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Założenia
Jednym z podstawowych założeń Unii Europejskiej jest
zasada wolnego przepływu przez granice krajów
europejskich zarówno ludzi, jak i kapitału.
Rzeczywiście, statystyki pokazują, że duża liczba
pracowników z Europy przeniosła się, bądź planuje się
przenieść do innych państw Wspólnoty ze względu na
pracę. Często jednak imigranci (zarówno legalni, jak i
nielegalni) wykazują znikomą znajomość języka kraju,
do którego przybyli, co powoduje znaczne problemy
zarówno dla nich samych, jak i dla ich potencjalnych
pracodawców.
Zdarzają się sytuacje, kiedy znajomość języka
obcego nie jest dla imigranta ważna, przynajmniej dla
celów wykonywania pracy. Jednak w większości
przypadków konieczny jest wysoki poziom kompetencji
językowych i często można zaobserwować sytuacje,
kiedy pracownicy z obcych krajów, pomimo wysokich
kwalifikacji i umiejętności nie posiadają na tyle
wysokich kompetencji językowych, aby móc skutecznie
pracować.
Często powoduje to brak właściwego
wykorzystania
potencjału
wykwalifikowanych
pracowników oraz słabe wyniki pracy. Czasem biura
pośrednictwa pracy wysyłające pracowników za granicę
przeprowadzają egzaminy w celu sprawdzenia

umiejętności językowych osób ubiegających się o
pracę, jednak w większości przypadków oceniają oni
znajomość ogólnego języka angielskiego, a
sprawdzane
kompetencje
językowe
nie
odzwierciedlają rejestru, żargonu, i słownictwa
pracy, którą te osoby będą wykonywać.
Aby rozwiązać te problemy, Unia Europejska
próbuje wprowadzić instrumenty, które ułatwią
transfer kwalifikacji i umiejętności językowych do
celów akademickich lub zawodowych poprzez
granice krajów Wspólnoty. Partnerski projekt o
nazwie
„Narzędzia
certyfikacji
kompetencji
językowych dla grup zawodowych” (LCCTV) jest
częścią tej pracy. Niniejszy podręcznik to część
wkładu projektu w próbę sprawienia, aby
kwalifikacje były transparentne. Podręcznik krok po
kroku wyjaśnia tworzenie testów kompetencji w
języku obcym dla różnych zawodów.
Celem podręcznika jest pomoc centrom
egzaminacyjnym, nauczycielom języków obcych na
początkowym oraz wyższym poziomie edukacji
zawodowej w tworzeniu testów języków obcych,
które mogłyby określić poziomy znajomości języka
dla celów zawodowych.

Metodologia
Ponieważ każda branża charakteryzuje się swoim
własnym żargonem, potrzebuje własnych zestawów
testów kompetencji językowych. Tworząc testy, ich
autorzy uważają, że konieczne jest postawienie
kontekstu języka w centralnym punkcie. Jednak rzadko
są oni również ekspertami w danej dziedzinie. Jak, nie
będąc ekspertem w konkretnej branży, autor testu może
znać i rozumieć kontekst i tworzyć testy, które
naprawdę sprawdzają umiejętności kandydata w
zakresie rozumienia i wyrażania się w stopniu
wystarczającym do osiągnięcia sukcesu w pracy za
granicą?
Nie ma na to magicznej formuły. Dla autora testu
rozumienie kontekstu pracy innych
wymaga
przeczytania lektur, zadawania pytań, oraz obserwacji.
Regularny kontakt z uczniami języka pracującymi w tej
branży jest wielką pomocą dla autorów. Również
niektóre konteksty pracy są po prostu dla nas bardziej
znajome niż inne i dlatego łatwiej jest w nich pracować.
Na przykład, pomimo, że dziedzina medycyny zawiera
wiele wyrażeń żargonowych, każdy z nas widział jakiś
serial o szpitalu, był u lekarza, brał tabletki, czy był w
szpitalu. Język medyczny jest hermetyczny i bardzo
specjalistyczny, ale zapachy i dźwięki kliniki są częścią
naszego życia, tak samo jak budownictwo, czy
turystyka. Z branżami takimi jak produkcja dywanów,
czy budowa statków nie jest już tak łatwo.
Znajomość kontekstu zyskuje się dzięki częstemu
kontaktowi z dokumentami dotyczącymi danej branży i
częstemu kontaktowi z osobami pracującymi w niej. W
ten sposób autor testu tworzy, dosyć chaotycznie,
korpus terminów z danej branży. Jako że znajomość
branży rośnie, konieczne staje się użycie terminów z
niej w celu wyrażenia konceptów i praktyk, które są dla

niej typowe. Autor testu stopniowo staje się pewnego
rodzaju ekspertem w danej branży, przynajmniej
teoretycznie. Chociaż taką wiedzę fachową uzyskuje się
wyłącznie poprzez interakcję z osobami aktywnymi w
branży, a nie poprzez doświadczenie w pracy, jest ona
jednak wymagana. Wymagana jest również znajomość
sylabusów nauki języków obcych oraz konieczne jest
kreatywność w tworzeniu testów spełniających swoją
rolę.
Oto kroki, które należy podjąć przy tworzeniu testu
kompetencji językowych:
1) Rozpoznanie
umiejętności
zawodowych
potrzebnych do pracy na różnych poziomach w
branży
2)

Przełożenie umiejętności zawodowych na
językowe potrzebne do działania na różnych
poziomach

3) Stworzenie bazy słownictwa typowego dla
danej branży
4) ·Rozpoznanie struktur gramatycznych
charakterystycznych dla sytuacji
komunikacyjnych na każdym poziomie w danej
branży
5) Ustalenie rodzaju używanego testu i stworzenie
jego specyfikacji
6) Stworzenie testu i jego pilotaż
Kroki te wyjaśnione są poniżej
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Krok 1 Rozpoznanie umiejętności i kompetencji potrzebnych do pracy na różnych
poziomach w danej branży
Zazwyczaj możliwe jest ustalenie pięciu, czy sześciu
rang dla danej branży. Ich nazwy są różne (np. por.
pielęgniarstwo z rybołówstwem), da się je jednak
sprowadzić do:
a) Stażysta
b) Pracownik wykwalifikowany
(nienależący do kadry menadżerskiej)
c) Menadżer 1 stopnia. Jest to menadżer nadzorujący
wykonywanie zadań liniowych. Tytuły związane z
tą pozycją to: brygadzista, szef zmiany, sierżant,
szef działu, kierownik oddziału
d) Menadżer średniego stopnia. Jest to osoba
zarządzająca osobami nadzorującymi codzienne
operacje
e) Menadżer wyższego stopnia. Jest to osoba
posiadająca władzę, odpowiedzialna za planowanie
i kierowanie pracą pracowników, zazwyczaj
posiadająca również możliwość ich zatrudniania,
czy awansowania.
Dostępne są opisy prac, pomagające skompilować
informacje o obowiązkach każdej z tych rang, a
autorzy testów korzystają z nich oraz gromadzą

wielkie ilości informacji z innych źródeł na temat
pracy na poziomie każdej rangi. Dostrzeganie
złożoności hierarchii i ról daje pomysły na treść
sprawdzianów, a także głębsze wejrzenie w kontekst
pracy. (Ilustracje i wyjaśnienia: patrz: załączniki 1
(strona 15) i 3 (strona 22).)
Dla celów niniejszego podręcznika zakładamy, że
poziom umiejętności i odpowiedzialności w pracy ma
odzwierciedlenie
w
poziomie
kompetencji
językowych, potrzebnych do wykonania tej pracy.
Dlatego też menadżerowie wyższego szczebla,
ponieważ mogą potrzebować komunikacji z różnymi
ludźmi oraz mieć do czynienia ze skomplikowanymi
tekstami, wymagają wyższego poziomu kompetencji
w języku obcym niż na przykład stażyści. Nie oznacza
to, że pracownik na poziomie stażysty nie będzie
posiadał tak rozwiniętych umiejętności językowych,
jak jego dyrektor zarządzający. W rzeczywistości ma
to często miejsce, szczególnie w krajach takich jak
Bułgaria,
gdzie
większość
dawnych
szkół
zawodowych posiada pogramy nauki języków obcych
doprowadzających uczniów do poziomu b1/b2,
podczas gdy ich szefowie – absolwenci ze starszych
pokoleń - mogli w ogóle nie uczyć się języka obcego
w szkole.

Krok 2 Przełożenie umiejętności zawodowych na umiejętności językowe oraz
kompetencje potrzebne do działania na różnych poziomach
Istnieją dwa główne rodzaje testów językowych o
dwóch różnych celach: testy osiągnięć i testy
kompetencji. Testy osiągnięć związane są z nauczaniem
i stworzone są w celu sprawdzenia poziomu
zapamiętywania i zrozumienia materiału, którego
nauczani byli uczniowie, a także umiejętności uczniów
do zastosowania poznanego materiału. Niniejszy
podręcznik skupia się na testach kompetencji. Testy
kompetencji skupiają sie na stosowaniu języka w
przyszłości – w naszym przypadku w pracy – i
sprawdzają umiejętności kandydata w radzeniu sobie.
Autorzy testów muszą brać pod uwagę konteksty, w
których działają pracownicy oraz sytuacje, w których
muszą się komunikować. Autorzy muszą tworzyć w
głowach miniscenariusze i narracje po to, by tworzyć
scenariusze dla testów do słuchania, pisać teksty do
czytania ze zrozumieniem, czy też po prostu tworzyć
pojedyncze zdania do zadań z wypełnianiem luk.
Autorzy testów muszą mieć wyobrażenie o osobach
komunikujących się w danej branży za pomocą telefonu
faksu, czy przy stoliku podczas lunchu, wyobrażać
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ich sobie w różnych rolach w pracy i być w stanie
uchwycić to, co mówią, piszą i czytają, a następnie
przełożyć to na testy. Istnieje niewielka różnica
pomiędzy tworzeniem ćwiczeń dla podręcznika do
nauki języka, a pisaniem testów. Jeśli istnieje różnica,
polega ona na poziomie analizy, jakiemu podlegają
testy i wynikająca z tego faktu istotność tworzenia ich
w prawidłowy sposób.
Poniższa tabela ilustruje związek pomiędzy
poziomami zatrudnienia w danej branży, w tym
przypadku w budownictwie, a kompetencjami w
posługiwaniu się językiem obcym wymaganymi na
każdym poziomie zatrudnienia. Korzystając z
informacji z czterech pierwszych kolumn, autor testu
musi być na takim poziomie znajomości branży, aby
być w stanie znać lub wyobrażać sobie
komunikacyjne funkcje, które pracownicy muszą
wykazywać w pracy na różnych szczeblach.
Te funkcje komunikacyjne, razem ze znajomością
powszechnych sylabusów gramatycznych, stanowić
będą bazę dla testów.

Obowiązki

Pozycja/poziom

Branża

Opis pracy

pracownik
alifikowany
niewykwalifikowa
ny

Budowa i utrzymanie
budynków
budynków, dróg, kanałów,
zapór i tras kolejowych

Powtarzalna praca fizyczna
Kopanie, gaszenie wapna,
przy użyciu narzędzi i sprzętu robienie pomiarów, niwelacja
operacyjnego
terenu, wiercenie,
przenoszenie cegieł,

Funkcje
komunikacyjne
Rozumienie poleceń,
wyrażanie próśb,
wypełnianie prostych
formularzy

ładowanie, rozładowywanie,
kładzenie żwiru, montaż
podstawowego sprzętu

(Poziom edukacji:
Podst. i średni)
Pracownik wykwalifikowany
(Poziom edukacji:
podst. i średni)

Prace budowlane, takie jak:
prace murarskie, betoniarskie,
stolarskie, dekarskie,
izolacyjne, naprawa dachów i
podłóg, kładzenie glazury i
terakoty, hydraulika, elektryka, prace malarskie

Praca wymagająca kwalifikacji, często także kilku lat
doświadczenia jako
pracownik niewykwalifikowany
w konkretnej
poddziedzinie

Technik/nadzorca
(Poziom edukacji:
;co najmniej szkoła
średnia i zazwyczaj
też wyższa)

Prace budowlane i związane
z nimi prace specjalistyczne:
budowa kolei podziemnej,
wodociągi mostów, dróg,
kanalizacji,
lotnisk. Zadania obejmują:
prace geodezyjne,
pomiarowe,
kartograficzne

Zadania techniczne z zakresu
budowy, naprawy i
utrzymania, czasem także
projektowanie

Menadżer firmy
(Poziom edukacji:
co najmniej szkoła
średnia, zazwyczaj
też wyższa)

Budowa, konsultacje,
zarządzanie projektem,
planowanie i projektowanie

Inżynierowie
i architekci
(Edukacja:
studia wyższe)

Prowadzenie projektów budowlanych i inżynieryjnych,
zatrudnianie architektów,
inżynierów i innych specjaand Badania i konsultalistów.
cje.

