza kosztów na różne jednostki: produkty 
(marki), rynki geograficzne, 4) kanały dystrybucji czy też 5) segmenty rynku.
Taka analiza sprawi, że w przyszłości lepsza będzie 6) alokacja zasobów marketin
gowych, co zwiększy opłacalność działań promocyjnych.
Czynnikami, które również należy wziąć pod uwagę, są: 7) wartość życiowa klienta 
czyli wartość zysku netto możliwa do osiągnięcia przez firmę dzięki transakcjom 
z klientem w okresie, kiedy klient kupuje produkty/usługi w firmie, oraz 8) stopa 
retencji klienta, czyli prawdopodobieństwo, że klient nic zrezygnuje z usług firmy 
w danym okresie.

Transkrypcja 3.7.
Materiały dla nauczyciela - transkrypcja tekstu audio.

Piotr: Naszym dzisiejszym gościem jest pan Maciej Dutko, autor błoga eksperc
kiego, autor książek poświęconych c-commcrcc i wykładowca akademii Allegro. 
Będziemy dzisiaj rozmawiać o marketingu wirusowym. Panic Macieju, co to takiego 
jest marketing wirusowy?

Maciej: Witam panie Piotrze, witam Państwa. Marketing wirusowy jest ciekawą 
alternatywą wobec tradycyjnych narzędzi i technik marketingowych, które po prostu 
się wyczerpują. Marketing wirusowy to te działania promowania naszych towarów, 
naszych usług, które uprawiamy bez angażowania środków - bez dużego angażo
wania środków - takich jak pieniądze, takich jak czas. Bo już nic musimy wykupić 
spotu reklamowego w telewizji, reklamy radiowej, billboardów na ulicy, ale akty
wizujemy potencjał drzemiący w społecznościach internetowych. Wśród ludzi na 
Facebooku na przykład. Marketing wirusowy, można powiedzieć, że to jest w dużej 
mierze marketing społccznościowy. To jest ten marketing, w którym nadajemy ko
munikat marketingowy, mówiąc po prostu reklamę, promocję naszej oferty i ona się 



Scenariusz 3 227

sama rozprzestrzenia i ona sama się dzieje - taka samosiejka, można powiedzieć, 
taki rozprzestrzeniający się dmuchawiec, jak to dzisiaj na szkoleniu powiedziałem. 
Coś, co jest powtarzane przez naszych klientów kolejnym klientom.

Piotr: Rozumiem. Czyli z tego, co Pan powiedział wynika, że taki marketing nic ge
neruje tak dużych kosztów, jak tradycyjny marketing, czyli może znaleźć zastosowa
nie wśród przedsiębiorców, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z c-biznesem. 
W takim razie, co należy zrobić, żeby taki marketing wykorzystać, od czego powin
no się zacząć?

Maciej: Z tymi kosztami może być różnic, bo to naprawdę zależy od skali naszej 
działalności, od tego, jaką jesteśmy firmą i jakie środki mamy do dyspozycji. Duże 
koncerny, duże firmy, globalne koncerny, globalne korporacje również wykorzystu
ją narzędzia marketingu wirusowego, nic dlatego, że nic mają środków. One tych 
środków mają bardzo wiele i potrafią je pożytkować także na marketing tradycyjny; 
na te modele reklamy telewizyjnej, prasowej, outdoorowej. Natomiast marketing 
społccznościowy, marketing wirusowy jest przede wszystkim bardziej skuteczny 
od wielu technik tradycyjnych przez swoją innowacyjność, przez pewien potencjał, 
który drzemie właśnie w społecznościach internetowych. Więc to jest jedna rzecz, 
ale oczywiście tutaj jest racja, że bariera wejścia do marketingu wirusowego jest też 
znacznie niższa niż bariera wejścia do mediów „mainstrcamowych”, do telewizji. 
Nic mówimy o telewizjach regionalnych czy jakichś zupełnie lokalnych, ale o te
lewizji ogólnokrajowej, gdzie żeby wyemitować spot 30-sekundowy, parędziesiąt 
tysięcy złotych na samą emisję, nic mówiąc o produkcji, musimy mieć. Ato już jest 
wydatek; za takie pieniądze można zrobić kilkadziesiąt kampanii „viral marketingu” 
na Facebooku.

Piotr: W takim razie, jeśli chodzi Facebooka, o którym Pan wspomniał, jak moż
na wykorzystać taki portal społccznościowy do przeprowadzenia takiej kampanii. 
Przypuśćmy, że jesteśmy przedsiębiorcami, którzy prowadzą sklep internetowy z ja
kimiś tam produktami. Co możemy zrobić, w jaki sposób wykorzystać ten potencjał 
Facebooka do przeprowadzenia takiej właśnie kampanii wirusowej?

Maciej: Co konkretnego chciałby Pan sprzedać w tym sklepie?

Piotr: No, przypuśćmy, że sprzedajemy, dajmy na to, odzież sportową.

Maciej: Odzież sportowa: czy wokół odzieży sportowej nic narastają, czy nic da 
się nadbudować, stworzyć jakichś emocji? To jest jakiś specyficzny produkt, który 
z emocjami się wiąże, tak jak sam sport. Rywalizacja, konkurencja w zawodowym 
sporcie czy chociażby rekreacja, zdrowy tryb życia, w tym amatorski. Może na to 
postawić. Może na promocję w naszym sklepie na przykład zdrowego trybu życia, 
no ale, że sklep nic jest serwisem informacyjnym, tylko sprzedażowym, to część 
naszej działalności propagującej na przykład zdrowy tryb życia - powiedzmy, że to 
nic jest dla zaawansowanych zawodowców - można śmiało przerzucić do takiego 
serwisu jak Faccbook: stworzyć tak zwanego „fan pagc’a” czyli stronkę dla fanów, 
nawet nic tyle naszej marki, nic tyle naszego sklepu, co tej idei, którą tutaj docze
piamy. A że idea jest po sąsiedzku z naszą ofertą komercyjną, klienci są o jedno 
kliknięcie, o odległość jednego kursora myszki od naszych produktów. Lubisz zdro
wy tryb życia, lubisz bieganie, podziel się swoimi doświadczeniami, może jakieś 
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zdjęcie zamieść, weź udział w konkursie - wygraj naszą odzież. I w tym momencie, 
oprócz fajnej swobodnej interakcji, rywalizacji, promowania zdrowego trybu życia 
- tu nawet zahaczmy o społeczną odpowiedzialność biznesu być może - promujemy 
naszą ofertę.

Piotr: To jest ciekawe. Czyli w takim razie właściwie można mówić o jakby kreacji 
pewnego sloganu, że to nic nasz sklep ma „fan page” na Faccbooku, ale właśnie ten 
slogan, to hasło i wokół tego jakby budujemy ten nasz marketing.

