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„Analiza potrzeb kształcenia przedmiotów
zawodowych w szkołach branży samochodowej, ze
szczególnym uwzględnieniem nauczania
zawodowego języka obcego”

Jak wynika z raportu „Czego (nie) uczą polskie szkoły, przygotowanego” przez FOR
oraz Fundację Eberta1 uczniowie przechodzący przez polski system edukacji uważają, że
szkoła nie przygotowuje ich do przyszłej aktywności zawodowej. Aż 47% absolwentów szkół
zawodowych ocenia wiedzę i umiejętności nabyte w szkole jako bezużyteczne w pracy. Nie
dysponujemy danymi dotyczącymi wyłącznie nauczania języków obcych (a tym bardziej
zawodowego języka obcego), ale domniemywać można, że sytuacja w tym obszarze jest
bardzo podobna (o ile nie jeszcze bardziej niekorzystna). Poniższa analiza potrzeb kształcenia
przedmiotów zawodowych w szkołach branży samochodowej będzie się skupiała głównie (ale
nie wyłącznie) właśnie na kwestii nauczania zawodowego języka obcego. Prezentowane
wnioski oparte są na opiniach nauczycieli biorących udział w warsztatach przeprowadzonych
zorganizowanych w ramach projektu LdV ToI „Intercar” (w warsztatach wzięli udział
zarówno nauczyciele języków obcych, jak i przedmiotów zawodowych), z ankiety
przeprowadzonej podczas warsztatów i pośród nauczycieli biorących udział w szkoleniach z
obsługi portalu e-learningowego intercar.edu.pl2 oraz na nieformalnych rozmowach z
nauczycielami szkół zawodowych (podczas innych spotkań). Ponadto, ankieta dotycząca
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przeprowadzona wśród uczniów szkół zawodowych. W diagnozie problemu uwzględnione
zostały także ich opinie.

DIAGNOZA PROBLEMU:
Zdaniem wszystkich respondentów (nauczycieli), nauka zawodowego języka obcego
jest uczniom bardzo potrzebna i powinna być obowiązkowa. Znajomość słownictwa
technicznego umożliwi młodzieży zarówno uzyskanie pełni korzyści, jakie dają organizowane
przez szkoły wymiany zagraniczne, jak i lepsze możliwości odnalezienia się na rynku pracy
po zakończeniu edukacji (możliwość wyjazdu na staże zagraniczne, współpraca z
zagranicznymi klientami, możliwość zapoznawania się z dokumentacją techniczną itd.).
Jednakże wdrażaniu tego postulatu przeszkadzają następujące, zidentyfikowane przez
respondentów, problemy:

 Zbyt mała liczba godzin języków obcych:
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Na naukę języków obcych przeznacza się w programie nauczania zbyt mało godzin.
Powoduje to, iż nauczyciele mają problem, aby zdążyć nawet z podstawowym zakresem
materiału (zwł. gdy muszą przygotować uczniów do matury) i nie starcza już czasu na
rozszerzenie zakresu o słownictwo zawodowe. Jako ogromny problem wskazywano też fakt
skrócenia nauki w technikach do 4 lat. Powoduje to, że uczniowie są przeładowani
materiałem i tym trudniej jest poświęcić czas na dodatkowe obowiązki.
 Zbyt liczne klasy i zróżnicowanie poziomów:
Nauczyciele zwracali uwagę, że grupy zajęciowe są bardzo liczne, co spowalnia i utrudnia
proces nauczania, czyniąc go mało efektywnym. Podkreślali także, iż uczniowie po
gimnazjum przychodzą do szkół z gorszą znajomością języka, niż zakładają to programy
nauczania. Powoduje to, że w pierwszej kolejności trzeba poświęcić czas na nadrabianie
braków – nie starcza go już potem na język zawodowy.
 Niewystarczające przygotowanie nauczycieli:
Nauczyciele języków obcych nie są przygotowywani merytorycznie do prowadzenia zajęć z
języka zawodowego. Brakuje gotowych programów nauczania i wsparcia metodycznego
nauczycieli w tym zakresie. Dodatkowy problem stanowi fakt, że niezwykle utrudnione jest
organizowanie zajęć wspólnie przez nauczycieli przedmiotów zawodowych i języków
obcych. Jest to spowodowane zarówno zbyt małą liczbą godzin, jak i brakiem kontaktu
miedzy tymi grupami nauczycieli.
 Brak materiałów dydaktycznych:
Praktycznie nie są dostępne materiały dydaktyczne (podręczniki, zeszyty ćwiczeń, słowniki)
wspomagające naukę zawodowego języka obcego w branży samochodowej. Nauczyciele są
zmuszeni na własną rękę przygotowywać tego typu materiały, co dodatkowo utrudnia pracę i
wydłuża czas potrzebny na przygotowanie lekcji.
 Opinie uczniów:
Wśród ankietowanych uczniów zdecydowana większość stwierdziła, że znajomość
słownictwa zawodowego może im się przydać w przyszłej pracy i że chcieliby zdobywać taką
wiedzę. Jedynie 16% ankietowanych odpowiedziało, że nie widzi potrzeby nauki
zawodowego języka obcego. Natomiast tylko 5% uczniów zainteresowanych taką nauką
stwierdziło, że ilość czasu poświęcana na lekcjach na te kwestie jest wystarczająca. Pokazuje
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to, że po stronie uczniów jest duża potrzeba zdobywania wiedzy w tym zakresie, której
obecny system nauczania nie zaspokaja.