Fachowa wiedza oraz umiejętności. Znajomość
wszystkich poziomów procesu produkcji, narzędzi i
materiałów oraz natury i zastosowania produktu końcowego. Często wymagane jest
pełnienie funkcji nadzorcy i
szkoleniowca

Rozumienie i
wydawanie poleceń,
Proste wyjaśnienia i
opisy wypełnianie
prostych formularzy
związanych z pracą

Umiejętność zastosowania
wyuczonych metod,
procedur i procesów w
specjalistycznych obszarach
budownictwa, kontrola i
Zadania
monitorowanie zadań
technicznych, monitorowanie i kontrola systemów tech.
Zarządzanie firmami (często Prowadzenie działań
własnymi firmami). Ludzie ci takich jak negocjacje z
planują, zarządzają i koordy- klientami i dostawcami,
nują działania firmy,
prowadzenie spotkań
prowadzą negocjacje z
dostawcami i klientami i
Często wymagana jest wieinnymi organizacjami,
dza techniczna, ale nie
planują i monitorują wykozawsze – wieloma firmami
rzystanie zasobów i pracow- kierują eksperci w biznesie,
ników
a nie w budownictwie

Udzielanie
rekomendacji, praca
matematyczna
i pomiarowa, pisanie
raportów technicznych

Planowanie, zarządzanie i koordynacja budowy oraz
projektów. Ocena i analiza
badań i ankiet, a także
tworzenie dokumentacji
architektonicznych, planów
urbanistycznych i projektów
krajobrazu

Formułowanie i reprezentowanie idei opartych na dogłębnych
analizach,
wydawanie
opinii i
d omawianie
suggestionsstrategii,
based
rekomendacji,
przygotowywanie
dokumentacji do prac
wysokiego kalibru

Formułowanie polityki oraz
odpowiedzialność za produkty i usługi firmy.
Reprezentowanie firmy w
innych organizacjach, także
przed władzami krajowymi.
Pisanie tekstów naukowych
lub technicznych

Wymiana idei na
poziomie
abstrakcyjnym
i teoretycznym
oraz uzasadnienia dla
decyzji, ustne i pisenegocjacje
mne
negocjacje z
osobami trzecimi

Krok 3 Tworzenie bazy słownictwa branżowego
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Istnieje wiele źródeł, z których czerpać można
słownictwo typowe dla danej branży. Między innymi:

9) programy telewizyjne i materiały video na temat
różnych aspektów danej branży

1) Podręczniki do nauki języka dla specjalnych celów
(jeśli są dostępne na rynku)
2) Glosariusze i słowniki terminów branżowych
3) Dokumentacja branżowa (zasady, kody praktyk,
standard zdrowia i bezpieczeństwa, specyfikacje
techniczne, wszelkie inne autentyczne dokumenty)
4) Specjalistyczne magazyny i inne wydawnictwa, takie
jak biuletyny itp.
5) Specjalne publikacje Izb Gospodarczych, takich jak
Izba Budownictwa, profesjonalnych związków i
stowarzyszeń
6) Tytuły rozdziałów, sekcji i podrozdziałów publikacji
kluczowych wydawnictw opisujących daną branżę,
lub wprowadzających do niej
7) Specjalistyczne strony internetowe i fora
8) Materiały pokonferencyjne na tematy związane
z daną branżą

Wszystkie te materiały są dla autorów testów bardzo
ważnymi źródłami. Poprzez zagłębienie się w nie, autor
testu może zyskać wgląd w kontekst branżowy,
natomiast materiały stanowić będą źródło pomysłów i
zdań, które będą mogły być w łatwy sposób
wykorzystane w zadaniach testowych.
Umiejętność właściwej klasyfikacji słownictwa jest
jednak bardziej kwestią połączenia doświadczenia i
intuicji, niż jakiejkolwiek innej systematycznej
procedury. Istnieją listy słownictwa wydawane przez
duże wydawnictwa materiałów do nauki języków
obcych, oceniające słownictwo zgodnie z poziomami
zaawansowania w języku angielskim i będące
niezwykle przydatne (lista 3000 słów Oxford University
Press). Należy pamiętać, że są to listy słownictwa
ogólnego. W przypadku list słownictwa zawodowego,
autor testu jest pozostawiony sam sobie.

Krok 4 Identyfikacja struktur gramatycznych dla każdego z poziomów
Z zastosowaniem kilku zmian i przejść pomiędzy
poziomami, sylabus gramatyczny dla dobrze
zaprojektowanego kursu językowego, zgodnego ze
wspólną europejską skalą precyzującą umiejętności
językowe na konkretnych poziomach zaawansowania Common European Framework of Reference for
Languages - może stanowić ramy dla planowania
kształtu i formy zdań pojawiających się w teście oraz
tych w nim testowanych.
Następująca lista jednostek i struktur gramatycznych
zaczerpnięta została z sylabusu ELT Penguin Books
(wydawnictwo Longman Corpus Network). Pomimo, że
szczegóły sylabusu dotyczą języka angielskiego, te
zasady podziału można zastosować w innych językach.
1) CEFR poziom A1
• Zdania proste i złożone
• Formy l. pojedynczej i mnogiej
• Formy dzierżawcze
• Zaimki, określniki, formy pytające, przedimki,
liczebniki, formy dzierżawcze, kwantyfikatory
• Częste konstrukcje przymiotnikowe
• Czasowniki w trybie rozkazującym
• Pytania
• Przysłówki częstotliwości, miejsca i czasu
• Spójniki
2) CEFR Poziom A2
Jak wyżej, plus:
• Kwantyfikatory
• Czasowniki przeczące i w trybie rozkazującym
• Czas przeszły dla wyrażania przewidywania i
intencji
• Zdania połączone słowem „because”
• Jak powyżej i dodatkowo:
• Zaimki nieokreślone
• Kwantyfikatory i zaimki wykluczające
• Stopniowanie przymiotnika
• Pytania przeczące

• Wyrażanie przyszłości
• Czasowniki frazowe
• Czasowniki nieregularne
• Zaimki nieokreślone
• Mowa zależna i niezależna
3) CEFR Poziom B1
Jak wyżej i dodatkowo:
• Zdania złożone z więcej niż 2 zdaniami
składowymi
• Zdania warunkowe
• Zaimki nieokreślone
• Zaimki zwrotne i zaimki względne
• Zdania względne
• Przymiotniki wzmacniające
• Bardziej złożone formy czasowników
(j. angielski: czas Present Perfect)
• Formy czasownika w stronie biernej
• Wyrażanie konieczności i sugestii
• Pytanie rozłączne
4) CEFR Poziom B2
Jak wyżej i dodatkowo:
• Złożone zdania warunkowe
• Zaimki wzajemne (j. angielski: „each other”)
• Bardziej złożone przysłówki wzmacniające (w j.
angielskim: „nearly as”, „just as”)
• Czasowniki w stronie biernej
• Bardziej skomplikowane formy czasownikowe (w
j. angielskim: Past Perfect/have something
done/Past Continuous, strona bierna)
• Mowa zależna z czasownikami raportującymi w
czasie przeszłym
5) CEFR Poziom C1
Jak wyżej i dodatkowo:
•Bardziej złożone czasowniki (w j. angielskim:
Past Perfect Continuous/Future Continuous itd.)
• Zdania warunkowe i zdania z względne opisujące

Krok 5 Ustalanie specyfikacji testowych
Nie jest zaskakującym fakt, że testy podlegają bardziej
szczegółowej analizie i krytyce niż jakiekolwiek inne
narzędzia dydaktyczne. Jakość testu jest związana z
nadziejami, ambicjami i karierą jej autora, dlatego
ważne jest, aby test rzeczywiście sprawdzał to, co
twierdzi, że sprawdza, aby nie był ani trudniejszy ani
łatwiejszy, za krótki, ani za długi niż powinien i
stanowił precyzyjny i sprawiedliwy sposób oceniania.

charakterystycznych testu, dostarczające jego autorom
szczegółowych informacji na temat długości ich części
składowych, rodzajów zadań itd. Wydawcy testów
bardzo często dają bardzo dokładnie specyfikacje dla
autorów, którym zlecono napisanie testów. Używają
oni tych specyfikacji wielokrotnie, aby zachować
ciągłość – dlatego test z danego roku ma dokładnie tą
samą rolę, jak ten z roku poprzedniego, ma tylko od
niego inną zawartość. Podobnie będzie z testem w
przyszłym roku, itd.
1) Specyfikacje – treść oraz cel
Specyfikacje testowe pomagają w tworzeniu testów.
Są
one głównym narzędziem prowadzącym autora w
Bardzo ważne jest spisanie specyfikacji dla testów.
przez
proces tworzenia spójnych w treści i
Specyfikacje to opisy wszystkich cech
konsekwentnych testów, posiadających podobną
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zdolność mierzenia kompetencji językowych.
Specyfikacje dla testów są dokumentami ewoluującymi
w czasie, z ciągle wprowadzanymi małymi dodatkami i
zmianami.
Alderson i in. w książce „In Language Test
Construction and Evaluation” (Cambridge University
Press) mówi, że specyfikacje powinny zawierać:
• Jasne określenie celu testu
• Opis osób zdających test
• Określenie poziomu testu
• Odniesienie do istniejącej i odpowiedniej książki do
nauki języka
• Liczbę części testu
• Czas na każdą część testu
• Stopień ważności każdej części testu
• Informacje o typach tekstów
• Informacja o długości tekstów
• Określenie sprawdzanych umiejętności językowych i
elementów języka
• Szczegółowe informacje na temat zadań testowych
i poszczególnych przykładów
• Kryteria oceny
2) Profile specyficzne dla branży
Dla celów stworzenia wyraźnego profilu kandydatów
do zdawania test, konieczne jest posiadanie opisów
typowych wykonywanych prac na każdym poziomie i
opis tego, co kandydaci powinni potrafić na każdym
etapie. Te umiejętności językowe i praca mogą być
zorganizowane w ramy odniesień opartych na pracy
przy użyciu CEFR jako modelu.
Załącznik 2 (strona 17) prezentuje tabelę
umiejętności językowych i kompetencji odpowiednich
do 5 poziomów w branży budowlanej. Tabela zawiera
listę umiejętności językowych, które ma ocenić test,
minimalny poziom wymagań językowych,

specyfikacje testowe w rozbiciu na umiejętności
(połączone z kryteriami oceny) oraz przykłady zadań
testowych, które mogą zostać użyte do w
poszczególnych jednostkach testowych. Załącznik 4
(strona 23) prezentuje tabelę umiejętności językowych i
kompetencji dla 3 głównych poziomów w branży
morskiej, podczas gdy Załącznik 5 (strona 24)
prezentuje tabelę umiejętności językowych, kryteriów
oceny oraz typów ćwiczeń dla poziomu A1 w branży
morskiej.
3) Jednostki testowe
Poza poziomem danego testu, jego długością oraz
sprawdzanymi
przez
niego
umiejętnościami
językowymi, autorzy testów biorą pod uwagę najlepsze
i najbardziej właściwe typy jednostek testowych do
wykorzystania. Projekt jednostek testowych zależy od
sprawdzanych
umiejętności
językowych
(por.
testowanie znajomości słownictwa z testowaniem
umiejętności mówienia).
W testach nieustnych jednostki testowe mają często
format sztywnej odpowiedzi, szczególnie na niższych
poziomach;
test
wielokrotnego
wyboru
to
najpopularniejszy z nich. Typowym podejściem przy
tworzeniu testów wielokrotnego wyboru jest
zaprezentowanie kilku odpowiedzi, których udzielenie
można przewidzieć w przypadku nieprawidłowego
zrozumienia danego tekstu. W języku autorów testów
znane są one jako „rozpraszacze”. Poprawna opcja to
„klucz”. Specyfikacje testowe udzielają wyraźnych
instrukcji na temat liczby „rozpraszaczy”, których
należy użyć w każdej jednostce testowej, ich długości i
stylów.
Istnieją wiele rodzajów zadań wielokrotnego wyboru,
jak również liczby poprawnych odpowiedzi do wyboru.
Oto lista częstych typ zadań do testowania (oraz
ćwiczenia) umiejętności czytania i słuchania stworzona
przez N. Canham (OUP 2006):
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4) Popularne jednostki testowania umiejętności językowych:
Przykłady dla Czytania:
Rodzaj zadania

Przykład:

Ogólne pytanie wielokrotnego wyboru

Które z tych stwierdzeń najlepiej wyraża intencje autora? Test

wielokrotnego wyboru – „dokończ zdanie”

Dział został zlikwidowany, ponieważ (a, b, c, d)

Prawda, czy fałsz?

Na podstawie tekstu zdecyduj, czy następujące stwierdzenia są prawdziwe,
czy fałszywe.

Krótkie odpowiedzi

Który dział najprawdopodobniej zostanie zlikwidowany?

Uzupełnianie zdań

Menadżerowie zdecydowali się zamknąć dział…....

Dopasowywanie nagłówków

Dopasuj nagłówki (a–f ) do właściwego akapitu/sekcji. Jeden nagłówek nie
zostanie wykorzystany.

Łączenie pytań z odpowiednimi fragmentami tekstu

Połącz pytania z opcjami, którymi dotyczą. Który dział (1) ma zbyt mało
pracowników? (2) zostanie zlikwidowany w przyszłym tygodniu?

Przenoszenie informacji

Uzupełnij tabelę/diagram/formularz na podstawie informacjami z tekstu.

Odpowiedź osobista

Do jakiego stopnia zgadzasz się z poglądami autora?

Wykorzystanie pomysłów

Autor sugeruje sposoby radzenia sobie z konfliktami wśród załogi. Jakie
rozwiązanie jest w tej sytuacji najbardziej skuteczne?

Gramatyka

Podkreśl zaimki względne w tekście.

Znajdowanie słów

Znajdź słowa/wyrażenia w tekście o podobnym znaczeniu do wyrażeń
poniżej.

Przykłady dla rozumienia ze Słuchu:
Rodzaj zadania

Przykład

Test wielokrotnego wyboru

Dział został zlikwidowany, ponieważ a, b, c

Prawda, czy fałsz?

Posłuchaj i zdecyduj, czy poniższe stwierdzenia są prawdziwe, czy fałszywe

Łączenie

Posłuchaj 5 osób rozmawiających o miejscu, w którym pracują. Połącz każdą osobę (1–5) z opinią, którą
wyraża (a–f ). Jedna opinia pozostanie niewykorzystana.

Przekazywanie informacji

Uzupełnij tabelę/diagram/formularz zgodnie z informacjami z nagrania.

Uzupełnianie zdań

Menedżerowie zdecydowali się zamknąć dział…. . . .

Obiektywnie o wiele trudniej ocenić umiejętność
mówienia od umiejętności receptywnych, takich jak
słuchanie, czy czytanie ze zrozumieniem. Jednostki
testowe, których zadaniem jest sprawdzenie tych
umiejętności zaczynają się od prostych: pytanie
egzaminatora – odpowiedź kandydata, a kończą na
złożonych, takich jak przygotowanie prezentacji.

We wszystkich przypadkach konieczne jest
wyznaczenie autorom tak wielu parametrów, jak to
tylko możliwe oraz stworzenie modelowych
odpowiedzi dla osob oceniających testy oraz wyraźną
listę kryteriów, na podstawie których należy oceniać
kandydata.

Krok 6 Pilotaż i ocena testów
Pierwsza wersja testu podlegać musi szczegółowej i
krytycznej analizie. Autorzy zazwyczaj pilotują test
wśród kolegów po fachu, następnie wśród uczniów na
różnych poziomach nauki i z różnych szkół. Proszą
osobę z danej branży, aby przeczytała kolejną wersję,
szukając
błędów,
czy
niewłaściwego
użycia
słownictwa, a słownictwo, które jest dyskusyjne lub
dopuszcza zbyt wiele wariantów, jest zmieniane i
poprawiane. Gdy autorzy testu mają już jedną z jego
ostatnich wersji, rozpoczyna się zbieranie danych
poprzez pilotaż wśród uczniów. Każdy test analizowany
jest w celu sprawdzenia łatwości jego rubryk, ich
poziomu trudności oraz miejsca w teście.
Pilotaż testów powinien brać pod uwagę następujące
kwestie określone przez EALTA w „Wytycznych
EALTA po dobrych praktykach w testowaniu i ocenie

umiejętności językowych”. Pod uwagę należy
wziąć:

1) Rozmiar próbki pilotażowej, oraz jej wynik na wśród grupy
testowej
2) Typ informacji, które należy zebrać podczas etapu
pilotażowego. (Na przykład: zdanie nauczyciela na temat
testów, zdanie uczniów na temat testu, czy są odpowiednie
dla danego poziomu itd.)
3) W jaki sposób analizowane będą dane z testu
pilotażowego.
4) Jak ustalić zmiany w teście i w jaki sposób zintegrować je z
nową wersją testu.
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Pilotaż testów powinien opierać się na systematycznych
procedurach sprawdzania i korekty jednostek i zadań w
celu upewnienia się, że pasują one do specyfikacji i
zgodne są z wytycznymi dla autorów. Ważnym
elementem specyfikacji testowych jest kryterium
rubryki dla oceny każdej testowanej umiejętności.
Tabela na następnej stronie pokazuje kryteria oceny
zgodnie z poziomem i umiejętnościami.