Maciej: Wirus jest czymś takim, czego w naturalnym czy w takim pospolitym rozu
mieniu tego słowa - słowa wirus - nic widzimy. Wirus jest niewidoczny i też w mar
ketingu na tym to polega, że to nic ma być wulgarna, czy przynajmniej ewidentna 
forma promocji naszego biznesu, bo im jest bardziej dyskretna i bardziej subtelna, 
tym lepiej oddziałuje na klienta. Jak powiemy klientowi: „słuchaj mam dla ciebie 
produkt taki i taki, kup go, bo przyda ci się do czegoś”, klient odbiera to jako jeden 
z milionów komunikatów sprzcdażowo-markctingowych, jakie go otaczają. Jeśli 
powiemy klientowi: „słuchajcie prowadzimy sklep z odzieżą sportową, a przy tym 
zajmujemy się tematyką zdrowego trybu życia” - więc pewna wartość dodana do 
biznesu - takiego klienta może to zainteresować w sposób niezobowiązujący, bo 
klient może poczytać artykuł... Dlaczego na Faccbooku nie zamieścić linka do cieka
wego artykułu, który jest w otoczeniu naszego sklepu, czy gdzieś w otoczeniu pro
duktów w naszym sklepie? Klient nie chce nic kupić, on tylko kliknie, żeby wejść, 
żeby zobaczyć, a może przy okazji kupi. Natomiast chodzi tutaj o ten mechanizm 
ogólny replikacji wirusa, bo to jest sensem całego tego marketingu wirusowego. 
Zamieszczamy informacje na Faccbooku, klientowi się to podoba, na Faccbooku 
klika „I likc it” - „lubię to”. Przez to jego znajomi, stu, dwustu, tysiąc, widzą, że na 
jego tablicy pojawia się informacja „Jan Kowalski polubił właśnie coś takiego użyt
kownika takiego” polubił jakąś ofertę, polubił jakiś artykuł. Dowiadują się o nas, 
o naszej ofercie, o naszej aktywności inni ludzie, do których ta oferta nic była kiero
wana. Gdybyśmy mieli do nich dotrzeć za pomocą tradycyjnego chociażby mailin- 
gu, to trzeba byłoby znać ich adresy, dostać ich zgodę, przejść całą ścieżkę formalno
prawną, zbudować ten komunikat marketingowy - a to cały czas byłoby słabe - to 
jest cały czas marketingowy identyfikowany jako próba sprzedaży oferty.
źródło: Marketing wirusowy dla początkujących - część 1 (por. Materiały internetowe, poz. 10).
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Ćwiczenie 3.8.

A. Proszę odpowiedzieć na pytania:

1. Jakie są dwie główne zalety marketingu wirusowego?
2. Dlaczego marketing wirusowy jest bardziej efektywny niż marketing tradycyj

ny?
3. Jaki jest koszt emisji reklamy w telewizji ogólnokrajowej?
4. Jakie są problemy związane z wykorzystaniem tradycyjnego „mailingu” do pro

mocji naszego produktu?

B. Proszę uzupełnić luki na podstawie tekstu słuchanego.

Marketing wirusowy to te działania 1)____________naszych towarów, naszych usług,
które uprawiamy bez 2)_______________ środków - bez dużego angażowania środ
ków - takich jak pieniądze, takich jak czas. (...)
Natomiast marketing społecznośćiowy, marketing wirusowy jest przede wszyst
kim bardziej 3)________________  od wielu technik tradycyjnych przez swoją
4)_______________ , przez pewien potencjał, który drzemie właśnie w społeczno
ściach internetowych. (...)

Oczywiście bariera wejścia do marketingu wirusowego jest też znacznie niższa niż 
bariera wejścia do mediów „mainstrcamowych”, do 5)______________ . Nic mówi
my o telewizjach 6)________________ czy jakichś zupełnie lokalnych, ale o telewi
zji ogólnokrajowej, gdzie żeby wyemitować spot 30-sckundowy, parędziesiąt tysię
cy złotych na samą emisję, nic mówiąc o 7)_______________ , musimy mieć. (...)

Gdybyśmy mieli do nich dotrzeć za pomocą 8)______________ „mailingu”, to trzeba
byłoby znać ich adresy, dostać ich zgodę, przejść całą ścieżkę 9)_________________ ,
zbudować ten komunikat marketingowy - a to cały czas byłoby słabe - to jest cały 
czas marketingowy 10)__________________ jako próba sprzedaży oferty.

Klucz 3.9.
Materiały dla nauczyciela: przykłady odpowiedzi.

1. Jakie są dwie główne zalety marketingu wirusowego?

Jest mniej kosztowny i bardziej efektywny.

2. Dlaczego marketing wirusowy jest bardziej efektywny niż marketing tradycyj
ny?

Ponieważ jest dyskretny i innowacyjny oraz przez to, że korzysta z potencjału, jaki 
drzemie w społecznościach internetowych.

3. Jaki jest koszt emisji reklamy w telewizji ogólnokrajowej?

Kilkadziesiąt tysięcy złotych za samą emisję 30-sckundowcgo spotu.

4. Jakie są problemy związane z wykorzystaniem tradycyjnego „mailingu” do pro
mocji naszego produktu?

Trzeba znać adresy i mieć zgodę odbiorców. Ponadto nic jest to efektywne.
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Ćwiczenie 3.10.

Grupa 1:

Proszę przygotować kampanię wirusową następującego produktu:

Koszulka wykrywająca zasięg Wi-Fi.

Bezprzewodowe sieci Wi-Fi są teraz prawic wszędzie. W restauracjach, hotelach, 
na osiedlach. Niektóre miasta mają punkty, w których mieszkańcy mogą korzystać 
z Intemetu za darmo. Inne planują obłożenie całej powierzchni aglomeracji siecią 
Wi-Fi. Jednak zawsze, gdy chcemy się podłączyć do bezprzewodowego Intemetu, 
musimy i tak włączyć komputer i wyszukać dostępnych dostawców.
Chyba, że kupimy koszulkę sprawdzającą za nas dostępność Wi-Fi...

Grupa 2:

Koc z rękawami.

Koc z rękawami jest miękki, ciepły, wystarczająco duży, by się nim owinąć, i do 
tego ma rękawy pozostawiające kompletną swobodę mchów. W Stanach bijc rekor
dy popularności.
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Scenariusz 4: Scenariusz ćwiczenia

Rozwijanie kompetencji terminologicznej w oparciu o koncepcję pól terminologicz
nych. Organizacja terminologii według hierarchii hiperonim - hiponim.

Scenariusz ten bazuje na autentycznych materiałach dostarczonych przez klienta. Ze 
względu na klauzulę poufności niektóre nazwy i znaki handlowe zostały zmienio
ne.

Uczestnicy:
6 osób
poziom B1

Czas: 20 min.

Cele:
Prezentacja terminologii związanej z przemysłem paliwowym i terminologii typo
wej dla konkretnej firmy.

Materiały:
Dostarczone przez klienta materiały ogólnodostępne znajdujące się na stronic inter
netowej klienta.

Plan ćwiczenia

Etap Procedura Cel Interakcja Czas 
(w minutach)

Ćwiczenie Uczący mają, w oparciu 
o posiadaną wiedzę na 
temat firmy, przyporząd
kować elementy działal
ności koncernu paliwo
wego do odpowiedniego 
hiperonimu (Upstream/ 
Downstream) (por. Aneks, 
Ćwiczenie 4.1.).

Sprawdzenie rozu
mienia 
konceptów 
Upstream 
i Downstream.
Sprawdzenie znajo
mości terminologii 
specjalistycznej 
i terminologii cha
rakterystycznej dla 
tej firmy.

Praca w pa
rach

5

Wyszukiwa
nie informacji

Uczący się, korzystając 
ze strony internetowej 
swojego pracodawcy (za
mawiającego szkolenie), 
sprawdzają poprawność 
organizacji pól terminolo
gicznych.

Rozwijanie umiejęt
ności nawigowania 
po stronic praco
dawcy i wyszuki
wania informacji 
w języku obcym.

Praca w gru
pach

10

Sprawdzenie Nauczyciel sprawdza 
poprawność udzielonych 
odpowiedzi (por. Aneks, 
Klucz 4.2.).

Zapewnienie pre
cyzji w rozumieniu 
terminologii.

Nauczyciel 
uczniowie

5
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Ćwiczenie 4.1.
Proszę dopasować następujące działania operacyjne do dwóch nadrzędnych zakre
sów działania firmy w branży energetycznej.

Przemysł wiertniczy 
( Upstream)

Usługi przesyłowe i dystrybucyjne 
(Downstream)

Działania:

1. Platformy wiertnicze
2. Stacje benzynowe
3. Oleje
4. Szyby wydobywcze
5. Poszukiwanie złóż
6. Zasadowe związki chemiczne

7. Business to Business (B2B)
8. Matrix Aviation®
9. EOR (Enhanced Oil Recovery)

10. Bitumy
11. Zakłady petrochemiczne
12. Rafinerie GTL

Klucz 4.2.
Materiały dla nauczyciela.