REKOMENDACJE
W oparciu o zebrane materiały, zaproponować można następujące rozwiązania, które
będą miały pozytywny wpływ na poprawę zarysowanych wyżej obszarów problemowych:
 Język obcy techniczny na egzaminie zawodowym
Aby zmotywować zarówno nauczycieli, jak i uczniów do nauki zawodowego języka obcego,
słownictwo techniczne powinno obowiązkowo znaleźć się na egzaminie zawodowym. Takie
rozwiązanie spowoduje, że ten obszar tematyczny zostanie odpowiednio doceniony zarówno
przez nauczycieli i uczniów, jak i przez osoby odpowiedzialne za przygotowywanie
programów nauczania.
 Więcej godzin zajęć z języka obcego
Aby w pełni zrealizować postulat z poprzedniego punktu, zwiększona musi zostać liczba
godzin języka obcego. Tylko dzięki temu nauczyciele będą mogli przezwyciężyć problemy
wynikające ze zróżnicowania poziomów językowych uczniów, zrealizować podstawowy
program oraz w stopniu wystarczającym włączyć do lekcji naukę zawodowego języka
obcego.
 Organizowanie zajęć modułowych
Dobrym sposobem na zwiększenie efektywności nauki zawodowego języka obcego, będzie
organizowanie zajęć modułowych – czyli takich, które wspólnie będą prowadzić nauczyciele
języka obcego oraz przedmiotów zawodowych. Dzięki takie formule, bardziej wyraźna będzie
możliwość praktycznego zastosowania wiedzy zdobytej w zakresie języka obcego, podczas
pracy związanej z wybranym zawodem. Ponadto taki sposób realizacji zajęć podniesie
kwalifikacje kadry nauczycielskiej (nauczycielom przedmiotów zawodowych da możliwość
rozwinięcia kompetencji w zakresie języka obcego, natomiast nauczyciele języków obcych
zdobędą wiedzę techniczną, która ułatwi im pracę związaną z nauczaniem zawodowego
języka obcego).
 Nowoczesne materiały dydaktyczne
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Aby umożliwić nauczycielom efektywne prowadzenie zajęć z zawodowego języka obcego,
należy dostarczyć im materiały dydaktyczne, które umożliwią i ułatwią to zadanie. Materiały
powinny mieć formę, która będzie motywowała uczniów do nauki, także samodzielnej nauki
w domu. Przykładem takich materiałów są podręczniki i platforma e-learningowa
przygotowywane w ramach projektu LdV TOI „Intercar”. Z przeprowadzonych z uczniami
ankiet wynika, że większość z nich nie widzi problemu w sytuacji, w której do odrabiania
prac domowych będzie potrzebny dostęp do komputera i internetu (takiej możliwości nie ma
15% ankietowanych). Ewentualne problemy techniczne zapewne uda się rozwiązać przez
odpowiednie zaplanowanie dostępu do urządzeń dostępnych w szkołach (w pracowniach
komputerowych, bibliotekach szkolnych).
PODSUMOWANIE
Potrzeba poprawy jakości nauczania języków obcych (w tym zawodowego języka obcego)
jest w polskich szkołach zawodowych paląca. Jak pokazuje projekt Intercar, są szkoły, które
nie czekając na szczegółowe wytyczne i pomoc organizacyjną czy finansową decydentów
(samorządy, Ministerstwo Edukacji Narodowej) starają się tak wykorzystać dostępne środki i
możliwości, by samodzielnie poprawić jakość nauczania i przygotowanie swych uczniów do
przyszłej kariery zawodowej. Jednak jak wynika z naszych doświadczeń z bliższego kontaktu
z kilkudziesięcioma szkołami zawodowymi, wiele z nich czeka na impuls „z góry”. Ważne
jest zatem, aby szkoły taki impuls otrzymały, gdyż bez tego sytuacja w edukacji będzie
zmieniać się na lepsze zdecydowanie zbyt wolno.