Wypowiedź pisemna

Wypowiedź ustna

Rozmowa

Czytanie

Słuchanie

A1
Oceniana umiejętność zdającego:
• rozpoznawanie słownictwa i
prostych wyrażeń związanych z
pracą, gdy są wypowiadane powoli i
wyraźnie
• rozumienie ustnych instrukcji
• właściwa reakcja na ustne ostrzeżenia
(w zakresie rozumienia ze słuchu)

• rozpoznawanie informacji
związanych z pracą
• rozumienie kluczowych punktów
w krótkich i prostych
wiadomościach pisemnych
dotyczących pracy

A2
Oceniana umiejętność zdającego
• rozpoznawanie częstych wyrażeń i
słownictwa związanego z pracą, gdy
wypowiadane są w normalnym tempie
• rozumienie i właściwe reagowanie
na instrukcje, polecenia i ostrzeżenia
związane z pracą

• rozpoznawanie informacji
związanych z pracą w tekstach (np.
opisy produktów/materiałów oraz
instrukcje użycia)
• rozumienie kluczowych punktów
krótkich i prostych wiadomości
pisemnych na tematy związane
bezpośrednio z pracą

B1
Oceniana umiejętność zdającego

B2
Oceniana umiejętność zdającego

• rozumienie dłuższej prostej wypowiedzi
na tematy związane z pracą takie jak
opisy, wyjaśnienia, sugestie, czy
rekomendacje dotycząca wykonania
zadań związanych z pracą.
• rozpoznawanie ciągu procedur/ zadań
przeplatanych określeniami typu
„najpierw”, „następnie”, „po tym jak”,
„zanim”, „gdy tylko”, „na koniec”, itd.)
• Rozumienie nie tylko najważniejszych
elementów, ale także rozpoznawanie
szczegółów dłuższych i bardziej
złożonych dokumentach technicznych
innych przepisach związanych z pracą

• rozumienie dłuższej wypowiedzi, czy prezentacji
związanej z pracą oraz uchwycenie wyraźnie
przedstawionych i dorozumianych szczegółów
• rozpoznawanie najważniejszych informacji w
długich i skomplikowanych wypowiedziach;
rozpoznawanie opinii oraz/lub postaw oraz ich
uzasadnianie
• przenoszenie i organizowanie informacji w
formie tabelki/wykresu/diagramu
• wychwytywanie informacji i rozpoznawanie
tematów i najważniejszych punktów w
stosunkowo długim tekście
• rozpoznawanie ważnych elementów, takich
jak odkrycia, komentarze i rekomendacje

• udzielanie szczegółowych wyjaśnień w
odpowiedzi na pytania
• uzasadnianie swojej opinii w dyskusji, czy
rozmowie przy użyciu właściwego języka
• uzasadnianie podjętych decyzji i udzielanie
komentarzy
• negocjowanie kwestii związanymi z pracą i
osiąganie zgody

• Właściwe reagowanie w sytuacjach
zawodowych w sposób niezakłócający
komunikacji
• użycie precyzyjnej terminologii lub
parafrazowanie słów w rozmowie tak,
aby być zrozumianym
• udzielanie informacji i zdawanie
pytań dotyczących spraw osobistych
oraz związanych z pracą z użyciem
właściwych struktur gramatycznych

• udzielanie informacji i zdawanie
pytań dotyczących pracy z użyciem
właściwych struktur gramatycznych,
w sposób niezakłócający komunikacji
• wyjaśnianie istotnych szczegółów z
użyciem precyzyjnej terminologii lub
parafrazowanie słów w rozmowie tak,
aby być zrozumianym

• opisywanie, wyjaśnianie, czy udzielanie
instrukcji bez istotnych pominięć
• udział w dyskusji na temat praktyk
stosowanych w pracy poprzez zadawanie
pytań, lub udzielanie właściwych
odpowiedzi dotyczących najważniejszych
danych i z użyciem właściwych słów w
celu zasygnalizowania istotności
omawianych kwestii.

• opisywanie działania urządzenia lub
sposobu użycia narzędzia, nawet bardzo
prostymi słowami
• wyjaśnianie ciągu procedur przy
użyciu prostych wyrażeń typu
„najpierw”, „potem”, „następnie”
• udzielanie informacji na swój temat i
na temat innych pracowników

• opisywanie materiałów używanych w
pracy lub ciągu procedur przy użyciu
serii wyrażeń, lub prostych zdań
• udzielanie prostych instrukcji
współpracownikom lub kadrze
niższego szczebla
• wyrażanie swojego stanowiska – zgody
lub braku zgody

• udzielanie rzeczowych informacji
związanych z pracą w prostych i
krótkich zdaniach
• udzielanie informacji osobowych dla
celów takich jak wypełnianie podania
o pracę, czy formularza
imigracyjnego

• udzielanie rzeczowych informacji
związanych z pracą oraz wyrażanie
propozycji przy użyciu prostych i
krótkich zdań
• udzielanie informacji osobowych dla
celów takich jak wypełnianie podania
o pracę, czy formularza
imigracyjnego

• udzielanie spójnej/ustrukturyzowanej
informacji poprzez sygnalizowanie
kolejności lub innego elementu
związanego z komunikacją np. ważność,
pilność, konieczność itd.
• udzielanie jasnej, logicznej i ułożonej w
odpowiedniej kolejności instrukcji przy
użyciu odpowiedniego słownictwa/
gramatyki
• wyrażanie opinii oraz uzasadnianie jej
bez popełniania poważnych błędów
językowych
• udzielanie rzeczowych informacji
związanych z pracą w formie pisemnej
(np. wypełnianie kart kontrolnych, list
dostaw, czy materiałów) w sposób
dokładny i bez popełniania poważnych
błędów
• składanie pisemnych sprawozdań nt.
różnych aspektów pracy bez popełniania
poważnych błędów gramatycznych ani
komunikacyjnych

• dokonywanie szczegółowego lub w miarę
szczegółowego opisu lub prezentacji bez
poważniejszych pominięć.
• uzasadnianie punktu widzenia w związku z
problemami związanymi z pracą
• porównywanie rozwiązań i udzielanie
rekomendacji przy użyciu właściwych wyrażeń
sygnalizujących intencje

• wyrażanie właściwie uzasadnionych opinii lub
sprzeciwu przy użyciu właściwej formy,
struktury i rejestru wypowiedzi.
• składanie sprawozdań z ustaleń, udzielanie
komentarzy, oraz rekomendacji bez popełniania
poważnych błędów.
• streszczanie informacji związanych z pracą oraz
prezentowanie ich w odpowiedniej formie
typowej dla danej pracy bez popełniania
poważnych błędów gramatycznych ani
komunikacyjnych.

C1
Oceniana umiejętność zdającego
• rozumienie dłuższej wypowiedzi, lub
prezentacji związanej z pracą oraz
uchwycenie niuansów i detali
• wyciąganie sugerowanych wniosków
• rozpoznawanie opinii oraz/lub postaw
ich powodów

• rozumienie i rozpoznawanie informacji
w długich i złożonych tekstach
specjalistycznych
• dedukowanie poglądów autorów oraz
rozpoznawanie najważniejszych
informacji/myśli

• formułowanie i prezentowanie pomysłów
w dyskusji, czy rozmowie związanej z
pracą
• wyrażanie i uzasadnianie opinii w czasie
wysłuchiwania opinii rozmówcy
• reakcja na komentarze i sugestie oraz
uzasadnianie swojego stanowiska bez
poważnych bledów językowych

•

szczegółowe opisywanie oraz/lub
wypunktowywanie myśli w ułożony
sposób oraz dodawanie wniosków bez
popełniania poważnych błędów
• uzasadnianie opinii nt.
skomplikowanych kwestii
dotyczących pracy

• wyrażanie profesjonalnych opinii w
formie pisemnej rekomendacji,
polegającej na porównywaniu zalet i
wad oraz/lub sugerowanie rozwiązań
• wyrażanie w formalny sposób swoich
problemów/zapytań, próśb o
zatwierdzenie oraz dziękowanie za
wsparcie przy użyciu precyzyjnego
słownictwa i struktur gramatycznych

Sekcja danych osobowych zawierać będzie dane
identyfikacyjne, a także wszelkie inne znaczące
informacje, takie jak język ojczysty, drugi język,
język obcy używany w pracy, branża, pozycja, o
którą zdający się ubiega (opcjonalnie) itd.
Sekcja Wyniki Testu zawierać będzie
następujące informacje:

1) Schemat oceny

2) Strona Raportów Testów
Strona Raportów testów powinna zawierać następujące
informacje:
• Dane osobowe
• Wyniki testu (dla każdej umiejętności) plus średnia
ocena
• Ocena opisowa (dla każdej umiejętności) plus
rekomendacje do poprawy

Słuchanie
Czytanie
Wyp. ustna
Wyp. pisemna
Średnia ocena

Wynik
70 %
90 %
75 %
80 %
79 % (zaokrąglona)

Spełnione wymaganie
Tak
Tak
Tak
Tak

Powyższa tabela daje wyraźny obraz słabości
kompetencji językowych zdającego, jednak jest też
sprawiedliwym sprawozdaniem z jego mocnych stron,
co może pomóc pracodawcy w decyzji na korzyść w
wybraniu ubiegającego się o pracę pomimo jego
wyników, w zależności od specyfiki konkretnego
kontekstu pracy.
Sekcja oceny opisowej dostarczy następujących
informacji:

Opis kompetencji
językowych
zademonstrowanych
na egzaminie lub
zidentyfikowane
słabości
Słuchanie 70 % Zdający potrafi . . . ,
ale. . . .
Czytanie 90 % Zdający posiada pełne
kompetencje dla tego
poziomu.
Wyp. ustna 75 % Zdający potrafi . . . ,
ale. . . .. .
Wyp. pisemna 80 % Zdający posiada
pełne kompetencje dla
tego poziomu.
wynik

Sugerujemy następujący format dla stron raportów
testów LCCTV.

Umiejętność

testowana umiejętność

Schemat oceny powinien odzwierciedlać poziom
zaawansowania zdających test odpowiednio do każdej
testowanej umiejętności: np. Słuchanie –
70 %; Czytanie – 90 %; Wypowiedź ustna – 75 %,
Pisanie – 80 %. Schematy te powinny być
wykorzystane do otrzymania sumarycznej oceny,
będącej średnią ocen opartą na wynikach z 4
komponentów/umiejętności.
Ponieważ
większość
krajów członkowskich UE posiada własne systemy
oceniania, które wyraźnie się od siebie różnią,
sugerujemy systemy procentowe jako uniwersalne i
łatwe do zrozumienia przez obywateli UE, a także przez
pracodawców.
Próg to minimum 50% poprawnych odpowiedzi z
każdej umiejętności, zakładając, że jest to minimalny
wymagany
poziom
kompetencji
językowych
wymaganych dla skutecznego wykonania pracy.
Niezależnie od wyniku testu, każdy zdający powinien
otrzymać pisemny dokument z wyszczególnionymi
dwiema informacjami: procentowym wynikiem testu w
rozbiciu na poszczególne umiejętności ze średnią oceną
oraz raport z testu z podsumowaniem wyników
zdającego
(z
wyszczególnieniem
braków
w
umiejętnościach zdającego) oraz wskazówkami do
poprawy. Założenie jest takie, że każde podejście
powinno być zarejestrowane, oraz że jeżeli zdający nie
przekroczy progu 50%, ale jest blisko, decyzja należy
do
pracodawcy.

Kompetencje
językowe wymagające
dodatkowej uwagi
(rekomendacje)

Zdający powinien
poprawić umiejętność .
..

Zdający powinien
poprawić umiejętność .
..
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Testy próbne i specyfikacje:
W ramach projektu LCCTV, testy próbne i specyfikacje zostały stworzone zgodnie z tą metodologią.
Istnieją testy i ich odpowiednie specyfikacje dla wszystkich głównych poziomów w branży budowlanej i
morskiej.
Zawarte zostały one na płycie CD LCCTV-cd lub można je pobrać (razem z innymi materiałami) na stronie
internetowej projektu (http://lcctv.uni-muenster.de.)
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Ramy odniesienia dla kompetencji językowych w
grupach zawodowych (LCFRV)
Ramy odniesienia dla kompetencji językowych w
grupach zawodowych mają na celu dostosowanie
kompetencji językowych pracowników do wymagań
rynku pracy UE poprzez dostarczenie kryteriów
pozwalających
na
certyfikowanie
kompetencji
językowych związanych z pracą w celu określenia
poziomu umiejętności językowych pracowników
mobilnych w danej branży.
Wspomniane
ramy
odniesienia
mogą
być
wykorzystywane
przez
pracodawców,
ośrodki
egzaminacyjne
lub
politycznych
decydentów,
wspierając te podmioty we wzmacnianiu przejrzystości
wymagań dotyczących kompetencji językowych
i czynienia ich bardziej zrozumiałymi.

Ramy odniesienia dla kompetencji językowych w
zawodach opisują 5 poziomów kompetencji
językowych związanych z pracą w oparciu o 5stopniową hierarchię pracowników; poziomy te mogą
pełnić rolę jasnych wskazówek dla pracodawców i
osób
rekrutujących
pracowników
mobilnych,
ułatwiając im podjęcie decyzji o zatrudnieniu
pracowników migrujących.
Wspomniane 5 poziomów określa wymagany
poziom wszystkich czterech umiejętności językowych
(w języku docelowym), zgodnie ze sposobem
wykorzystywania każdej z tych umiejętności w
sytuacjach związanych z pracą.

Ogólna skala poziomów kompetencji językowej dla grup zawodowych (oznaczenie Voc z ang. vocational –
zawodowy):
C2 Voc

Biegły
użytkownik

Niezależny
użytkownik

Rzadko stosowany w sytuacjach zawodowych; spotykany tylko w kontekście akademickim.