Przemysł wiertniczy 
(Upstream)

Usługi przesyłowe i dystrybucyjne 
(Downstream)

Platformy wiertnicze
Szyby wydobywcze 
Poszukiwanie złóż
EOR (Enhanced Oil Recovery)

Stacje benzynowe
Oleje
Zasadowe związki chemiczne 
Business to Business (B2B) 
Matrix Aviation®
Rafinerie GTL
Bitumy
Zakłady petrochemiczne
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Scenariusz 5: Scenariusz lekcji

Rozwijanie sprawności mówienia oraz sprawności pozajęzykowych i interpersonal
nych związanych z przygotowaniem i odegraniem spotkania biznesowego w oparciu 
o podejście komunikacyjne oraz podejście zadaniowe.

Celem lekcji jest odegranie spotkania z szefem z Holandii opartego na podręczniku 
Polski w pracy (Jasińska, Szymkiewicz, Małolcpsza 2010).

Uczestnicy:
7 osób
poziom B1

Czas: 120 min.

Cele:
Rozwijanie sprawności komunikacyjnych w sytuacji spotkania biznesowego.

Cele poboczne:
Rozwijanie sprawności pozajęzykowych prowadzenia i uczestniczenia w spotkaniu 
oraz prezentowania danych liczbowych. Kompetencje językowe związane z powyż
szymi sprawnościami.

Materiały:
Polski w pracy (Jasińska, Szymkiewicz, Małolcpsza 2010), materiały nauczyciela.

Plan lekcji

Etap Procedura Cel Interakcja Czas 
(w minutach)

Wprowadzenie Nauczyciel prezentuje firmę, 
której dotyczyć będzie sce
nariusz (por. Aneks, Ćwicze
nie 5.1.).

Aktywowanie 
wiedzy ogólnej 
uczących się.

Nauczy
ciel

uczący 
się

10

Wprowadzenie Nauczyciel rozpoczyna od 
ćwiczenia 11 ze strony 39 
podręcznika Polski w pracy 
(por. Jasińska, Szymkiewicz, 
Małolcpsza 2010: 39, por. 
też. Aneks, Ćwiczenie 5.2.).

Wprowadzenie 
tematu spotkania.

Praca 
w gru
pach

10

Kompetencje 
komunikacyjne

Nauczyciel omawia e-mail 
i jego poprawność w sy
tuacji biznesowej. Prosi 
uczących się o poprawianie 
c-maila tak, aby ten był bar
dziej bezpośredni, traktował 
wszystkich pracowników 
w ten sam sposób i żeby 
w sposób bardziej efektyw
ny przekonał pracowników 
do wykonania poleconych 
zadań (por. Aneks, Ćwiczc-

| nic 5.2.).

Rozwijanie spraw
ności interperso
nalnych w komuni
kacji pisemnej.

Praca 
w gru
pach, 
praca 
z nauczy
cielem

10
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Etap Procedura Cel Interakcja Czas 
(w minutach)

Przygotowanie 
zadania

Nauczyciel przydziela 
uczącym się role w ramach 
zadnia (Paweł Krasowski, 
Ewa, Jan, Piotr, Marta, 
Agnieszka, Teresa), a na
stępnie dzieli uczących 
się na 3 grupy (Ewa i Jan: 
księgowość. Piotr, Marta, 
Agnieszka: zespół Pawła, 
Paweł i Teresa: pracują ra
zem). Każdy uczący się ma 
za zadanie przygotować się 
do spotkania organizowane
go przez Pawła Krasowskie
go przed przyjazdem szefa 
z Holandii. Uczący się mu
szą kontaktować się ze sobą 
w celu uzyskania brakują
cych informacji (por. Aneks, 
Klucz 5.3.). Nauczyciel 
ponadto odgrywa rozmowę 
telefoniczną z uczącym się 
odpowiedzialnym za rolę 
Marty.

Przygotowanie 
spotkania. Rozwi
janie sprawności 
językowych wraz 
z kompetencjami 
komunikacyjnymi, 
w ramach podej
ścia zadaniowego.

Praca 
w gru
pach, 
praca 
indywi
dualna, 
praca 
z. nauczy
cielem

25

Odegranie 
spotkania

Uczący się odgrywający rolę 
Pawła Krasowskiego pro
wadzi spotkanie. Nauczyciel 
nie interweniuje, chyba 
że błędy językowe unie
możliwiają komunikację. 
Pomocne może okazać się 
nagranie spotkania (kamera, 
dyktafon), celem dostarcze
nia precyzyjnej językowej 
informacji zwrotnej.

Realizacja zada
nia. Zastosowanie 
języka zaprezento
wanego w czasie 
przygotowania 
w wyniku interak
cji między uczą
cymi się i pomocy 
nauczyciela.

Praca ca
łej grupy

30

Ocena spraw
ności pozajęzy- 
kowych: 
informacja 
zwrotna

Nauczyciel komentuje re
alizację zadania przy użyciu 
kryteriów efektywnego 
spotkania (por. Aneks, Ćwi
czenie 5.4.).

Rozwijanie spraw
ności pozajęzyko- 
wych i interperso
nalnych.

Nauczy
ciel - 

ucznio
wie

15

Językowa 
informacja 
zwrotna

Nauczyciel udziela informa
cji zwrotnej na temat języka 
użytego w celu realizacji 
zadania.

Rozwijanie kompe
tencji gramatycz- 
no-leksykalnej.

Nauczy
ciel 

ucznio
wie

15

Zadanie do
mowe

Przygotowanie do spotkania 
z. szefem z Holandii. Na 
kolejnych zajęciach odbę
dzie się drugie spotkanie, 
tym razem z uczestnictwem 
drugiego nauczyciela, który 
wcieli się w postać szefa.

5
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Ćwiczenie 5.1.

Wprowadzenie do ćwiczenia: prezentacja firmy

Firma: Matrix Finanse
Branża: Finansowa
Specjalizacja: Doradztwo

Firma Matrix specjalizuje się w doradztwie finansowym dla małych i mikro-przedsiębiorstw 
w Unii Europejskiej. Siedziba firmy znajduje się w Holandii. Polski oddział firmy świadczy usługi 
finansowe na rzecz klientów z całej Polski i składa się z czterech działów: kadry, księgowość, 
małe przedsiębiorstwa, mikro-przedsiębiorstwa.

Zespół Pawła Krasowskiego pracuje w dziale mikro-przedsiębiorstw i jest odpowiedzialny 
za klientów z Małopolski. Zespół Pawła składa się z 3 pracowników i współpracuje z trzema 
pracownikami z innych działów:

Zespół Pawła: Piotr, Marta, Agnieszka
Księgowość: Ewa i Jan
Kadry: Teresa

Ćwiczenie 5.2.

E-mail z podręcznika Polski w pracy (Jasińska, Szymkiewicz, Małolcpsza 2010: 39):

Od: Paweł Krasowski
Do: Team
Temat: Środa
Data: 02.06.2010
Witam wszystkich,
przypominam, że w środę przyjeżdża szef z Holandii. Czy wszyscy wiedzą co mają 
zrobić?
Ewa: budżet na następny kwartał.
Piotr: pamiętasz, żc masz przedstawić nowy cennik?
Marta: proszę zadzwonić do klienta z firmy Euron.
Agnieszka: proszę dostarczyć mi projekt umowy z klientem.
Teresa: jak tam nowa praktykantka? Proszę o feedback.
Jan: proszę dostarczyć mi dane o sprzedaży w ostatnim roku.
To wszystko na razie. Do zobaczenia w środę.

Klucz 5.3.

Przykład poprawionego maila:

Witam,

W związku z wizytą szefa z Holandii w środę proszę:

Ewa: przygotować budżet na ten kwartał.
Piotr: przedstawić nowy cennik.
Marta: zadzwonić do klienta z firmy Euron.
Agnieszka: dostarczyć mi projekt umowy z klientem.
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Teresa: wysłać fccdback o nowej praktykantcc.
Jan: dostarczyć mi dane o sprzedaży w ostatnim roku.