C1 Voc Użytkownik na tym poziomie rozumie dłuższe teksy specjalistyczne i jest w stanie rozpoznać wszystkie
niuanse znaczeniowe; wypowiada się płynnie i spontaniczne, z wykorzystaniem rozbudowanej profesjonalnej
terminologii ze swojej dziedziny i powiązanych poddziedzin; potrafi elastycznie i skutecznie korzystać z języka
dla celów społecznych, edukacyjnych i innych; potrafi stworzyć jasny, dobrze zbudowany, szczegółowy tekst na
skomplikowany temat związany z pracą i sektorem gospodarki, w którym działa, wykazując się znajomością łączników
i reguł organizowania spójnego tekstu.
B2 Voc Użytkownik na tym poziomie rozumie główny przekaz skomplikowanego tekstu odnoszącego się do jego
pracy i potrafi wziąć udział w technicznych dyskusjach w tematyce związanej z dziedziną, w której się specjalizuje;
potrafi komunikować się z rodzimymi użytkownikami języka i uzasadniać przed nimi decyzje podjęte w kontekście
pracy oraz wymienić zalety i wady różnych rozwiązań danego problemu; potrafi stworzyć jasny, szczegółowy tekst
na temat związany z sektorem gospodarki, w którym działa i odpowiednio sformułować opinię na temat konkretnego
problemu.
B1 Voc
Użytkownik na tym poziomie rozumie kluczowe kwestie poruszane w rozmowie, o ile porusza ona
standardowe tematy związane z pracą i codziennym życiem pracowników, a wypowiedzi są jasno formułowane;
potrafi poradzić sobie w większości sytuacji, które mogą zdarzyć się w pracy, udzielić prostych instrukcji, uzasadnić
opinię i plan; jeśli należy to do jego normalnych obowiązków w pracy, potrafi stworzyć prosty, spójny tekst na temat
związany z pracą, np. napisać krótki raport; potrafi opisywać procedury stosowane w jego pracy i wyrazić obawy
związane z konkretną sytuacją; potrafi dawać sugestie i komentować różne aspekty pracy zarówno w języku pisanym
jak i mówionym.
Użytkownik na tym poziomie rozumie słownictwo i wyrażenia często używane w kontekście jego pracy;
potrafi wykonywać proste polecenia i wypełniać proste wskazówki; potrafi opisać wykorzystywane w
pracy materiały, narzędzia, urządzenia i sprzęt oraz kolejność procedur; potrafi wyrazić zgodę lub jej brak
w odniesieniu do kwestii związanych z jego środowiskiem pracy.
A1 Voc Użytkownik na tym poziomie potrafi rozpoznawać i stosować nazwy materiałów/narzędzi/urządzeń i
sprzętu, z których korzysta, jak również używać podstawowych zwrotów stosowanych w jego środowisku pracy; jest
zdolny do prostej komunikacji i odpowiadania na pytania o dane osobowe i zadania związane z pracą; potrafi wypełnić
podanie o pracę lub formularz imigracyjny podając dane osobowe i szczegóły związane z kwalifikacjami.

A2 Voc

Podstawowy
użytkownik

Następna tabelka pokazuje szczegółowy opis poziomów
wykorzystywany
we
wspomnianych
ramach
odniesienia. Poziom C2 nie jest tam uwzględniony, jako
rzadko występujący w kontekście pracy. Może on mieć
zastosowanie jedynie w kontekście akademickim i
badawczym, który jednak nie dotyczy grupy, do której
skierowany jest projekt.
Opisane poziomy pokazują minimalne wymagania
dotyczące znajomości języka dla konkretnych
stanowisk w danej branży. Z powodów, które zostały
szczegółowo omówione w części poświęconej
metodologii, opisane wymagania nie wykluczają
sytuacji, w których piastujący niższe stanowiska mają
wyższy stopień znajomości języka.
Często rozumienie tekstu pisanego jest znacznie
łatwiejsze niż mówienie, co tłumaczy większą liczbę
zadań,
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które użytkownik może wykonać w dziedzinie
czytania. Mówienie jest często ostatnia umiejętnością
zdobywaną przez uczących się i głównym
zmartwieniem nauczycieli. Zdarzają się paradoksalne
sytuacje, gdy specjalista w technicznej dziedzinie
potrafi rozumie treść podręcznika/instrukcji, nie będąc
jednocześnie w stanie wydać z siebie w tym języku
żadnego zdania, które można by zakwalifikować jako
normalną mowę.
Stopień opanowania przez pracowników umiejętności
składających się na znajomość języka może być różny,
jednak odpowiednie ich certyfikowanie pozwala
pracodawcy zdecydować czy dany pracownik poradzi
sobie na danym stanowisku czy nie.

Minimalny poziom wymagany dla
Minimum
praktykanta/niewykwalifikowanego

A1
A1

a

A2 robotnika wykwalifikowanego

Minimum for a
B1 kierownictwa
niższego szczebla

Minimum for a

B2 kierownictwo średniego szczebla

Minimum for a
C1 starszego
specjalisty/kierownika

Potrafi zrozumieć kluczowe treści zawarte w jasnej, standardowej
wypowiedzi na temat pracy oraz opisy, wyjaśnienia, sugestie i
zalecenia odnoszące się do tego jak dane związane z pracą zadanie
powinno być wykonane..

Potrafi zrozumieć dłuższe wypowiedzi i
prezentacje oraz nawet skomplikowane
wywody na tematy związane z pracą;
rozumie wiadomości telewizyjne i filmy
dokumentalne odnoszące się bezpośrednio
do branży, w której pracuje.

Bez większego wysiłku potrafi zrozumieć dłuższą wypowiedź wraz z
niuansami znaczeniowymi, jak również wykład lub prezentację na
specjalistyczny temat; potrafi zrozumieć szczegóły
i wyciągnąć wnioski z treści, które nie
zostały podane wprost, a jedynie
zasugerowane.

Czytanie

Rozumie znajome nazwy marek, skróty i pojęcia stosowane w danym
zawodzie oraz bardzo proste i krótkie zdania (np.
środki ostrożności) na etykietach,
opakowaniach, pudełkach i pojemnikach;
rozumie związane z pracą informacje wywieszone
na tablicy informacyjnej.

Potrafi czytać proste opisy
produktów/materiałów/narzędzi/urządzeń i sprzętu oraz instrukcje
korzystania z nich; rozumie proste informacje i wiadomości od
współpracowników i przełożonych.

Potrafi zrozumieć tekst zawierający często używane słownictwo
związane z pracą; potrafi zrozumieć opis procesów związanych z
pracą, czytać instrukcje obsługi, techniczne specyfikacje systemów i
sprzętu, normy i zasady dotyczące bezpieczeństwa..

Potrafi czytać artykuły i raporty dotyczące kwestii związanych z
pracą, które zawierają czyjeś opinie i stanowiska..

Potrafi zrozumieć długie i skomplikowane
teksty specjalistyczne, takie jak
specjalistyczne artykuły oraz długie i
szczegółowe instrukcje techniczne
związane z jego pracą.

Rozmowa

Potrafi porozumiewać się w prosty sposób, pod warunkiem, że
rozmówca mówi wolno a to, co mówi wiąże się bezpośrednio z
wykonywaną pracą lub otoczeniem pracy; potrafi pytać i udzielać
odpowiedzi na pytania dotyczące tożsamości i zadań związanych z
pracą.

Potrafi brać udział w prostych rozmowach związanych z
konkretnym zadaniem oraz w wymianie informacji na tematy
związane z pracą, zwłaszcza jako strona odpowiadająca.

Potrafi poradzić sobie w większości sytuacji, które mogą mieć
miejsce w pracy oraz bez przygotowania wziąć udział w rozmowie
na temat związany z pracą, który pokrywa się z jego obowiązkami.

Potrafi stosunkowo płynnie rozmawiać z rodzimym użytkownikiem
języka i brać aktywny udział w dyskusjach w kontekście pracy. Potrafi
uzasadnić decyzje i bronić swoich poglądów na kwestie związane z
pracą.

Potrafi wypowiadać się płynnie bez
przygotowania; skutecznie wykorzystuje
język w sytuacjach związanych z pracą;
potrafi precyzyjnie formułować pomysły i
opinie oraz brać udział w dyskusjach na
tematy związane z pracą.

Wypowiadanie się

Potrafi używać prostych zwrotów i zdań, aby opisywać czynności
dotyczące pracy i /lub współpracowników.

Potrafi używać konkretnych zwrotów i prostych zdań na opisanie
materiałów, narzędzi, urządzeń i sprzętu związanego z pracą;
potrafi opisać kolejność procedur (np.
współpracownikowi lub praktykantowi),
dawać proste wskazówki i wyrażać zgodę
lub jej brak.

Potrafi tworzyć proste zdania opisujące procedury, dawać instrukcje i
wyrażać wątpliwości w kwestiach związanych z pracą; potrafi krótko
podać powody i uzasadnienia opinii i planów.

Potrafi jasno i szczegółowo wypowiadać się na tematy związane
ze swoim zawodem; potrafi wytłumaczyć swój punkt widzenia na
kwestie związane z pracą i uzasadnić go; potrafi
porównać różne możliwości działania i
zasugerować wybór jednej z nich,
odpowiednio go argumentując.

Potrafi przedstawiać jasne, szczegółowe opisy dotyczące
skomplikowanych tematów związanych z jego pracą,
włączając w nie podtematy, rozwijać
poszczególne punkty w uporządkowany
sposób i wyciągać odpowiednie wnioski.

Potrafi napisać krótką, prostą wiadomość dla współpracowników i
przełożonych informującą ich o sytuacji w pracy i ewentualnych
problemach. Potrafi wypełnić podanie o pracę lub formularz imigracyjny
podając dane osobowe takie jak imię, nazwisko, narodowość, stan
cywilny, itp. oraz informacje dotyczące wykształcenia i kwalifikacji.

Potrafi pisać krótkie, proste wiadomości dla współpracowników i
przełożonych informując ich o sytuacji w pracy
lub ewentualnych problemach. Potrafi
wypełnić podanie o pracę lub formularz
imigracyjny podając dane osobowe takie jak imię,
nazwisko, narodowość, stan cywilny, itp., jak również
informacje dotyczące wykształcenia i
kwalifikacji.

Potrafi pisać proste, spójne teksty na tematy związane z pracą, takie
jak krótkie raporty, sugestie i komentarze dotyczące różnych
aspektów pracy. Potrafi wypełnić dokumentację techniczną w formie
kwestionariusza, która nie wymaga dokładności i precyzji pisania.

Potrafi pisać jasne, szczegółowe teksty na tematy związane ze
swoim zawodem. Potrafi napisać raport, przekazując informacje lub
podając powody za lub przeciw danej propozycji lub argumentu w
dyskusji związanej z jego pracą.
.

Potrafi tworzyć jasny, dobrze uporządkowany tekst, wskazywać na
zalety i wady różnych rozwiązań, podając powody swojej opinii lub
prezentując rozwiązania problemów związanych z pracą.. Potrafi
napisać formalne pismo lub raport
wykorzystując odpowiednie zabiegi
stylistyczne dla podkreślenia najistotniejszych
kwestii.

PISANIE

MÓWIENIE

ROZUMIENIE

Słuchanie

Potrafi zrozumieć często stosowane
słownictwo i zwroty związane z pracą oraz
zastosować się do krótkich, prostych
instrukcji i wskazówek; potrafi zrozumieć
instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, jeśli
wypowiadane są wolno, oraz zareagować na
ostrzeżenie o niebezpieczeństwie.

Pisanie

robotnika
Potrafi rozpoznać nazwy materiałów/narzędzi/urządzeń
/sprzętu, z których korzysta, jak również
podstawowe zwroty związane z pracą,
współpracownikami i otoczeniem pracy, o ile
wypowiadane są wolno i wyraźnie; rozumie
wypowiadane wolno zasady bezpieczeństwa i
reaguje na ostrzeżenia o niebezpieczeństwie..
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Załącznik 1

Krajowy rejestr zawodów związanych z budownictwem (Bułgaria)

Stanowisko/poziom (dla
odpowiedniego sektora)
1 Praktykant w
budownictwie
Pierwszy poziom
Wymagania wstępne dot.

Stanowiska według kodów
(krajowy rejestr zawodów budowlanych)

Opis stanowiska

Kompetencje zawodowe

9313–0001 – robotnik ogólny,
konstruowanie budynków
9313–0002 – robotnik ogólny, konserwacja

Te osobne grupy obejmują robotników
wykonujących proste, rutynowe prace
w budownictwie i konserwacji dróg,
tam i innych elementó infrastruktury,
na placach budowy, prace związane z
korzystaniem z ręcznych narzędzi
i najczęściej z wysiłkiem fizycznym.

Praca fizyczna: transport, oczyszczanie i
rozładowywanie materiałów; kładzenie
żwiru; noszenie cegieł i innych materiałów;
podobne zadania w przypadku budowy dróg,
tam i budynków; usuwanie gruzu; proste
ręczne łączenie elementów, które nie
wymaga ścisłego trzymania się określonej
technologii. Do kompetencji pracownika
może należeć nadzór innych robotników.

712 – Te grupy obejmują
pracowników, którzy zajmują się

Właściwa wiedza i kwalifikacje do pracy
fizycznej i narzędziowej, w celu
zmniejszenia
wysiłku fizycznego i skrócenia czasu
potrzebnego na wykonanie zadań. Wiedza o
wszystkich etapach procesu produkcyjnego,
koniecznych narzędziach i materiałach oraz

wykształcenia: podstawowe budynków; 9312–0001 – robotnik gaszący
wapno; 9312–0002 – kopacz;
lub średnie
9312–0003 – robotnik, budowa;
9312–0004 – robotnik, studnie
zaopatrujące w wodę; 9312–0005 – robotnik,
obsługa wiertarki; 9312–0006
– robotnik, utrzymanie dróg; 9312–0007 –
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Budowniczy
poziom drugi
wymagania wstępne
dot. wykształcenia:
podstawowe lub średnie

robotnik, utrzymanie tam; 9312–0008 –
robotnik, konserwacja; 9312–0009 – robotnik,
utrzymanie torów i infrastruktury kolejowej;
9312–0010 – robotnik, prace geodezyjne i
pomiary; 9312–0012 – robotnik –
kopacz; kanały i wyrobiska naziemne; 9312–
0013 – – obsługa łopaty
robotnik
712 – budowniczy konstrukcji; 7121 –
budowniczy konwencjonalne materiały;
wykorzystujący
7122 – murarze i kamieniarze;
7123 – betoniarze i zawody powiązane;
7124 – cieśle i stolarze stolarki otworowej;
7129 – budowniczowie i inni podobni
pracownicy niewykwalifikowani; 713 –
pracownicy
zajmujący się pracami wykończeniowymi
w budynkach ito.; 7131 – pracownicy
zatrudnieni przy konstruowaniu, konserwacji i
naprawie dachów; 7132 – pracownicy
kładący posadzki i okładziny; 7133
– tynkarze; 7134 – pracownicy odpowiedzialni
za izolację; 7135 – pracownicy wstawiający
okna;

konserwacją i naprawą wewnętrznej
i zewnętrznej części fundamentów,
ścian i innych części konstrukcji
budowlanych; 713 – Poziom ten
obejmuje
także pracowników, którzy zajmują
się pracami wykończeniowymi w
budynkach i innych konstrukcjach, w
tym
instalacjami,
konserwacją i naprawą
dachów, podłóg, ścian, systemów
izolacyjnych, wstawianiem szyb
lub stawianiem innych konstrukcji

7136 – hudraulicy, kładący rury itp.;
7137 – elektrycy budowlani i inne podobne
zawody;
714
– malarze, kominiarze, czyściciele fasad

szkieletowych, instalowaniem rur,
kanalizacji i sieci elektrycznej.
Drugi poziom odnosi się do
pracowników,

konstrukcji drewnianych, pokrywania
budynków różnymi materiałami, kładzenia
różnego rodzaju podłóg, tynkowania ścian i
sufitów, kładzenia izolacji ścian, podłóg

i inne podobne zawody;
7141 – malarze pokojowi i inne podobne

którzy zajmują się przygotowywaniem
powierzchni, malowaniem lub
nakładaniem innych podobnych
materiałów na budynki i inne
konstrukcje, w tym nakładaniem
tapet na ściany i sufity; czyszczeniem

i sufitów, przycinania i wstawiania okien,
instalownia rur, kanalizacji, sieci
elektrycznej
i podobnego wyposażenia; przygotowywania
powierzchni i pokrywania ich farbą
i innymi materiałami; umiejętność
pokrywania ścian wewnętrznych i
sufitów tapetami i innymi materiałami;
czyszcznie kominów i fasad budynków i
innych konstrukcji.
Umiejętność pełnienia funkcji nadzorczych.

zawody; 7142 – lakiernicy i inne podobne
zawody; 7143 – pracujący przy czyszczeniu
konstrukcji budowlanych

dachów i zewnętrznych części
budynków i innych konstrukcji.

3

Technik budowlany
/kierownik
Poziom trzeci wymagania
wstępne dotyczące
wykształcenia: średnie

3112 – technicy budowlany; 31123001
– technicy, prace wodno-budowlane;
31123002 – technicy, wodociągi i kanalizacja;

Do tej grupy należą pracownicy,
którzy encompasses
wykonują
zadania techniczne
w budownictwie, projektowaniu,

31123003– technicy, geodezja, fotogrametria

eksploatacji, konserwacji

i kartografia; 31123004 – technicy,
budownictwo
wodne i lądowe; 31123005 – technicy,
budownictwo wodne i lądowe (prace
hydrauliczne); 31123006 – technicy, pomiary i
przepisy geodezyjne; 31123007 –

i naprawie budynków lub innych

technicy, nadzór inwestora; 31123008 –
technicy, zarządzanie epikami konserwującymi;
31123009 – technicy, budownictwo
i architektura; 31123010 – technicy,
konstrukcje podziemne; 31123011 – technicy,
infrastruktura transportowa
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o charakterze i zastosowaniu produktu
finalnego. Umiejętność korzystania z
materiałów i metod konstrukcyjnych,
budowania i naprawy fundamentów, ścian
i innych cześci budynków ceglanych,
kamiennych i z podobnych materiałów,
stawiania rusztowań, motnowania i
rozmontowywania różnego rodzaju

obiektów, takich jak obiekty
wodociągowe i kanalizacyjne,
drogi, tamy i lotniska.

Umiejętność zastosowania nowych
ikoncepcji
praktycznych metod inżynierii
budowlanej, wykonywania zadań
technicznych
związanych z geologią, sporządzaniem
rysunków inzynieryjnych
i konkretnymi procesami pordukcyjnymi;
monitorowanie i kontrola obiektów i
systemów
w
celu sprawdzenia wdrożenia
standardowych środków i procedur
bezpieczeństwa przy korzystaniu ze sprzętu;
kontrola procesu produkcji i produktów;
wykonywanie poleceń kierowników i
ekspertów; monitorowanie pracy innych.

4

5

Stanowisko/poziom (dla
odpowiedniej branży)
kierownik średniego
szczeblaczwarty;
poziom
wymagania wstępne
dot. wykształcenia:
średnie

Stanowisko według kodów (narodowy
rejestr zawodów budowlanych)
1313 – kierownicy budowy i projektu;
13135001 – kierownik, projekt; 13135002 –
kierownik, budowa

Inżynieroiwie budownictwa
lądowego i wodnego
i architekci;
wymagania wstępne

1223 – Kierownicy/osoby nadzorujące jednostki
projektowe i budowlane 12236001 –
kierownik budowy; 12237002 – kierownik
placu budowy; 12237003 – kierownik działu
inżynierii budowlanej; 12236004 – kierownik
działu budowy; 12237005 – kierownik ekipy

Do tej grupy należą osoby
odpowiedzialne
za
planowanie,
zarządzanie
i
koordynowanie działań budowlanych i
projektowych, jak również osoby,
które projektują budynki mieszkalne,
handlowe i przemysłowe, zajmują się

budowlanej; 12233006 – nadzór techniczny;

badaniami i opracowywaniem
dokumentacji architektonicznej i
planów zagospodarowania
miejskiego, inżynierów drogowych
i krajobrazu, którzy planują i
monitorują budowę, konserwację
i rozwój tych konstrukcji.
Do grupy tej należą pracownicy
przeprowadzający badania i

monitorowanie działań przedsiębiorstwa lub
organizacji i składanie raportów zarządowi.
Architekci, inżynierowie i inni podobni
specjaliści muszą być w stanie
przeprowadzać badania, konsultować i
kontrolować budowę budynków

udzielający konsultacji; osoby, które
projektują i zarządzają placami
budowyi dróg; osoby, które prowadzą
domów

i plany zagospodarowania miejskiego,
konsultować i zarzadzać konserwacją
i remontem budynków, badać i konsultować

dot. wykształcenia:
wyższe

214 – architekci, inżynierowie i inne podobne
zawody;
21417001 – architekt, projekt; 21417002
– architekt, budownictwo mieszkaniowe,
przemysłowe i drogowe; 21417003– architekt,
urządzenia do projektowania; 21417004 –
architekt wnętrz;
21417005 – architekt, planowanie horyzontalne;
21417006 – główny archiekt; 21417007 –
architekt krajobrazu; 21417008 – architekt
przestrzeni miejskiej; 21427001 –
inżynier-hydrolog; 21427002 – inżynier,
wodociągi i kanalizacja; 21427003
– inżynier, budowa kolei; 21427004 –
inżynier, nadzór inwestora; 21427005 –
inżynier, prace irygacyjne; 21427006 –
inżynier, 21427007 – inżynier, konstrukcja
konstruktor;
mostu; 21427008 – inżynier, budowa przystani;
21427009 – inżynier, budownictwo lądowe i
wodne i przemysłowe; 21427010 – inżynier,
budowa dróg; 21427011 – inżynier,
budownictwo
sanitarne;
21427012 – inżynier budownictwa;
21427013 – inżynier,
budownictwo budynków; 21427014 –
budownictwo wodne;
21427015 – inżynier, konstruowanie kominów;
21427016 – inżynier, konstruowanie tam i wież;
21427017 – inżynier, technolog budowlany;
21427018 – inżynier, konstruowanie tuneli;
21427019 – inżynier, budowa elektrowni
wodnych;
21427020 – inżynier; konstrukcje wodnomelioracyjne
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Opis stanowiska

Kompetencje zawodowe

Do tej grupy należą osoby, które
prowadzą
własne
lubfirmy
w imieniu właścicieli,
małe firmy budowlane i projektowe;
osoby, które planują, zarządzają i
koordynują
działania firm; osoby, które prowadzą
negocjacje z dostawcami i klientami
oraz innymi podmiotami;
osoby, które planują i monitorują
wykorzystanie zasobów firmy i
zatrudniają pracowników.

Umiejętność zarządzania MiŚP i
wykonywania
działań
biznesowych w swoim imieniu
lub imieniu właścicieli z pomocą nie więcej
niż jednego kierownika i kilku asystentów;
umiejętność planowania codziennych
działań
firmy; umiejętność codziennego zarządzania
firmą i oceny osiągniętych wyników;
umiejętnośći monitorowania korzystania
planowania
z zasobów i umiejętność wyboru zespołu
pracowników; umiejętność prowadzenia
negocjacji z dostawcami, klientami i
deweloperami, raportowanie wyników firmy
właścicielom; nadzorowanie
pracy innych pracowników.
Umiejętność zdefiniowania i sformułowania
polityki
organizacyjnej
firmy; zarządzanie
całokształtem prac lub działań
regionalnych struktur i koordynowanie
ich; reprezentowanie przedsiębiorstwa
lub organizacji przed innymi podmiotami,
w tym organami państwowymi;

badania i udzielają konsultacji na temat technologiczne aspekty konkretnych
technologicznych aspektów
materiałów, produktów i procesów,
materiałów budowlanych.
efektywności produkcji i organizacji pracy.
Muszą być w stanie badań, analizować i
sporządzać dokumentację architektoniczną
i plany zagospodarowanie miejskiego,
przestrzeni i systemu komunikacji. Muszą
także przygotowywać dokumenty i
uzasadnienia decyzji oraz monitorować
pracę innych.

Załącznik 2

Tabele umiejętności i kompetencji językowych, kryteria oceny i rodzaje
ćwiczeń odpowiednie dla 5 poziomów znajomości języka obcego u
pracowników sektora budowlanego

Wymagania dla 5 poziomów w oparciu o Ramy odniesienia dla kompetencji językowych w grupach zawodowych opracowanych w
ramach tego projecktu (patrz strona 12).

A1
Słuchanie

Minimalny poziom wymagany dla
praktykanta/
niewykwalifikowanego robotnika
Potrafi rozpoznać nazwy materiałów i
narzędzi, z których korzysta w pracy oraz
podstawowe zwroty, które może usłyszeć
w środowisku pracy i od
współpracowników, o ile wypowiadane są
wolno i wyraźnie. Rozumie wolno
wypowiadane instrukcje dotyczące
bezpieczeństwa i reaguje na ostrzeżenia w
razie niebezpieczeństwa.

Czytanie

Potrafi zrozumieć znajome nazwy marek,
słowa używane w profesjonalnym
żargonie oraz bardzo proste i krótkie
zdania (np. środki ostrożności) na
etykietach, opakowaniach, pudełkach i
innego rodzaju pojemnikach, oraz
informacje na tablicach informacyjnych,
które są związane z wykonywaną pracą.

Rozmowa

Potrafi wziąć udział w prostej rozmowie
pod warunkiem, że rozmówca mówi
wolno i że to, co mówi jest
bezpośrednio związane z pracą lub
otoczeniem pracy. Potrafi zadawać
bardzo proste pytania związane z
tożsamością i zadaniami w pracy oraz
na takie pytania odpowiadać.
Potrafi używać prostych zwrotów i zdań
do opisywania czynności związanych z
pracą i/lub współpracownikami.

Wypowiedź
ustna

Wypowiedź pisemna
Potrafi napisać krótką, prostą wiadomość dla
współpracowników i przełożonych
informującą ich o kwestiach związanych z
pracą lub problemach powstałych w czasie
pracy. Potrafi wypełnić podanie o pracę lub
formularz imigracyjny podając dane
osobowe, takie jak imię, nazwisko,
narodowość, stan cywilny, itp., jak również
informacje o wykształceniu i kwalifikacjach.

Wytyczne dotyczące testów według umiejętności
(kryteria oceny)
Otrzymawszy zestaw obrazków przedstawiających różnego rodzaju
materiały i narzędzia, zdający powinnien słuchając nazw tychże
materiałów i narzedzi wypowiadanych przez lektora przyporządkować
obrazki do nazw z co najmniej 90% poprawnością (np. przy 10
obrazkach zdający powinnien połączyć właściwie co najmniej 9 z nich).
W obliczu 10 sytuacji, z których każda oferuje 3 do 4 opcji, słuchając
podstawowych zwrotów związanych z pracą zdający powinnien
zareagować odpowienio w 9 na 10 sytuacji. Otrzymawszy zestaw
obrazkowych symboli ostrzegawczych i wysłuchawszy ostrzeżeń
wypowiadanych przez lektora zdający powinnien połączyć ostrzeżenie z
odpowiednim symbolem z poprawnością co najmniej 90% (np. przy 10
symolach zdający powinnien połaczyć właściwie co najmniej 9 z nich).
Otrzymawszy listę ogólnych terminów powszechnie stosowanych w
pracy (nazw materiałów/narzędzi/etykiet/środków ostrożności, itp.) lub
listę dopasowanych do siebie terminów i obrazków, pracownik
powinien zdefiniować słowa lub połączyć je z obrazkami z
poprawnością co najmniej 90% (np. przy 10 obrazkach zdający
powinnien połączyć właściwie przynajmniej 9 z nich). Otrzymawszy
zestaw zdań zdający powinnien zidentyfikować w nich nazwy
materiałów oraz kluczowe informacje podawane na etykietach,
opakowaniach, pudełkach i innego rodzaju pojemnikach.Otrzymawszy
zestaw krótkich informacji pisemnych zdający powinnien
zidentyfikować ich znaczenie mając do wyboru trzy opcje, z których
dwie mają pełnić funkcję rozpraszającą.

Zdający powinnien odpowiednio zareagować na proste
pytanie bezpośrednio związane z konkretną sytuacją w
pracy, w sposób nie zakłócający komunikacji, nawet jeśli
nie wolny od błedów. Zdający powinnien umiem
właściwie odpowiedzieć na proste pytania związane z
tożsamością podając wymaganą informację.
Otrzymawszy obrazek przedstawiający konkretne narzędzia lub
maszynę zdający powinnien podać pięć czynności możliwych do
wykonania przy użyciu tej maszyny maszyny lub za pomocą danych
narzędzi albo wymienić sekwencję czynności, które trzeba podjąć, aby
wykonać określone zadanie przy użyciu wspomnianego sprzętu.

W obliczu konkretnej sytuacji w pracy lub w życiu
codziennym, otrzymawszy kluczowe słowa zdający
napisze prostą notatkę przekazującą odpowiednią
wiadomość.
Otrzymawszy pusty formularz podania o pracę lub imigracyjny
zdający wypełni dany formularz z poprawnością na poziomie
90%.

Typy zadań testowych (przykłady)
• Patrząc na obrazki przedstawiające materiały/narzędzia ponumeruj je
w kolejności, w jakiej słyszysz ich nazwy.
• Posłuchaj co mówi lektor i zapisz jedynie kilka ważnych informacji:
a) pięć narzedzi/urządzeń, których potrzebujesz do pracy.
b) pięć zadań, które masz wykonać.
c) zapisz pięć godzin wspomnianych przez lektora.
• Popatrz na symbole ostrzegawcze i posłuchaj co oznaczają. Połącz
symbole z wyjasnieniami.
• Inne odpowiednie ćwiczenia.