Proszę o uzupełnienie wszystkiego na czas. Dziękuję wszystkim za pomoc i do zo
baczenia w środę.

Ćwiczenie 5.4.

Przydzielenie uczącym się zadań w ramach podejścia zadaniowego:

Zadanie 5.4.1. Paweł Krasowski

Proszę przygotować i poprowadzić spotkanie przygotowujące zespół do spotkania 
z szefem z Holandii. Szef przyjeżdża w przyszłą środę, a dziś jest czwartek.
Szef oczekuje:

• zaprezentowania danych o sprzedaży w dziale mikroprzedsiębiorstw dla 
Małopolski,

• określenia budżetu zespołu na kolejny kwartał,
• prezentacji nowego cennika usług dla Małopolski,
• planów dotyczących nowych klientów, którzy zostaną pozyskani w trzecim kwar

tale,
• planów dotyczących rozbudowy firmy (nowi pracownicy).

W tym celu proszę ustalić cele spotkania, określić plan spotkania oraz napisać c-mail 
zapraszający członków zespołu na to spotkanie:

Element Notatki

Data:

Uczestnicy:

Cele spotkania:

Plan spotkania:

Email:

Klucz 5.4.1.1.
Notatki dla nauczyciela.

Nauczyciel powinien pomóc w określeniu jasno sprecyzowanego i możliwego do 
osiągnięcia celu spotkania, jak również planu spotkania umożliwiającego realizację 
tego celu.
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Przykład celu spotkania: przygotowanie do spotkania z szefem. Które informacje 
można przekazać już szefowi? Czy mówić o potencjalnych klientach? Czy będzie 
można zatrudnić praktykantkę? Sprawdzić przygotowanie pracowników do spotka
nia z szefem w środę, zasugerować zmiany w ich prezentacjach.

Przykład planu:

1. „Runda aktywująca”: Co zostało mi do zrobienia przed przyjazdem szefa.
2. Prezentacja działu księgowości: Jan i Ewa - wyniki sprzedaży usług i budżet na 

kolejny kwartał.
3. Prezentacja zespołu Pawła:

a) nowy cennik (Piotr),
b) nowi klienci:
- projekt umowy (Agnieszka),
- potencjalny klient: Euron (Marta).

4. Plany rozbudowy zespołu - nowa praktykantka. Prezentacja Teresy.
5. Wspólne opracowanie planu spotkania z szefem: o czym mówimy na spotkaniu?
6. Informacja zwrotna na temat prezentacji pracowników.
7. Podsumowanie.

5.4.2. Ewa
W celu ustalenia budżetu na trzeci kwartał Ewa musi skontaktować się z Janem 
w sprawie danych o sprzedaży, z Agnieszką w sprawie potencjalnych klientów oraz 
z Teresą z działu kadr w kwestii przyszłych szkoleń i ewentualnego wynagrodzenia 
oraz ubezpieczenia dla nowej praktykantki.

Budżet Matrix, kwartał 3, dział mikroprzedsiębiorstw, Małopolska

Przychód/obrót: 
(ze sprzedaży usług)

Prognoza na 2010 
(w złotówkach)

Czerwiec 2010 YTD 
(w złotówkach)

Q3
(w złotówkach)

Obecni klienci"7

a)

b)

Potencjalni klienci"8

a)

b)

Podsumowanie"9 Obrót 2.000.000 zł 999 999

117 Proszę skontaktować się z Janem w sprawie wyników sprzedaży do czerwca 2010 YTD.
118 Proszę skontaktować się z Martą i Agnieszką w sprawie potencjalnych klientów.

Proszę uzupełnić dane liczbowe na podstawie informacji otrzymanych od Jana, Marty i Agnieszki.



238 Aneks: Scenariusze zajęć i ćwiczeń

Budżet Matrix, kwartał 3, dział mikroprzedsiębiorstw, Małopolska

Rozchody

Wynagrodzenia12" 402.000 201.000 ???

Szkolenia120 121 25000 18000 ???

Wynajem lokalu 24000 12000 8000

Media:122 * 8400 4200 2400

Koszt podróży 
służbowych121

48000 20000 9000
(nadwyżka 2000 zł 
na kwartał)

Materiały biurowe 3600 1800 900

Telefony: 7200 2600 1800

Opłaty pocztowe 
wysyłka

240 100 70 (nadwyżka 10 zł 
na kwartał)

Łącze internetowe 1200 600 300

Utrzymanie strony 
internetowej124

500 500 0

Promocja i reklama125 0 0 0

Wydatki 
reprezentacyjne126

3600 2200 7000

Ubezpieczenia127 8400 4200 ???

Sprzęt komputerowy 4000 2000 1000

Obsługa księgowa12" 0 0 0

Obsługa prawna129 0 0 0

Odsetki11"

Odsetki z tyt. 
pożyczek bankowych

0 0 0

Przekroczenie salda 
rachunku

0 0 0

Pozostałe odsetki 0 0 0

120 Proszę skontaktować się z Teresą w sprawie ewentualnego przyjęcia i wynagrodzenia dla nowej 
praktykantki.

121 Proszę skontaktować się z Teresą w sprawie planowanych szkoleń.
122 Zarówno ceny wynajmu, jak i mediów idą w górę od lipca 2010.
122 Budżet na podróże nie został w pełni wykorzystany. Firma ma nadwyżkę (rezerwy) w podanej wy

sokości.
124 Opłata za utrzymanie strony internetowej została uiszczona z góry na początku roku.
125 Holenderska firma-matka zajmuje się promocją całej marki na rynkach europejskich.
126 W ciągu dwóch kwartałów budżet został przekroczony o 400 zł. W trzecim kwartale budżet został 

zmniejszony o 200 zł.
127 Wartość kwoty ubezpieczenia na trzeci kwartał zależy od przyjęcia nowej praktykantki na etat.
I2K Firma ma własny dział księgowości.
129 Holenderska firma-matka zapewnia obsługę prawną.
"" Holenderska firma-matka nic pozwala na zadłużenie.
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Budżet Matrix, kwartał 3, dział mikroprzedsiębiorstw, Małopolska

Amortyzacja

Budynki111 0 0 0

Maszyny i urządzenia 
samochody służbowe

48000 24000 12000

Transport (loty) 5000 3200 900

Podsumowanie

1,1 Firma nic posiada własnych budynków.

5.4.3. Piotr

Celem ustalenia cennika Piotr musi skontaktować się z Ewą i oszacować wydatki 
w trzecim kwartale. Cennik musi wziąć pod uwagę zwiększenie kosztów prowadze
nia działalności.

Cennik usług:

Usługa: Obecny cennik: Cennik na trzeci kwartał:

Implementacja 
oprogramowania 
księgowego:

Podstawowa implementacja 
systemu SAP: 1.500.000 zł

Zarządzanie 
aktywami 
(miesięcznic):

1 % od sumy wartości aktywów 
mniejszej lub równej 1.000.000 zł

0,5% od sumy wartości aktywów 
od 1.000.000 do 5.000.000 zł

Konsolidacja 
kredytów 
(rocznie):

6% wartości kredytu

Zarządzanie 
hipotekami 
(rocznic):

7,5% wartości hipoteki

Zarządzenie kontami 
wierzycieli:

Zależnie od sumy należności
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5.4.4. Marta

Marta ma za zadanie skontaktować się z klientem z firmy Euron w sprawie poten
cjalnej współpracy.

W rozmowie telefonicznej z klientem z firmy EURON należy zapytać o zakres usług, 
którymi klient jest zainteresowany w trzecim kwartale i podać ceny tych usług (in
formacje te posiada Piotr).