• Połącz słowa po lewej stronie z ich definicjami po prawej.
• Połącz obrazki po lewej stronie z odpowiednimi słowami po
prawej.
• Oznacz następujące materiały/narzędzia.
• Oznacz różne części maszyny/urządzenia na obrazku.
• Podkreśl nazwy materiałów w następujących zdaniach.
• Wpisz nazwy następujących czasowników przy obrazkach, które je
ilustrują.
• Wpisz nazwy następujacych przedmiotów przy obrazkach, które
je ilustrują.
• Przeczytaj uważnie podane informacje i wybierz pasującą do
nich odpowiedź.
• Przeczytaj ogłoszenie o pracy i odpowiedz na następujące pytania.
• Używając prostych słów, podaj wymaganą informację w odpowiedzni
na pytanie.
• Omów swój dzienny harmonogram pracy z bezpośrednim
przełożonym/szefem.
• Zapytaj o twoje codzienne zadania.
• Zapytaj współpracownika o imię i nazwisko, narodowość, wiek,
stanowisko, sytuację rodzinną, hobby i zainteresowania.
• Powiedz swoim kolegom z pracy, jakie są twoje zadania na
dany dzień.
• Poproś współpracownika o podanie narzędzi.
• Wyjaśnij nowemu koledze jak działa dana maszyna (w 5 zdaniach).
W wyjasnieniach uwzględnij (3) ostrzeżenia związane z
bezpieczeństwem.
• Napisz krótką notatkę informującą twoich współpracowników i/lub
szefa o problemie w pracy i ostrzegającą ich przed trudną sytuacją,
taką jak awaria maszyny, brak materiałów, niebezpieczne podłoże,
itp.
• Wypełnij pusty formularz potrzebnymi informacjami, wykorzystując
jedynie słowa kluczowe.
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A2

Słuchanie

Czytanie

Rozmowa

Wypowiedź
ustna

Minimalny poziom wymagany dla
wykwalifikowanych robotników
Potrafi rozumieć najczęściej
występujące słowa i zwroty związane z
pracą. Potrafi zrozumieć krótkie,
związane z pracą instrukcje i
wskazówki. Potrafi zrozumieć
instrukcje dotyczące bezpieczeństwa,
jeśli wypowiadane są wolno, i
zareagować na ostrzeżenia w razie
niebezpieczeństwa.

Potrafi czytać proste opisy
produktów/materiałów i instrukcji użycia.
Potrafi zrozumieć krótkie
notatki/wiadomości od współpracowników
lub przełożonych.

Potrafi brać udział w prostej rozmowie
dotyczącej konkretnego zadania i w
wymianie informacji na temat pracy,
zwłaszcza jako strona odpowiadająca.

Potrafi użyć kilku zwrotów i prostych
zdań w celu opisania (np.
współpracownikowi lub praktykantowi)
materiałów wykorzystywanych w pracy,
kolejności procedur; potrafi dać proste
wskazówki, wyrazić zgodę lub jej brak.

Wypowiedź pisemna
Napisz krótką, prostą wiadomość dla
współpracowników lub przełożonych
informującą ich o kwestiach związanych z
pracą lub ewentualnych problemach
powstałych w czasie pracy. Potrafi wypełnić
podanie o pracę lub formularz imigracyjny,
podając takie dane jak imię, nazwisko, stan
cywilny, itp., jak również informacje
dotyczące wykształcenia i kwalifikacji.

18

Wytyczne dotyczące testów według umiejętności
(kryteria oceny)
Otrzymawszy zestaw obrazków pokazujący różne materiały i narzędzia
oraz odsłuchawszy ich nazwy czytane przez lektora zdający powinnien
połączyć obrazki z nazwami z poprawnością co najmniej 90% (np. przy
10 obrazkach połączyć poprawnie przynajmniej 9 z nich). Otrzymawszy
wybór 10 sytuacji, z których każda oferuje 3 lub 4 opcje i wysłuchawszy
podstawowych zwrotów związanych z pracą, zdający powinnien
zareagować poprawnie w około 9 z 10 sytuacji. Otrzymawszy zestaw
instrukcji i wysłuchawszy lektora, zdający powinnien ponumerować
instrukcje w kolejności, w jakiej je usłyszała z poprawnością co
najmniej 90% (np. przy 10 instrukcjach powinna ponumerować
poprawnie przynajmniej 9 z nich).
Otrzymawszy opis materiału lub narzędzia zdający powinnien
zdefiniować główne cechy materiału lub zademonstrować
zrozumienie instrukcji użycia zarówno materiału jak i narzędzia
z poprawnością co najmniej 90% (te 90% zależeć będzie od
liczby podanych cech materiału lub narzędzia, lub rozmiarów
instrukcji użycia). Otrzymawszy krótką notatkę/wiadomość od
współpracownika lub przełożonego zdający powinnien
zidentyfikować kluczowe informacje dotyczące terminów,
zadań, wspomnianych problemów, sugestii i podobnych
informacji z poprawnością co najmniej 90% (te 90% zależeć
będzie od liczby informacji podanych w notatce/wiadomości).

Otrzymawszy proste pytania bezpośrednio związane z
konkretną sytuacją w pracy, zdający odpowie na nie
właściwie, w sposób niezakłócający komunikacji, nawet
jeśli popełni kilka błędów. W sytuacji wymiany informacji
na temat wykonywanych zadań lub na inny temat związany
z pracą, zdający powinnien być w stanie zadać pytania
konieczne do uzyskania wyjaśnień na temat kluczowych
kwestii bez żadnych poważnych błędów.

Otrzymawszy kilka wymieszanych zwrotów/zdań zdający opisze
materiały wykorzystywane w pracy i kolejność procedur, zgodnie ze
specyfiką danej branży, z poprawnością co najmniej 90%. Postawiona
w przykładowej sytuacji zdający poda odpowiednie wskazówki
współpracownikowi i wyrazi zgodę lub brak zgody na dane działania
współpracownika, nie popełniając przy tym żadnych poważnych
błędów.

Zdający, której przedstawiono związany z pracą problem i
kluczowe słowa oraz zwroty, napisze krótką notatkę
wyjaśniająca, na czym polega problem i sugerującą
możliwe rozwiązania.
Otrzymawszy puste przykładowe podanie o pracę lub formularz
imigracyjny, zdający wypełni je z poprawnością 90%.

Typy zadań testowych (przykłady)
• Popatrz na obrazki przedstawiające materiały/narzędzia i ponumeruj je
w kolejności, w jakiej słyszysz ich nazwy.
• Posłuchaj, co mówi lektor i zaznacz odpowiednią odpowiedź w
następujących sytuacjach.
• Posłuchaj mówcy i ponumeruj instrukcje w kolejności, w jakiej je
słyszysz.
• Popatrz na symbole ostrzegawcze i posłuchaj co oznaczają. Połącz
symbol z jego wyjaśnieniem.
• Inne odpowiednie ćwiczenia.

• Wymień 5 (lub inną określoną liczbę) cech wspomnianych w opisie.
• Połącz instrukcje użycia z wyjaśnieniami po prawej.
• Ponumeruj poszczególne punkty instrukcji użycia w logicznej
kolejności.
• Podkreśl nazwy materiałów w następujących opisach.
• Połącz instrukcje użycia z narzędziami.
• Wpisz nazwy następujących przedmiotów przy obrazkach, które
je ilustrują.
• Przeczytaj uważnie informacje i wybierz odpowiedź, która
pasuje do treści informacji.
• Wymień kluczowe informacje zawarte w otrzymanej
notatce/wiadomości.
• Wymień 3 zadania (lub inną określoną ich liczbę) wspomniane w
wiadomości.
• Odpowiedz na pytania bardzo prostymi słowami, ale podając
wymagane informacje.
• Omów swój plan dnia w pracy ze swoim bezpośrednim
przełożonym/szefem.
• Zadawaj pytania dotyczące twoich codziennych zadań.
• Zadawaj pytania o nowe materiały/narzędzia, z których należy
korzystać.
• Zapytaj współpracowników o ich imię i nazwisko, narodowość,
wiek, stanowisko, sytuację rodzinną, hobby i zainteresowania.
• Stwórz krótki opis materiału wykorzystywanego w twojej pracy i
jego właściwości w odniesieniu da zadania, które należy
wykonać.
• Powiedz współpracownikowi jaka jest kolejność wykonywania
procedur dla danej operacji.
• Wytłumacz nowemu współpracownikowi, gdzie znajdują się
budynki i obiekty związane z pracą.
• W 7 zdaniach wytłumacz nowemu współpracownikowi jak
korzystać z danej maszyny/narzędzia. Dodaj kilka informacji (np.
3) dotyczących bezpieczeństwa.
• Inne odpowiednie ćwiczenia.
• Napisz krótką notatkę informującą twoich współpracowników i
/lub twojego szefa o problemie w pracy lub ostrzegajacą ich przed
trudną sytuacją, taką jak np. awaria maszyny, brak materiałów,
niebezpieczne podłoże, itp.
• Wypełnij pusty formularz koniecznymi informacjami. Podaj
wymagane dane.

Minimalny poziom wymagany
dla kierownika niższego
szczebla (np. brygadzisty
technika budowlanego)
Potrafi zrozumieć kluczowe punkty
jasnej, standardowej wypowiedzi na
temat związany z pracą oraz opisy,
wyjaśnienia i sugestie/zalecenia
dotyczące tego jak należy
wykonywać zadania związane z
pracą.

B
1
Słuchanie

Czytanie

Potrafi zrozumieć teksty zawierające często
występujące słownictwo związane z pracą.
Potrafi zrozumieć opisy procesów pracy, czytać
rysunki techniczne, techniczne specyfikacje
systemów i sprzętu, normy i przepisy dotyczące
bezpieczeństwa.

Rozmowa

Wypowiedź
ustna

Wypowiedź pisemna
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Potrafi poradzić sobie w większości
sytuacji, które mogą mieć miejsce w
pracy i może bez przygotowania
wziąć udział w rozmowie na temat
związany z pracą, który pokrywa się
z jego zawodowymi obowiązkami.

Potrafi tworzyć proste zdania w celu
opisania procedur w pracy, podania
instrukcji i zgłoszenia wątpliwości
związanych z praca. Potrafi krótko
uargumentowuj i uzasadnić swoje
opinie i planów.

Potrafi napisać krótki, spójny
tekst na temat zwiazany z
praca, np. raport, sugestię czy
komentarz do rożnych
aspektów pracy. Potrafi
wypełnić dokumenatację
techniczną w formie
kwestionariusza, która nie
wymaga zbyt rozbudowanych
umiejętności precyzyjnego
pisania.

Wytyczne dotyczące testów według umiejętności (kryteria oceny)

Czytając tekst z lukami na brakujące informacje i słuchając opisu
procesu związanego z pracą podawanego przez lektora zdający
powinnien uzupełnić brakujące informacje z poprawnością co najmniej
90% (np. przy 10 lukach powinna wypełnić poprawnie przynajmniej 9
z nich). W obliczu sytuacji związanej z pracą i wymagającej podjęcia
decyzji, słuchając 11 sugestii/zaleceń dotyczących tego, jak dane
zadania związane z pracą powinny być wykonane, zdający
zidentyfikuje 10 odpowiednich sugestii z 90%. Usłyszawszy krótką
wypowiedź, w której wymienia się 6 (lub inną określoną liczbę)
codziennych zadań, które mają być wykonane przez zespół zdający
powinnien wymienić poprawnie przynajmniej 5 z nich.

Otrzymawszy opis procesu związanego z pracą, zdający
powinien zdefiniować główne etapy procesu z poprawnością
co najmniej 90% (te 90% zależeć będzie od liczby etapów
wspomnianych w opisie). Otrzymawszy techniczną
specyfikację maszyny/sprzętu zdający powinien
zidentyfikować kluczowe informacje wymagane na karcie
odpowiedzi z poprawnością co najmniej 90% (te 90%
zależeć będzie od liczby informacji wymaganych na karcie
odpowiedzi). Otrzymawszy zestaw norm i przepisów
dotyczących bezpieczeństwa zdający zidentyfikuje normy i
przepisy pasujące do wspomnianych zadań, problemów i
sytuacji związanych z pracą z poprawnością przynajmniej
90%.
Otrzymawszy pytanie bezpośrednio związane z konkretną sytuacją w
pracy i wymagające opisu, wyjaśnienia lub podania instrukcji, zdający
powinien zareagować odpowiednio, podając wszystkie wymagane
szczegóły i nie pomijając niczego istotnego. Zdającemu przedstawiona
zostaje sytuacja, w której należy przedyskutować informacje na temat
wykonywania pracy lub jakichkolwiek innych kwestii związanych z
pracą; w tej sytuacji zdający powinien być w stanie zaproponować
odpowiednie wyjaśnienia kluczowych kwestii lub poprosić o takie
wyjaśnienia, nie popełniając poważnych błędów.

Zdającemu przedstawiony zostaje proces lub procedura
związana z pracą; zadaniem zdającego jest opisanie róznych
etapów lub kolejności działań, zgodnie ze specyfiką danej
branży, nie pomijając żadnych istotnych szczegółów.
Zdającemu przedstawiono sytuację związaną z pracą; zadaniem
zdającego jest podanie właściwych instrukcji pracownikom
znajdującym się niżej w hierarchii. W obliczu problematycznej
sytuacji w pracy, która wymaga podejmowania decyzji, zdający
zaproponuje możliwe rozwiązania dla tej sytuacji, krótko
uzasadniając swoje opinie i nie popełniając przy tym żadnych
poważnych błędow.
Otrzymawszy dokument związany z pracą, taki jak ewidencja czasu
pracy, lista dostawcow czy specyfikacja materiału, zdający powinien
uzupełnić formularze/dokumenty w sposób prawidłowy, bez żadnych
poważnych błędów. Otrzymawszy formularz raportu dziennego,
zdający powinien stworzyć krótki raport zawierajacy komentarze i
sugestie na temat różnych aspektów pracy, nie popelniajac przy tym
żadnych poważnych blędów gramatycznych i/lub w komunikacji.

Typy zadań testowych (przykłady)

• Posłuchaj lektora i wypełnij luki brakującymi informacjami.
• Masz następujący problem w pracy (autor zadania określa rodzaj
problemu) i potrzebujesz udzielić zaleceń dotyczących jego
rozwiązania. Posłuchaj sugestii lektora i zaznacz właściwe zalecenia.
• Posłuchaj lektora i ponumeruj instrukcje w zasłyszanej kolejności.
• Posłuchaj lektora wyjaśniającego jakie zadania należy wykonać
danego dnia. Zanotuj 5 zadań wspomnianych przez mówcę.
• Inne odpowiednie ćwiczenia.

• Podaj 5 (lub inną odpowiednią liczbę) etapów wymienionych w
opisie procesu związanego z pracą.
• Przeczytaj specyfikacje techniczne i odpowiedz na następujące
pytania:
• Połącz następujące sytuacje awaryjne z odpowiednim zestawem
zasad dotyczących bezpieczeństwa.
• Połącz odpowiednio ilości ze wskazaniami technicznymi.
• Połącz instrukcje obsługi z narzędziami.
• Przeczytaj opisy i połącz sprzęt z jego funkcjami.
• Inne odpowiednie ćwiczenia.