Należy spróbować przekonać klienta do nabycia maksymalnej liczby usług, ustalić 
termin podpisania umowy o współpracy lub terminu kolejnych negocjacji, a następ
nie podsumować wyniki rozmowy telefonicznej i przedstawić je na spotkaniu.

EURON jest niewielkim dostawcą usług internetowych, ponadto zajmuje się od
sprzedażą modemów i wyposażenia firmy NETGEAR oraz ich konfiguracją w domu 
klienta. Ma 4 pracowników i około 300 klientów, którzy muszą płacić co miesiąc za 
usługi internetowe.

Klucz 5.4.4.1.
Notatki dla nauczyciela.

Nauczyciel odegra rozmowę telefoniczną z uczącym się. Jeśli istnieje możliwość za
angażowania drugiego nauczyciela dostępnego w kontakcie telefonicznym, będzie 
to optymalne rozwiązanie.
Scenariusz rozmowy telefonicznej

Dzwoniący: Matrix (chce sprzedać usługi finansowe)

Odbierający: EURON dostawca usług internetowych, odsprzedaż i konfiguracja mo
demów.
• Mamy 4 pracowników.
• Interesuje nas zarządzanie wierzycielami, jesteśmy w stanic płacić za to między 

750 a 1000 zł miesięcznic, czyli maksymalnie 12000 rocznic (300 wierzycieli, 
kwota ok. 100 zł co miesiąc).

• Nic potrzebujemy oprogramowania księgowego - mamy swoje.
• Wszelkie inne usługi nic są adekwatne dla nas.
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5.4.5. Agnieszka

Projekt umowy z klientem.

Klient, firma DERBY, producent galanterii skórzanej chce nabyć następujące usługi 
w następujących cenach:

Zarządzanie aktywami: 7000 zł rocznic za zarządzanie aktywami 
o łącznej wartości 800.000 zł.

Konsolidacja kredytów: Łączna suma kredytów wynosi 4.000.000 zł 
(kredyty na sprzęt do obróbki produktów 
skórzanych: 2.500.000, oraz kredyt hipoteczny 
w wysokości 1.500.000 zł). Klient chce płacić 
za tę usługę 80.000 zł rocznie.

Zarządzanie hipotekami: 9

Proszę skonfrontować ofertę firmy DERBY z nowym cennikiem (Piotr), udzielić 
Ewie informacji do budżetu oraz zaprezentować na spotkaniu tę firmę jako poten
cjalnego klienta.

5.4.6. Teresa

Na chwilę obecną nic ma jeszcze planu szkoleń na kolejny kwartał. Decyzje na ten 
temat zostaną podjęte na spotkaniu, które odbędzie się za dwa tygodnie.

Podsumowanie pierwszego miesiąca pracy nowej praktykantki.

Proszę wypełnić formularz praktykanta, a następnie, wspólnie z Pawłem Krasowskim, 
zadecydować o przyjęciu lub odrzuceniu praktykantki oraz przygotować prezentację 
oceny nowego pracownika na spotkaniu. W przypadku przyjęcia praktykantki proszę 
postanowić wspólnie z Pawłem, jaka będzie kwota jej wynagrodzenia. Informacje te 
proszę przekazać Ewie.

Formularz oceny praktykanta

Szanowni Państwo, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wystawienie opinii prakty
kantowi, posługując się niniejszym formularzem. Przedstawiony Państwu standar
dowy druk pozwoli nam ujednolicić przechowywaną dokumentację dotyczącą prak
tyki studenta oraz zaoszczędzić Państwa czas. Bardzo dziękujemy za współpracę.
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Imię i nazwisko praktykanta:

Okres podlegający ocenie:

Nazwa jednostki, w której odbyto praktykę:

Imię i nazwisko osoby opiniującej - opiekuna praktyk:

Kryteria oceny zachowań praktykanta

Ocena
Obserwowane zachowanie 

odpowiadało ocenie zgodnie 
z poniższym opisem

tak raczej 
tak

raczej 
nic

nic

1. Inicjatywa
Praktykant aktywnie wpływał na kierunek realizowanej 
praktyki, wykazywał dużo energii i zaangażowania 
w praktykę, dostrzegał okazje do pogłębiania wiedzy 
i wykorzystywał je.
2. Komunikatywność
Praktykant wykazywał łatwość w nawiązywaniu kontaktów, 
w stosunku do współpracowników był otwarty, towarzyski 
i koleżeński.
3. Analizowanie problemów
Praktykant dostrzegł istotne problemy/zagadnienia w pracy 
działu, wyrażał swoje opinie i spostrzeżenia w sposób 
racjonalny i konstruktywny.
4. Elastyczność
Praktykant z łatwością odnalazł się w nowym miejscu pracy, 
samodzielnie radził sobie z drobnymi problemami.
5. Jakość pracy
Praktykant przestrzegał wysokiego poziomu jakości 
wykonywanej pracy, pracował w sposób dokładny, nie 
popełniając rażących błędów.
6. Współpraca
Praktykant potrafił współpracować w zespole, zadania 
powierzone mu indywidualnie wykonywał, nic absorbując 
uwagi współpracowników.
7. Organizacja pracy
Praktykant potrafił w zadanym terminie sprawnie wykonywać 
poleconą pracę.
8. Wielolunkcyjność
Praktykant nie unikał przyjmowania nowych obowiązków, 
prawidłowo realizował zadania wymagające zróżnicowanych 
umiejętności.

Czy zdecydowaliby się Państwo przyjąć praktykanta w następnym roku na praktykę, 
gdyby zaistniała taka możliwość?

Tak I I raczej tak I I raczej nic I I nic I I 

Dodatkowe uwagi dotyczące praktykanta:
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5.4.7. Jan

Jan ma za zadanie skontaktować się z Ewą i poinformować ją o wynikach sprzedaży 
do czerwca 2010, jak również z Agnieszką i Martą w sprawie potencjalnych klien
tów i prawdopodobieństwa realizacji planów sprzedaży w roku 2010.

Dane o sprzedaży 2009

Usługa: Wyniki 2009 Plany 2010 Wyniki sprzedaży: 
czerwiec 2010 YTD

Implementacja 1 klient: Kolejny klient w roku Klient w trakcie
oprogramowania 
księgowego:

1.500.000 zł 2010 implementacji; 
zaliczka wpłacona: 
250.000 zł

Zarządzanie 
aktywami

2 firmy: 2 firmy: 2 firmy:

(miesięczne) 10000 miesięcznie 
15000 miesięcznic 
= 300.000 rocznic

10000 miesięcznic 
15000 miesięcznic 
= 300.000 rocznic

10000 miesięcznie 
15000 miesięcznic 
= 150.000 po dwóch 
kwartałach

Konsolidacja 
kredytów:

Brak klientów Zyskać klientów 0

Zarządzanie 
hipotekami:

100.000 zł rocznic Utrzymać wyniki 
z 2009 roku

0

Zarządzenie kontami 
wierzycieli:

20.000 zł rocznic Cel: osiągnąć wyniki 
100.000 zł rocznic

30.000 zł po dwóch 
kwartałach
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İNDEKS WAŻNIEJSZYCH POJĘĆ I TERMINÓW

A
akt/akty mowy 87, 95, 145-146, 152, 154, 

158, 163, 192, 195
skuteczność perlokucyjna ~ 88, 95, 152, 
158-159

analiza kontrastywne terminologii/temii- 
nów 42,58,73-75

analiza potrzeb (uczących się) 88, 93, 100, 
102-103, 105, 107-114, 116-117, 124, 
162, 166, 171, 178-179, 184, 197-200 
postępująca - 111, 199 
potrzeby językowe 110, 112, 183,200 
potrzeby komunikacyjne 194, 200 
potrzeby obiektywne 109, 113 
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autonomia uczącego się 99, 114-116, 138- 
-139, 147, 178, 181, 185, 189-190, 192- 
-193, 195, 198,201,211
poziom użytkownika samodzielnego 
122

В
banki związków frazeologicznych i kolokacji 

(language chunks, key expressions) 150

С
cechy definicyjne języka specjalistyczne

go 27-30, 41, 117, 129, 201, zob. tak
że: kryteria definicyjne języka specjali
stycznego

chmura obliczeniowa (Cloud Computing) 
154

cień konceptu 73-74, zob. pustka językowa 
Computer-Assisted Language Leaming 

(CALL) 139

Content and Language Integrated Learning
(CL1L) 106

D
definicja 21, 63, 182
~ encyklopedyczna terminu 61, 63, 66, 130, 

182
~ pojęcia (reprezentacji werbalnej konceptu) 

25-26, 30
~ terminologiczna 61, 64, 66, 68-69, 127, 

130, 133, 137-138, 182, 198-199
~ terminu / jednostki terminologicznej 61, 

62, 70,71, 188
definicje języka specjalistycznego 11, 25,

27, 106
ujęcia lingwistyczne definicji języka 
specjalistycznego 26
ujęcie pragmatyczne definicji języka 
specjalistycznego 27

denominacja (terminu) 62-63, 65-68, 126, 
zob. forma językowa terminu, nazwa 
terminu

determinologizacja 36-37, 129, 199 
dorozumienie kontekstowe 125
dyskurs specjalistyczny (z danej dziedziny)

42-43, 81, 129, 143-144, 198 
dyskurs biznesowy 86, 145, 148, 162, 
184

E
efekt płaskowyżu (plateau effect) 118, 259 
egzaminy certyfikatowe z języka polskiego 

jako obcego 107, 192
ekwiwalent terminologiczny 188
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English for Spécifie Purposes (ESP; an
gielski dla celów specyficznych/specjal- 
nych) 27, 33

etnocentryzm 58

F
fałszywi przyjaciele (jalsefriends) 133 
forma językowa terminu 56, 61-62, 65, 67-

-68, 74, zob. denominacja terminu
Français Langue Etrangère (FLE; język 

francuski jako obcy) 27
Français sur Objectifs Spécifiques (FOS; 

język francuski dla celów specyficz- 
nych/specjalnych) 27, 33

G
gatunki/genry specjalistyczne (komunika

cji, tekstów) 33-34, 39, 41-43, 71, 82, 
95,97, 150, 154, 156, 158, 160, 189

glottodydaktyka języków specjalistycz
nych / specjalistycznych odmian języka
19, 27, 29, 36, 41,43, 45, 46, 51-53, 58, 
60, 64, 77-78, 85, 94, 97, 118, 130-131

H
hiperonim 22, 25, 36, 73, 75, 95, 118, 129, 

136-137, 142, 188, 204, 216, 219, 221, 
231

hiponim 26, 36, 73,75, 118, 136, 142, 188, 
204, 221,231

homonim 63-64, 135, 180 
homonimia 63, 64, 135, zob. homonim

I
i+1, teoria Stevena Krashena 124-125 
i+10, koncepcja 113, 124-126, 150, 152, 

156, 169, 172
informacja zwrotna dla uczących się 159, 

169, 205,211,216,234, 237
input 124, zob. materiał wejściowy
Intencjonalność komunikacji specjalistycz

nej 95, 97, 154, 158
internacjonalizm 60, 122, 126, 191

J
jednoznaczność terminu 63-64, 68, 126- 

-127, 131-132, zob. monosemiczność 
terminu

język narodowy 11, 23-30, 35-38, 52, 58,
67, 73,75, 182

język naukowy 36-40, 122 
język nauki 38-39, 48 
język w nauce 39 
polszczyzna naukowa 39 

język ogólny 23-27, 33-34, 36-38, 60, 62- 
-63, 66, 86-87, 95, 97, 100, 107, 111- 
-112, 114, 122-123, 134, 140, 145, 149, 
182, 194, 197,200, 202 
język w odmianie ogólnej 33, 37, 39, 61 
odmiana ogólna (języka narodowego) 
38

język specjalistyczny / języki specjali
styczne / JS 6, 11, 15, 23-27, 29-30, 34, 
37-38, 41-42, 45-48, 51-52, 82, 86, 96- 
-97, 198, 245 
język w odmianie specjalistycznej 37 
języki specjalistyczne „w ogóle” 29-30, 
35, 37 
kod specjalistyczny ogólny 35, 37 
odmiana specjalistyczna 9, 15, 19, 22- 
-23,37,47, 181,254

K
kanały komunikacji profesjonalnej 96 
kod specjalistyczny 33, zob. język specja

listyczny
kolokacja (specjalistyczna) 12, 78, 137, 

199,215
kompetencje/kompetencja(specjalistyczna 

/ w zakresie danego języka specjalistycz
nego) 45, 81, 134, 142, 200-201,211 
kompetencja interkulturowa 88 
kompetencje językowe 82, 87, 90, 94, 
106, 117-119, 122-125, 127, 131, 143, 
152, 161, 166, 179, 185, 188 
kompetencja definicyjna 46, 82 
kompetencja gramatyczna 143, 156 
kompetencja językowa ogólna 117-118 
kompetencja leksykalna (profesjonalna) 
81-82, 130, 146, 157, 161, 179

~ kombinatoryczna 81 
kompetencja onomazjologiczna 82 
kompetencja semantyczna 81 
kompetencja tekstowa 46, 253 
kompetencja komunikacyjna 45, 81, 
119, 157, 167, 199, 233-234 
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kompetencje profesjonalne / zawodowe 
180
budowanie relacji interpersonalnych 
(międzyosobowych) 87, 209 
kompetencja tłumaczeniowa 139, 181- 
-183,215

komunikacja specjalistyczna / profesjo
nalna 32-33, 41-42, 70, 82, 86, 94-96, 
111, 117, 122, 135, 144, 146, 154, 157, 
163-164
biznesowa komunikacja pisemna 85, 113, 
124, 145, 154, 156, 175, 187-189, 233 
business communication 85, 102, 248 
komunikacja biznesowa 88, 94-95, 145- 
-146, 152, 161, 175
komunikacja elektroniczna 96, 145, 149, 
154, 195
komunikacja listowna 96, 149 
komunikacja osobista 96 
komunikacja telefoniczna 88, 149, 204, 
210
komunikacja w biznesie 85, 87

koncept / profesjonalne pojęcie / PP 36, 
52-63, 65-75, 126-131, 135-138, 180, 
220-221,231

koncept uniwersalny (niezależny od języ
ków, ponadjęzykowy) 67

konceptualizacja 55, 61
kontrastowanie terminologii / terminów w 

dwóch językach narodowych 58, 73, 
zob. analiza kontrastywna

kryteria analizy i oceny materiałów (po
mocy) dydaktycznych 201

kryteria definicyjne języka specjalistycz
nego 11,27-28, 30-31, 35, 89, 117, 259

-językowe- 28, 35, 37-38
- pragmatyczne - 28, 30, 32, 38, 40, 86
- strukturalne 28, 30
kultura firmy jako organizacji 89, 153 

kultura korporacyjna firmy (corporate 
culture) 89

L
leksyka 95, 107, 127, 132
- fachowa 52, zob. słownictwo fachowe
- ogólnonaukowa 132, por. terminy / hipo-

terminy, półterminy, semiterminy

- specjalistyczna 33, 141, 190, zob. słow
nictwo specjalistyczne

luka informacyjna 100, 166, 169

Ł
lączliwość terminów 78, 137, zob. koloka- 

cja

M
materiał wejściowy 124, zob. input 
materiały autentyczne 108, 113, 115-116,

125, 150, 152, 156, 170, 172-176, 193, 
200-201,215,231

~ niepoziomowane 115, 172
metoda w glottodydaktyce / w nauczaniu 

języka obcego
~ bezpośrednia 92, 112, 141
- gramatyczno-tłumaczeniowa 92, 134 
monoreferencyjność terminu 63-64, 68,