• Odpowiedz na pytania i przedstaw opis lub wyjaśnienie podając
wszystkie konieczne szczegóły.
• Przedyskutuj swoje obowiązki ze swoim bezpośrednim
przełożonym/szefem.
• Zadaj pytania o kwestie związane z codziennymi zadaniami twojego
zespołu.
• Odpowiedz na pytania, podając wyjaśnienia dotyczące tego, jak
korzystać z nowych materiałów/narzędzi.
• Pytając o nowego pracownika, dowiedz się o jego imię i nazwisko,
narodowość, wiek, stanowisko, sytuację rodzinną i kwalifikacje.
• Opisz krótko proces związany z pracą i podaj jego etapy w
odniesieniu do zadań, które mają być wykonane.
• Podaj instrukcje podwładnemu, wymieniając kolejność procedur dla
konkretnego zadania.
• Wyraź i uzasadnij swoją opinię na następujący problem związany z
pracą.
• Inne odpowiednie ćwiczenia.

• Wypełnij następujący dokument wykorzystując informacje z
ramki.
• Napisz krótki raport wymieniający, co zostało zrobione w czasie
pracy w danym dniu, podając szczegóły tam, gdzie to konieczne.
• Napisz komentarze i/lub sugestie dotyczace następujących sytuacji w
pracy.
• Inne odpowiednie ćwiczenia.

Minimalny poziom wymagany

kierownika firmy/company
B dlamanager
(np. Inzynier)
2 Potrafiwypowiedź
Słuchanie
zrozumieć dłuższa
i prezentację oraz
nawet skomplikowaną
argumentację na temat
związany z pracą.
Potrafi zrozumieć wiadomości
telewizyjne i filmy dokumentalne
bezpośredmio związane z
dziedziną, w której pracuje.

Czytanie

Rozmowa

Wypowiedź
ustna

Wypowiedź
pisemna
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Potrafi czytać ze zrozumieniem
artykuły i raporty dotyczące kwestii
związanych z pracą, które
zawierają opinie i punkty widzenia.

Potrafi skutecznie i stosunkowo
płynnie komunikować się z
rodzimymi użytkownikami języka i
brać aktywny udział w dyskusjach
osadzonych w kontekście pracy.
Potrafi uzasadniać decyzje i bronić
swoich opinii na tematy zwiazane z
pracą..

Potrafi przedstawić jasny i
szczegółowy opis kwestii zwiazanej z
jego zawodem. Potrafi wyjaśnić swój
punkt wiedzenia na temat zwiazany z
pracą i uzasadnić swoją decyzję.
Potrafi porównywać mozliwości i
wydawać zalecenia poparte
odpowiednimi argumentami.

Potrafi napisać jasny, szczegółowy
tekst na temat zwiazany z
wykonywanym zawodem. Potrafi
napisać raport, przekazujący
informacje lub podajacy argumenty
za lub przeciwko konkretnej
propozycji albo punktowi dyskusji
związanej pracą

Wytyczne dotyczace testów według umiejętności
(kryteria oceny)
Otrzymawszy tekst, w którym brakuje informacji i wysłuchawszy dłuższej
wypowiedzi lub prezentacji na temat zwiazany z praca zdający powinnien
uzupełnić brakujace informacje z poprawnoscia conajmniej 90% (np. przy 10
lukach osoba wykonujaca test wypełni poprawnie przynajmniej 9 z nich).
Otrzymawszy zestaw śródtytułów i wysłuchawszy lektora zdający powinien
potrafić zapisać kluczowe szczegóły zwiazane z każdym śródtytułem (ich
liczba zależy od autora testu) z poprawnością co najmniej 90%.
Wysłuchawszy krótkiej wypowiedzi na temat związany z pracą,
zdający zidentyfikuje opinie i postawy oraz ich uzadadnienie
(konkretną liczbę powodów tworzących uzasadnienie należy
uzależnić od długości wypowiedzi) z poprawnością co najmniej
90%. Otrzymawszy wyjaśnienie dotyczące procesu lub sposobu
pracy, zdający przedstawi informacje w formie tabeli/schematu
blokowego/formularza/wykresu z poprawnością 90% i nie
opuszczając żadnych informacji.
Otrzymawszy artykuł odnoszący się do odpowiedniego sektora
gospodarki, zdający zidentyfikuje główne tematy artykułu i
główne pomysły z poprawnością co najmniej 90% (te 90%
zależeć będzie od liczby pomysłów/sugestii, które pojawiły się w
artykule). Otrzymawszy raprot na temat pracy zdający
zidentyfikuje jego główne elementy takie jak wnioski, komentarze
i zalecenia z poprawnością co najmniej 90% (te 90% zależeć
będzie od liczby językowych elementów określonych przez osobę
układającą test).

Typy zadań testowych (przykłady)

• Posłuchaj lektora i wypełnij luki brakującymi informacjami.
• Posłuchaj lektora i wymień kluczowe szczegóły, które pasują do
każdego śródtytułu. Do każdego elementu wykorzystaj nie więcej
niż trzy słowa.
• Posłuchaj lektora i zdecyduj czy następujące twierdzenia są prawdziwe
czy fałszywe.
• Posłuchaj jak twój współpracownik wypowiada się na temat pewnej
kwestii związanej z pracą. Wymień trzy powody, które
współpracownik podaje na poparcie swojej opinii.
• Posłuchaj pięciu mówców wypowiadających się na temat miejsca,
w którym pracują. Połącz każdego mówcę (1–5) z opinią, którą
wypowiada (A–E).
• Uzupełnij tablekę/schemat blokowy/formularz/wykres w oparciu o
informacje uzyskane z nagrania.
• Inne odpowiednie ćwiczenia.
• Przeczytaj artykuł i a/ zdecyduj o czym jest; b/ wymień 5 (lub inną
odpowiednią liczbę) pomysłów/sugestii, które pojawiły się w
artykule.
• Przeczytaj następujące twierdzenia i zdecyduj czy – zgodnie z
opinią autora – są one prawdziwe czy fałszywe.
• Połącz nagłówki A–F z odpowiednimi akapitami/częściami
tekstu.
• Uzupełnij nastepujace zdania wykorzystując informacje z tekstu.
• Uzupełnij tabelke/schemat blokowy/formularz/wykres w oparciu o
informacje zawarte w podanym fragmencie.
• Autor tekstu podaje zalecenia dotyczace radzenia sobie z . . . (autor
zadania powinien określić odpowiedni temat według treści tekstu).
Które zalecenia byłyby najbardziej użyteczne w tych sytuacjach?
• Inne odpowiednie ćwiczenia.

W obliczu sytuacji zwiazanej z pracą, która wymaga dyskucji, co wiąże
się z wyjaśnianiem problemów/pomysłów lub dochodzeniem do
konsensusu, zdający powinien umieć poprawnie zareagować,
udzielając konkretnych informacji i/lub wyrażając swoją opinię, wraz z
uzasadnieniem, używając przy tym odpowiednich sformułowań
językowych i unikając jakichkolwiek poważnych błędów. W obliczu
sytuacji wymagającej podjęcia decyzji zdający powinien przedstawić i
uzasadnić swoją decyzję, zgodnie ze specyfiką danego problemu.
Powinien również poprosić współpracowników o komentarze i sugestie
oraz umieć osiagnąć porozumienie z rozmówcą nie popelniając przy
tym żadnych poważnych błędów.

• Odpowiedz na pytania i dokladnie opisz lub wyjaśnij następującą
kwestię.
• Przedyskutuj następujący problem związany z pracą ze swoim
współpracownikiem. Zadaj tyle pytań i udziel tylu odpowiedzi,
ile potrzebujecie, by podjać wspólną decyzję.
• Zadaj pytanie, aby poznać opinię swojego współpracownika na
następujący problem i poproś, by tę opinię uzasadnił.
• Przedyskutuj następujące informacje ze swoim kolegą. Skomentuj je
i poproś o komentarz kolegę; zaoferuj także sugestie i poproś o nie
kolegę, podając przy tym możliwie wiele szczegółów.
• Wysłuchaj lektora i zaoferuj swoją opinię oraz odpowiednio ją
uzasadnij.

Otrzymawszy szczegółowy sprzętu zdający powinien umieć
zaprezentować główne cechy i techniczną specyfikację produktu
przeznaczonego dla pracownikow nizszego szczebla, nie
pomijajac przy tym niczego istotnego. Zdający powinien też
umieć wyrazić i uzasadnić swoją opinię na temat sytuacji w
pracy. W obliczu problematycznej sytuacji w pracy, w której
należy wybrać spośród dwóch alternatywnych rozwiazań,
zdający powinien porównać oba rozwiazania, koncentrując się
na zaletach i wadach każdego z nich, i wydać zalecenia
dotyczace tego, z którego rozwiązania należy skorzystać; nie
powinien przy tym popełn żadnych poważnych błędów i
powinien korzystać z odpowienich sformulowań, by wyjaśnić
swoje stanowisko.
Zdający powinien umieć wydać odpowiednio uargumentowane
zalecenie lub wyrazić swoje zastrzeżenie na temat związany z pracą,
odpowiednio budując wypowiedź i wykorzystując właściwy rejestr;
wymagana poprawność – co najmniej 90%. Zdający powinien, bez
żadnych poważnych błędów, umieć stworzyć krótki raport
przedstawiająjcy wnioski z przeprowadzonej ankiety, komentujący jej
wyniki i zawierający zalecenia. Zdający powinien umieć napisać krótką
notatkę (memo) spelniającą zalożenia takiego rodzaju pisma, bez
żadnych poważnych błędów gramatycznych czy językowych.

• Przeczytaj poniższy opis i skomentuj główne cechy i
specyfikacje techniczne danej maszyny/sprzętu.
• Wyraź i uzasadnij swoją opinię na temat następującego problemu.
• Porównaj dwie alternatywne możliwości zaprezentowane w tekście
opisującym zalety i wady obu metod i wydaj zalecenia dotyczace
tego, która z tych metod powinna byc wykorzystana i dlaczego.
• Wyraź i uzasadnij swoją opinię na temat nastepującego problemu związanego z
pracą.
• Inne odpowiednie ćwiczenia.

• Przeczytaj następujący tekst i wydaj zalecenia lub wyraź swoje
zastrzeżenia w stosunku do tego, co tekst proponuje; uzasadnij
swoja opinię.
• Przeczytaj następując materiały i napisz krótki raport na temat
korzystania z (autor testu podaje konkretny temat), podając swoje
wnioski i oferując komentarze oraz zalecenia.
• Przeczytaj następującą informację i napisz krótką notatkę (memo) dla
wszystkich zainteresowanych.
• Inne odpowiednie ćwiczenia.

C
1
Słuchanie

Czytanie

Minimalny poziom wymagany
dla kierownika wyższego
szczebla (np. inżynier
budownictwa, architekt)
Bez większego wysiłku potrafi
zrozumieć dłuższą wypowiedź wraz z
njuansami, jak również wykład lub
prezentację na specjalistyczny temat.
Potrafi wychwycić szczegóły i
wyciagnać wnioski, opierając się na
informacjach nie podanych wprost, a
jedynie zasugerowanych.

Potrafi zrozumieć dłuższy i
skomplikowany tekst specjalistyczny,
taki jak specjalistyczny artykuł czy
długa techniczna instrukcja, o ile wiążą
się one z wykonywanym zawodem.

Rozmowa

Potrafi wypowiadać się płynnie
bez przygotowania. Potrafi
skutecznie używać języka dla
celów związanych z pracą. Potrafi
precyzyjnie formułować pomysły i
opinie oraz brać udział w
dyskusjach związanych z pracą.

Wypowiedź
ustna

Potrafi przedstawić jasne i
szczegółowe wyjaśnienie
skomplikowanego tematu
związanego z pracą, włączając
podtematy i obszerniej omawiając
niektóre punkty; konstruuje
wypowiedź w sposób
uporzadkowany i prowadzący do
właściwych wniosków.

Wypowiedź
pisemna
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Potrafi stworzyć jasny, uporządkowany
text, wskazując na wady i zalety danego
rozwiązania, uzasadniając swoje
stanowisko lub przedstawiając
rozwiązania problemów związanych z
pracą. Potrafi napisać formalne pismo
biznesowe i raport podkreślając
najistotniejsze kwestie odpowiednim
stylem.

Wytyczne dotyczące testów według umiejętności
(kryteria oceny)

Otrzymawszy tekst z lukami na brakujące informacje i
wysłuchawszy dłuższej wypowiedzi lub prezentacji związanej z
pracą, zdający potrafi uzupełnić tekst o brakujące informacje z
poprawnością na poziomie conajmniej 90% (np. przy 10 lukach
zdający uzupełni przynajmniej 9 z nich). Otrzymawszy zestaw
twierdzeń i wysłuchawszy lektora, zdający zidentyfikuje opinię
autora z poprawnością wynoszacą co najmniej 90%.
Wysłuchawszy krótkiej wypowiedzi na temat związany z pracą,
zdający potrafi wyciągnąć wnioski bazując na informacjach nie
podanych wprost a jedynie zasugerowane; poprawność wykonania
zadania co najmniej 90%.

Przeczytawszy artykuł odnoszący się do konkretnego
sektora gospodarki, zdający potrafi wydedukować jakie są
poglądy autora i/lub zidentyfikować kluczowe
informacje/myśli zawarte w tekście z poprawnością na
poziomie co najmniej 90% (te 90% zależeć będzie od
liczby pomysłów/sugestii wspomnianych w artykule).
Przeczytawszy specjalistyczny artykuł i listę śródtytułów
zdający potrafi połączyć śródtytuły z odpowiednimi
fragmentami artykułu z poprawnością na poziomie
conajmniej 90% (te 90% zależeć będzie od długości
artykułu).
Zdający potrafi zadawać pytania i odpowiadać na nie w celu
przekazania i uzyskania szczegółowych informacji na temat
związany z pracą, bez popełniania poważnych błędów. W
sytuacji, w której należy wyrazić opinię, zdający potrafi zrobić
to formułując precyzyjna wypowiedź oraz porównać swoje
zdanie z opinią rozmówcy. W przypadku dyskucji zdający
potrafi zareagować adekwatnie do sytuacji, wyrażając i
uzasadniając swoją opinię, wykorzystując przy tym
odpowiednie sformułowania i
nie popełniając żadnych poważnych błędów. W obliczu
sytuacji wymagającej podejmowania decyzji zdający polipowi
umieć porosić swoich współpracowników o komentarze i/lub
sugestie oraz przedstawić własne zalecenia i wyjaśnić swoje
stanowisko, nie popełniając przy tym żadnych poważnych
błędów.

Otrzymawszy temat związany z pracą, zdający poda szczegółowy
opis/opinię, podając poszczególne punkty w sposób uporzadkowany i
dodając wnioski, nie popełniając przy tym żadnych poważnych
błedow. W sytuacji związanej z pracą, zdający potrafi wyrazić i
uzasadnić swoje zdanie.

Otrzymawaszy temat związany z pracą zdający potrafi wydać
pisemne zalecenia, wskazując na zalety i wady danej metody
pracy i/lub sugerując rozwiązania (w formie propozycji),
odpowiednio konstruując tekst i dobierając właściwy rejestr, aby
wyrazić swoje poglądy; poprawność takiej pisemnej wypowiedzi
powinna być na poziomie co najmniej 90%.
Otrzymawszy zadanie napisania pisma biznesowego zdający
stworzy list formalny zawierajacy zapytanie/informacje na temat
danego problemu, prośbę o zgodę lub podziękowanie za wsparcie;
gotowy tekst powinien być wolny od jakichkolwiek poważnych
błedów.