180, 198
monosemiczność terminu 63-64, 69 
motywacja do nauki języka obcego specjali

stycznego 89-91,97, 105-106, 109, 112- 
-114, 118, 130, 179, 201

-ekonomiczna 107
- instrumentalna 106
- integracyjna 105-106
-wewnętrzna 105, 170
-zewnętrzna 105-106

N
nauczanie języka w odmianie specjalistycz

nej jako obcego 124, 131,201
nazwa terminu 62-63, 65-68, zob. denomi

nacja terminu
negocjacja znaczeń terminów 113, 169, 

180, 199,204, 220
nomen / nazwa nomenklaturowa 52
nośnik wiedzy specjalistycznej (termin 

jako)53

O
odgrywanie ról / scenariusza 90, 97, 106, 

119, 153, 169, 174, 195 
symulacja autentycznej komunikacji 153 
symulacja sytuacji komunikacyjnych 
174

odmiana ogólna 38, zob. język ogólny
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odmiana specjalistyczna 23, 37, 47, zob. 
język specjalistyczny

P
parafraza/przeformułowanie terminu 31, 

67, 70-71,74, 191
podejście badawcze do terminologii / ter

minu / terminów 65
~ korpusowo-tekstowe 198-199, zob. ter

minologia tekstowa
~ lingwistyczne 53, 58
~ onomazjologiczne do terminu 62-67, 69- 

-72, 81, 198
koncepcja pojęciowa terminologii 65
~ opisowe 70
~ preskryptywne 65
~ socjo-kognitywne do terminologii 68, 

127-128, 130-131, 137-138, 142, 198- 
-199, 220, zob. terminologia socjo-ko- 
gnitywna

~ tekstologiczne / tekstowe 64-65, 67, 69, 
71,81, 126, 131, 138, zob. terminologia 
tekstowa

podejście do nauczania/uczenia się języ
ka specjalistycznego jako obcego 117, 
175, 198

~ holistyczne (Whole-Person Leaming) 114, 
131

-komunikacyjne 12, 16, 140, 155, 159, 165- 
-166, 167-169, 177,203-204, 233

- konwersacyjne 102
-korpusowo-tekstowe 198-199
- onomazjologiczne 81, 126, 198 
-socjo-kognitywne 68, 126, 130-131, 137-

-138, 142, 180, 198-199, 204, 220
- podejście tekstologiczne 12, 64, 81, 126,

131, 138
- podejście zadaniowe 12, 16, 165, 166,

168-171, 201, 203-204, 215, 222, 233- 
-234, 236

etapy realizacji podejścia zadaniowego 169 
pojęcie (zwerbalizowany koncept) 56, 57
- fachowe 54
- terminologiczne 54, 57

profesjonalne pojęcie 36, 59, 61-62, 66, 
68
specjalistyczne pojęcie 65

pole terminologiczne 64, 67-68, 72-75, 77, 
81, 129, 136-137, 142, 183, 193, 199, 
216,219

polisemia 63-64, 69, 71,128-130
portfolio kompetencji uczącego się 118 
poziom „specjalistyczności” komunikacji 

specjalistycznej w podziale pionowym
32, 38-39, por. warianty języka specjali
stycznego w podziale pionowym, zróż
nicowanie pionowe języków specjali
stycznych na warianty

poziom zaawansowania językowego (po
ziom językowy) 33, 48, 93, 109, 113, 
117-119, 121-125, 150, 152, 180, 194

poziomowanie materiałów dydaktycznych 
125, 150

profesjonalizmy 23, 52, zob. słownictwo 
fachowe

profesjonalne pojęcie / PP 36, 54, 59, 61- 
-62, 65-66, 68, 132

projektowanie programów nauczania ob
cego dla celów biznesowych 178-180

prototyp, teoria 128-129
prototypowe centrum znaczeniowe 128 
prototypowy reprezentant 128
przeładowanie semantyczne 129 
przynależność terminu do dziedziny spe

cjalistycznej 61,63-64, 71, 141 
pustka językowa 73, 85, 259

R
redefinicja roli nauczyciel uczeń w naucza

niu JS 12-13, 88, 102-103, 173, 197, 
201

relacja / relacje 12-13, 21, 24, 28, 31, 36- 
-37, 56-57, 61, 63-64, 67, 72-73, 75, 
87,91,95, 101-102, 106-107, 115, 118, 
136-137, 145, 149, 152, 156, 158, 162, 
171-173, 177, 195, 197, 200-201, 209- 
-210,212,251

~ asocjacyjna / skojarzeniowa 72, 136
~ część-całość 72, 136, 142
~ logiczna 72
~ nadrzędności - podrzędności 73, 136, 188 
~ ontologiczna 72
~ rodzajowo-gatunkowa 72, 136
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rozkład poziomu kompetencji językowych 
na różne sprawności językowe 123

rozumienie globalne 125-126, 150-152, 
156-157, 172

S
sem 66-67, 73
semantyka (terminu / jednostki terminolo

gicznej) 55-66, 130, 198, 251, 253-254
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SUMMARY

The purpose of this book is to present a linguistic perspective on Polish for specific 
purposes, with the emphasis on business — especially in the context of teaching it 
as a foreign language. The authors approach Business Polish from both theoretical 
and practical angles, focusing on pragmatic and educational applications of their 
findings. A comparative approach, adopted to reveal both similarities and differences 
between English and Polish taught as foreign languages, is employed in the analysis 
and the description of business languages.

The book consists of three main parts. The first part (chapters 1-6) presents 
the theoretical background for teaching languages for specific purposes, including 
the language of business. The research in the fields of Polish linguistics, applied 
linguistics and terminology as a science served as the basis for such presentation. 
In the first chapter, the notion of a specific language is defined using five basic 
criteria. These criteria include: field-specific topics, language users, communicative 
situations, as well as a linguistic criterion and a structural criterion of field-specific 
language as a code. It has to be emphasized that, in this analysis, pragmatic criteria 
arc considered to be crucial. Consequently, specific languages as a subset of national 
language arc described as autonomous, which means they do not translate into 
general language, even though they partially overlap with the latter and both remain 
in a relationship of constant mutual exchange.

Chapters 2 and 3 investigate the current state of research in the field of applied 
linguistics — especially linguistics of languages for specific purposes — and 
methodology of teaching foreign languages. Since terminology, as the vehicle of 
specific knowledge, is the most important element of field-specific communication, 
chapter 4 is entirely devoted to its in-depth analysis. There, three main approaches 
to terminology: onomasiological, tcxtological and structural, as well as their impact 
on how semantics of terms can be taught, arc presented. Chapter 4 also investigates 
briefly the fourth approach: a socio-cognitivc one, which is analyzed in detail in the 
second part of the book (chapter 10).

According to the structural approach, a terminological field is the basis for 
organizing domain-specific terminology. That is why, a terminological field 
should be the starting point for contrastive analysis of terminology in two national 
languages. Such analysis can also serve as the initial stage of teaching translation 
for specific purposes. In field-specific communication, every term is moved from 
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the paradigmatic and onto the syntagmatic level: into sentences and texts. That is 
why, the immediate surroundings of a term on the syntagmatic axis — collocations, 
which are syntagmata typical for a given field-specific language — arc analyzed in 
a separate segment of the book. The importance of collocations in the creation of 
specific texts is crucial due to their predictability, and — to a certain degree — to 
their compulsory character (chapter 5).

Part two of this book (chapters 7-13) investigates business language from the 
perspective of teaching methodology and analyzes basic differences between the 
language of business and other field-specific languages, focusing on elements that 
arc indispensable in effective teaching thereof. In chapter 7 of this book, the authors 
analyze the defining characteristics of users and learners of business language, 
the roles of a teacher in the instruction process, as well as the differentiation of 
business language into two variants: educational and professional. The importance 
of learner needs analysis in teaching business language is explained and emphasized 
in chapter 9.