Typy zadań testowych (przykłady)

• Posłuchaj lektora i uzupełnij luki brakującymi informacjami.
• Wysłuchaj nastepującej prezentacji i zaznacz twierdzenia, które
odzwierciedlają opinie mówcy.
• Wysłuchaj następującej krótkiej wypowiedzi i wyciągnij z niej 3/5/7 (lub
inną liczbę określoną przez autora testu) wniosków.
• Zdecyduj czy następujące twierdzenia są według mówcy prawdziwe
czy fałszywe.
• Wysłuchaj pieciu mówców wypowiadających się na specjalistyczny temat.
Połącz mówców (1–5) z prezentowanymi przez nich opiniami (A–F).
Podano jedną opinię, która nie należy do żadnego z mówców.
• Inne odpowiednie ćwiczenia.

• Przeczytaj artykuł i zaznacz twierdzenia, które odzwierciedlają
przekonania autora.
• Przeczytaj artykuł i wymień 3/5/7 (lub inną określoną liczbę) sugestii,
które padły w artykule. Użyj nie więcej niż 3 słowa opisując każdą z
sugestii.
• Przeczytaj artykuł i zaznacz sugestie, które się w nim pojawiły.
• Połącz śródtytuły z poszczególnymi częściami artykułu. Podano jeden
śródtytuł, którego nie potrzebujesz.
• Przeczytaj podane twierdzenia i zdecyduj czy aurot artykułu zgadza
się z nimi czy nie.
• Inne odpowiednie ćwiczenia.
• Przeczytaj następujący tekst, w którym brakuje niektórych informacji.
Poproś partnera o dostarczenie ci brakujących informacji. Następnie
odpowiedz na pytania rozmówcy przedstawiając mu, w zależności od
potrzeb, szczegółowy opis/komentarz lub wyjaśnienie. (ćwiczenie
zintegrowane)
• Skomentuj następujący temat; odpowiadaj na pytania, aby wyrazić
swoja opinię na ten temat i zadawaj pytania w celu poznania opinii
rozmówcy. Uzasadnij swoje stanowisko, zgodnie ze specyfiką danego
tematu.
• Zadając odpowiednie pytania na temat… (jakikolwiek temat związany z
pracą) uzyskaj tyle informacji, ile to możliwe; ustal ze swoim
rozmówcą listę zaleceń.
• Omów następujący temat, wyjaśniając swoje stanowisko i negocjując
rozwiązanie korzystne dla obu stron.

• Przeczytaj następujące materiały (3 rózne źródła) i przedstaw
szczegółowy opis kluczowych tematów w sposob uporządkowany i
logiczny.
• Wyraź i uzasadnij swoją opinię na temat nastepującej sytuacji
związanej z praca.
• Przedstaw propozycje związaną z pracą i uzasadnij ją najlepiej jak potrafisz.
Wykorzystaj następujące pomysły /tematy.
• Inne odpowiednie ćwiczenia.
• Zaprezentuj pisemnie argument/sprawę/propozycję zorientowanemu w
danym temacie czytelnikowi/współpracownikowi, wykorzystując
własne pomysły, wiedzę i doświadczenie.
• Napisz list/e-mail/raport dla inwestorów wyjaśniający dlaczego dana
metoda pracy zawiodła, sugerujący alternatywne rozwiązanie i
wyjaśniający zalety nowego rozwiązania; podaj tyle szczegółów, ile to
konieczne, by twoja propozycja została zaakceptowana.
• Napisz propozycję prezentującą rozwiązanie problemu związanego z pracą,
podającą odpowiednie uzasadnienie dla swoich pomysłów.
• Inne odpowiednie ćwiczenia.

Załącznik 3

Poziomy pracy załogi statku

Następujący wykres pokazuje poziomy pracy załogi
statku oraz krótko opisuje zawody.
Kapitan
starszy oficer

st. inżynier

drugi oficer

drugi inżynier

trzeci oficer

trzeci inżynier

bosman

oiler

st.marynarz

wiper

Poziom operacyjny
Drugi oficer:
Zgodnie z tradycją jest to nawigator i strażnik statku.
Jest
odpowiedzialny
za
utrzymanie
sprzętu
elektronicznego, dlatego regularnie kontroluje sprzęt na
mostku oraz aktualizuje
mapy. Jest również medykiem na statku – udziela
pierwszej pomocy medycznej na pokładzie.
Trzeci oficer:
Poza strażą i nawigacją, trzeci oficer odpowiada za
sprzęty bezpieczeństwa. Zapobiega powstawaniu ognia
i walczy z ogniem na pokładzie, obsługuje sprzęt
ratunkowy.
Poziom wsparcia

mł.marynarz
praktykant

Zarządzanie

Bosman:
Jest to najważniejszy z podoficerów na pokładzie.
Planuje i rozdziela codzienne prace, takie jak mycie i
malowanie
kadłubu,
nadbudowy,
sprzętów
pokładowych.
Starszy marynarz:
Jego rolą jako sternika jest trzymanie stałego kursu
oraz prowadzenie obserwacji podczas rejsu.

marynarz pokładowy wykonuje codzienne prace
Kapitan odpowiada za organizację załogi i zarządzanie Jako
zlecone przez bosmana. Ma utrzymywać statek w
nią, prowadzenie statku, bezpieczeństwo załogi, dobrym stanie.
pasażerów i ładunku. Jest przedstawicielem właściciela,
agentem we wszelkich działaniach, a także ostatnią Młodszy marynarz:
osobą, która opuszcza statek na wypadek sytuacji Tak samo jak starszy marynarz, młodszy marynarz
kryzysowej. Nadzoruje innych oficerów oraz załogę, pełni funkcję zarówno sternika, jak i marynarza
pokładowego. Ma różne obowiązki: spuszczanie i
więc w pewnym sensie jest menadżerem statku.
wyciąganie szalup, zabezpieczanie ładunku, czyszczenie
Starszy oficer:
pokładu i sprzętu, usuwanie brudu i rdzy.
Po kapitanie, starszy oficer jest drugą osobą dowodzącą.
Jest głową of działu pokładowego i asystentem Praktykant pokładowy:
kapitana. Ponieważ głównym zajęciem wszystkich Jest to najbardziej niedoświadczona i niewykwalifikowana
oficerów jest nawigacja, dowodzi nawigacją oraz stoi osoba w hierarchii załogi. Pomaga we wszystkich pracach
na straży przez 4–8 h. Nadzoruje obsługę ładunku, na pokładzie, a jego obowiązki zależą od liczby członków
jego bezpieczną dostawę, dotrzymywanie ustaleń załogi i rodzaju statku.
oraz stabilność statku.
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Załącznik 4

Tabela umiejętności językowych na trzech głównych poziomach (A, B i C)
w branży morskiej
OPERATIONAL LEVEL for for
A poziom wymagany od marynarza/bosmana B poziom
2 i 3 oficera

ROZUMIENIE

Słuchanie

Rozumie częste polecenia i polecenia w
sytuacjach kryzysowych, ostrzeżenia
nawigacyjne, metereologiczne,
instrukcje władz portowych, pilota, i
kapitana.

C poziom kapitana i głównego oficera
Rozumie dłuższe zdania, język
komunikacji w sytuacjach kryzysowych
na morzu, informacje od władz kontroli
państwa portu, władz portowych itd.),
także długie o skomplikowane zdania.

Czytanie
Rozumie ostrzeżenia umieszczone na
pokrywie włazu, włazie, pokładzie
głównym, kontenerach, informacje w
podręcznikach szkoleniowych, planach
przeciwpożarowych. Rozumie również
krótkie osobiste notatki.

MÓWIENIE

Wypowiedź
ustna

Rozmowa

PISANIE

Zna nazwy sprzętów i narzędzi pokładowych,
których używa w pracy. Rozumie polecenia
dotyczące bezpieczeństwa i sytuacji
kryzysowych, komendy na ster i manewrowe,
o ile wypowiadane są powoli. W sytuacjach
kryzysowych reaguje na ostrzeżenia.

Wypowiedź pisemna

Potrafi zadawać i odpowiadać na proste
pytania na temat zadań związanych z pracą.
Potrafi informować innych o swojej pracy i
wydawać polecenia.

Potrafi stosować proste wyrażenia i
zdania do opisywania czynności
związanych z pracą.
Potrafi pisać krótkie, proste wiadomości do załogi
zarządzającej statkiem z informacją o sprawach
związanych z pracą. Potrafi wypełniać dokumenty
bezpieczeństwa isps, potrafi udzielać załodze
informacji takich jak imię i nazwisko,
narodowość, stanowisko, ranga

Potrafi czytać raporty z nawigacji, raporty
metereologiczne, książki na temat locji, skróty
na mapach, wykresy tras, rozkłady
przypływów, księgi sygnałów morskich,
podręczniki szkoleniowe, przewodniki portowe,
książki o pilotażu, itd.
Potrafi skutecznie komunikować się w
sytuacjach zagrożenia w ramach często
pojawiających się tematów, potrafi zadawać
pytania dotyczące manewrowania statkiem i
odpowiadać na nie.
Tworzy skuteczne zdania opisujące jego
pracę. Potrafi wyjaśnić opinie i plany
związane z każdą sytuacją.
Potrafi pisać jasne zdania, wypełniać
dziennik
pokładowy,
dziennik
nawigacji,
wszelkie
dokumenty
związane z nawigacją statku.

Rozumie treść dokumentów związanych
z ładunkiem, ważne zapisy prawne,
księgi wyliczeń stabilności, certyfikaty
statku, zapisy w dzienniku nawigacji,
książki medyczne i nawigacyjne.

Potrafi się płynnie komunikować.
Skutecznie stosuje język do celów pracy.
Potrafi skutecznie wydawać swoim
podwładnym rozkazy i polecenia.
Potrafi szczegółowo opisać każdą sytuacje na
statku. Potrafi podać nazwę ładunku statku,
jego typ, wysokość nadwodną, zanurzenie,
szcze- góły dotyczące statku i inne
informacje.
Potrafi wyrażać się tworząc zrozumiałe
teksty, potrafi wypełniać dokumenty
ładunkowe, formularze imigracyjne,
zawiadomienie o gotowości statku, listy
przewozowe, formularze prawne,
oświadczenia awaryjne i stwierdzenie
faktów.
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Załącznik 5 Tabela umiejętności językowych, kryteriów oceny oraz ćwiczeń dla poziomu A1
- branża morska

A1

ROZUMIENIE

Słuchanie

Czytanie

MÓWIENIE

Wypowiedź
ustna

PISANIE

Rozmowa
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Minimalny poziom wymagany od
marynarza/bosmana
Zna nazwy sprzętu i narzędzi pokładowych,
których używa. Rozumie polecenia dotyczące
bezpieczeństwa i sytuacji kryzysowych,
komendy na ster i manewrowe, o ile
wypowiadane są powoli. W sytuacjach
kryzysowych reaguje na ostrzeżenia.

Rozumie ostrzeżenia umieszczone na pokrywie
włazu, głównym pokładzie, we włazie,
kontenerach, informacje w podręcznikach
szkoleniowych, planach przeciwpożarowych.
Rozumie również krótkie osobiste notatki.

Potrafi zadawać proste pytania na temat
zadań związanych z pracą i odpowiadać na
nie. Potrafi informować innych o swojej
pracy i wydawać polecenia.

Potrafi stosować proste wyrażenia i
zdania do opisywania czynności
związanych z pracą.

Wyp. pisemnaPotrafi pisać krótkie, proste wiadomości do załogi
zarządzającej statkiem z informacją o sprawach
związanych z pracą. Potrafi wypełniać dokumenty
isps, potrafi udzielać załodze informacji takich jak
imię i nazwisko, narodowość, stanowisko, ranga.

Wytyczne dotyczące testów według
umiejętności (kryteria oceny)
Zdający przyporządkowuje obrazki ilustrujące
różnego rodzaju sprzęt pokładowy, znaki
bezpieczeństwa, narzędzia i sygnały alarmowe
do ich nazw czytanych przez lektora z
przynajmniej 80% dokładnością. Dostawszy
zestaw poleceń sterowych, manewrowych i
instrukcji dotyczących bezpieczeństwa,
słuchając lektora, zdający musi
pogrupować polecenia i instrukcje.
Zdający łączy ogólne terminy techniczne
(komendy manewrowe, terminy dotyczące
obsługi ładunku, nazwy materiałów) z ich
ilustracjami. Musi uzyskać przynajmniej 80%
skuteczności. Na podstawie opisu zdający musi
podać nazwę sprzętu, o którym mowa.

Typy zadań testowych (przykłady)
Posłuchaj lektora i zapisz kilka istotnych
informacji. Spójrz na symbole
ostrzegawcze i posłuchaj ich interpretacji.
Połącz symbol z interpretacją.

Połącz słowa z lewej strony z ich
definicjami po prawej stronie.
Połącz zdjęcia po lewej stronie z
terminami po prawej stronie.
Podaj nazwy poniższych materiałów i
narzędzi.
Napisz nazwy poniższych rzeczy
obok ilustrujących je rysunków.
Przeczytaj uważnie informacje i
wybierz pasującą do nich odpowiedź.

Zdający odpowiada na pytania dotyczące
pracy marynarza, komunikacji na statku, oraz
członków załogi.

Odpowiedz w prosty sposób na zadane pytania.
Omów ze swoim przełożonym swoją codzienną
pracę. Zapytaj kolegów z pracy o ich identyfikację.

Zdający podaje nazwy zilustrowanych rzeczy:
części statku, pokładu, znaki bezpieczeństwa,
oraz ostrzeżenia isps oraz wyjaśnia, co one
oznaczają.

Omów swoją codzienną pracę na
pokładzie statku.
Podaj kilka informacji nt. zasad panujących w
marynarce. Zadaj kolegom pytanie o zasady
bezpieczeństwa obowiązujące na pokładzie.

Zdający dostaje przykłady prac
marynarskich, obsługi ładunku, czy prac na
pokładzie, i opisuje je z dokładnością na
poziomie 80%. Zdający pisze prostą
wyjaśniającą notatkę na temat danego
słowa/terminu.

Napisz krótką notatkę podając informacje na
temat czynności, które musza zostać
wykonane w sytuacji awaryjnej (wejście na
mieliznę, powódź, pożar, przechył,
opuszczenie statku, itd.) lub na temat innego
problemu dotyczącego twojej pracy.

Niniejsza publikacja wydana została ze wsparciem
finansowym Komisji Europejskiej. Niniejsza publikacja
prezentuje wyłącznie poglądy autorów, a Komisja nie jest
odpowiedzialna za sposób, w jaki wykorzystane zostaną
informacje w niej zawarte.
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