Chapter 10 investigates the subject matter of teaching a foreign language for 
business purposes, as well as the methods and techniques of such instruction. This 
includes the analysis of the impact the language level of the learner has on the 
teaching process and the presentation of methods of teaching terminology (including 
an in-depth analysis of the socio-cognitivc approach to terminology), grammar, and 
language skills. Additionally, in this chapter the concept of interpersonal and soft 
skills — a defining characteristic of business language and a key factor in attaining 
a level of competence in it — is investigated. The following chapter (11) presents the 
main approaches to teaching a foreign language for business purposes. The reader 
will find information on task-based teaching, ease study techniques and using 
authentic materials, as well as a description of a crucial concept of utilizing the 
learner as a resource. All of the aforementioned issues arc consistently presented in 
a contrastive manner — comparing the methodologies of teaching Business English 
and Business Polish.

Chapter 12 brings the authors’ own criteria for evaluating business language 
materials and lessons, developed on the basis of defining characteristics of such 
language. The relevance of such criteria is being later confirmed by analyzing three 
available course books for teaching Business Polish (chapter 13).

Both parts of the book arc concluded with summaries that collect the findings 
for teaching both languages for specific purposes in general (chapter 6) and business 
languages (conclusion).

The third part of the book (the supplement) presents the practical application 
of methods and techniques of teaching Business Polish. It contains five scenarios 
(lesson plans) and the corresponding tasks. These were designed to cover a given 
business topic and simultaneously develop language and intcrpcrsonal/soft skills.

The book ends with an author index, index of notions and terms, as well as a list 
of bibliographical references.



RÉSUMÉ

Lc sujet du livre est la langue spécialisée polonaise, analysée et décrite selon 
l’exemple de la langue des affaires. Le polonais servant le domaine des affaires a été 
présenté comme problème théorique et pratique, appliqué à la didactique des langues. 
L’analyse et la description de la langue des affaires dans la didactique des langues 
ont été effectuées suivant l’application de l’approche comparative dont le but était 
de montrer les ressemblances et les différences entre les langues des affaires dans la 
didactique des langues anglaise et polonaise.

Le livre se compose de trois parties. La première partie qui embrasse les 
chapitres 1-6 montre les bases théoriques de l’enseignement de la langue spécialisée 
- y compris celui de la langue des affaires - comme langue étrangère. Ces bases 
ont été fixées, en prenant en considération les acquis de la linguistique polonistę, 
de la linguistique appliquée et de la terminologie comme discipline scientifique. 
La présentation des bases théoriques commence par le problème de la définition 
de la notion de langue spécialisée (chapitre 1) ; pour ce problème, on propose cinq 
critères définitionnels : critère du sujet spécialisé, critère des utilisateurs, critère des 
situations de communication, critère linguistique et critère structural de la langue 
spécialisée en tant que code, tout en considérant les critères pragmatiques comme 
les plus importants. Ces critères déterminent les langues spécialisées comme sous- 
-enscmblc de la langue dnas son sens global ; ces langues sont autonomes, c’est-à- 
-dire intraduisibles en relation d’intersection avec la langue commune, bien qu’elles 
coïncident partiellement avec cette dcmicrc et restent avec elle en relation d’échange 
incessant.

Les chapitres 2 et 3 apportent une synthèse des recherches actuelles en langues 
spécialisées en linguistique appliquée et en didactique des langues en Pologne : 
leurs résultats constituent un point de départ pour l’enseignement du polonais des 
affaires comme langue étrangère. Dans la communication spécialisée, le rôle le plus 
important est rempli par des termes comme facteurs du savoir spécialisé : c’est le 
chapitre 4 qui y est consacré ; il présente trois approches pour distinguer un terme 
et les implications qui en découlent pour l’enseignement de la sémantique des 
termes : approches onomasiologiquc, tcxtologiquc et structuraliste ; en outre, on 
prend en compte une quatrième approche appelée socio-cognitive, qui a été décrite 
plus précisément dans la deuxième partie du livre (chapitre 10). Selon l’approche 
structuraliste, la base de la structuration de la terminologie d’un domaine donné est le 
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champ terminologique, qui devrait être le point de départ pour l’analyse contrastive 
des termes dans deux langues nationales - étape préliminaire dans renseignement de 
la traduction des textes spécialisés. Dans les actes de la communication spécialisée, 
chaque terme est véhiculé du plan paradigmatique vers le plan syntagmatique - vers 
les phrases et les textes. C’est pourquoi on a prêté une attention particulière à la 
spécificité de l’environnement le plus proche du terme sur l’axe syntagmatique - 
collocations, c’est-à-dire syntagmes typiques pour une langue spécialisée ; leur rôle 
dans la construction des textes spécialisés est primordial en raison de leur prévisibilité, 
voire de leur caractère obligatoire (chapitre 5).

La deuxième partie (chapitres 7-13) présente en détails la langue des affaires en 
tant que question de la didactique des langues. Cette partie analyse aussi les différences 
fondamentales entre ce type de la langue et les autres langues spécialisées, en se 
concentrant particulièrement sur les éléments indispensables dans l’enseignement 
effectif de la langue des affaires. On y parle, entre autres, des caractéristiques des 
utilisateurs et des apprenants de la langue des affaires qui se divise en deux variantes : 
professionnelle et didactique (chapitre 7), ainsi que des rôles de l’enseignant dans 
le processus didactique (chapitre 8). L’importance de l’analyse des besoins des 
apprenants dans l’enseignement précisément de la langue des affaires est soulignée 
dans le chapitre 9.

Le chapitre 10 se concentre sur les contenus de l’enseignement de la langue des 
affaires en tant que langue étrangère et sur les méthodes et les techniques de leur 
présentation. Il comporte donc l’analyse des problèmes liés au niveau de langue des 
apprenants, à la didactique de la terminologie (avec la focalisation sur l’approche 
socio-cognitive des termes), à la grammaire et à l’enseignement des habilités 
langagières. Dans ce chapitre, on présente aussi une conception des habilités extra- 
-linguistiqucs et interpersonnelles - élément caractérisant uniquement la langue des 
affaires et indispensable pour y acquérir une compétence communicationnelle. Dans 
le chapitre suivant (11) de la deuxième partie du livre, on présente les approches 
fondamentales de la didactique des langues, qui ont leur reflet dans la pratique de 
l’enseignement de la langue étrangère pour les objectifs des affaires. Le lecteur 
y trouvera des informations sur l’approche des tâches à accomplir, une étude 
d’un cas et de l’utilisation des matériaux authentiques ainsi que la description de 
la conception qui consiste en la possibilité d’employer l’apprenant comme source 
des matériaux didactiques - conception capitale pour la didactique de la langue des 
affaires. Tous ces problèmes ont été conséquemment présentés suivant une méthode 
comparative, c’est-à-dire du point de vue de la didactique des langues anglaise et 
polonaise comme langues des affaires.

Le chapitre 12 comporte une conception originale des critères d’évaluation des 
matériaux didactiques et les cours de langues des affaires ; ces critères sont formulés 
en s’appuyant sur la spécificité de ce type de langue ; le consentement et l’utilité de 
ces critères ont ensuite été confirmés dans l’analyse de trois manuels de polonais des 
affaires, manuels accessibles sur le marché d’édition polonais (chapitre 13).

Les deux parties du livre se terminent par la somme des points essentiels de 
l’enseignement de chaque langue spécialisée (chapitre 6), particulièrement de la 
langue des affaires comme langue étrangère (conclusion).
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La troisième partie du livre (annexe) montre l’application pratique des méthodes 
et des techniques de la langue des affaires comme langue étrangère sous la forme de 
cinq scénarios de cours, accompagnes d’exercices. Ces scénarios ont etc construits 
de manière à lier le sujet des affaires au développement des habilites langagières 
ainsi qu’cxtra-langagicrcs et interpersonnelles.

Le livre se termine par la bibliographie des ouvrages cités ansi que par l’index des 
noms de personnes et celui des notions-clcs et des termes utilises par les auteurs.
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