ANEKS 1 (ankieta przeprowadzona wśród nauczycieli)
Szanowni Państwo,
5

poniższa, krótka ankieta pomoże nam w lepszym rozpoznaniu potrzeb związanych z nauką
zawodowego języka obcego w szkołach kształcących w zawodach branży samochodowej.
Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki zostaną uwzględnione w raporcie dotyczącym analizy
potrzeb edukacyjnych w obszarze nauczania zawodowego języka obcego.

1. Czy zawartość aktualnego programu nauczania języka obcego odpowiada potrzebom szkół
kształcących w zawodach branży samochodowej?
A. tak

B.raczej tak

C. raczej nie

D.nie

2. Czy zmiana w tej dziedzinie jest potrzebna?
A. tak

B.raczej tak

C. raczej nie

D.nie

3. Czy zgadza się Pani/Pan ze stwierdzeniem, że absolwent szkoły kształcącej w zawodach
branży samochodowej powinien znać terminologię zawodową również w języku obcym?
A. tak

B.raczej tak

C. raczej nie

D.nie

4. Czy uważa Pani/Pan, że na rynku jest wystarczająca ilość materiałów wspomagających
naukę zawodowego języka obcego w branży samochodowej?
A. tak

B.raczej tak

C. raczej nie

D.nie

5. Jeśli nie, to czy zaprezentowane materiały mogłyby wypełnić tę lukę na rynku?
A. tak

B.raczej tak

C. raczej nie D.nie

6. Czy chciałaby/by Pani/Pan wykorzystywać zaprezentowane
prowadzonych przez siebie lekcji?
A. tak

B.raczej tak

materiały podczas

C. raczej nie D.nie

7. Jeśli tak, to które z zaprezentowanych materiałów byłyby dla Pani/Pana użyteczne?
(W tym pytaniu można zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź)
A. podręcznik dla nauczycieli
B. zestaw ćwiczeń dla uczniów

C. Słownik
D. Portal edukacyjny on line z e-learningiem

8. Czy odpowiada Pani/Panu zawartość merytoryczna, forma i stopień trudności
zaprezentowanych materiałów?
a. Zawartość merytoryczna: A. tak
B.raczej tak
C. raczej nie D.nie
b. Forma:
A. tak
B.raczej tak
C. raczej nie D.nie
c. Stopień trudności:
A. tak
B.raczej tak
C. raczej nie D.nie
ANEKS 2 (ankieta przeprowadzona wśród uczniów)

Szanowni uczniowie,
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poniższa, krótka ankieta pomoże nam w lepszym rozpoznaniu potrzeb związanych z nauką
zawodowego języka obcego w szkołach kształcących w zawodach branży samochodowej.
Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki zostaną uwzględnione w raporcie dotyczącym analizy
potrzeb w obszarze nauczania zawodowego języka obcego.
1. Jakiego języka obcego/jakich języków obcych uczysz się w szkole? (proszę wpisać)
A..............
B..............
2. Czy uważasz, że znajomość słownictwa związanego z branżą samochodową może Ci
się przydać w przyszłości?
A. tak

B. raczej tak

C. raczej nie

D. nie

3. Czy obecnie na lekcjach języka obcego uczysz się słownictwa, związanego z branżą
samochodową?
A. tak

B. nie

4. Jeśli TAK, to czy jest go:
A. za mało

B. za dużo

C. wystarczająco

5. Jeśli NIE, to czy chciałabyś/chciałbyś się go uczyć?
A. tak

B. raczej tak

C. raczej nie

D. nie

6. Czy na lekcjach języka obcego w szkole wykorzystywane są pomoce multimedialne
(komputery, internet)?
A. tak, często

B. tak, ale rzadko

C. nie

7. Czy gdyby do odrabiania prac domowych z języka obcego potrzebny był dostęp do
komputera i internetu, to czy mógłbyś/mógłbyś bez problemu je odrabiać?
A. tak

B. raczej tak

C. raczej nie

D. nie

Dziękujemy za wypełnienie ankiety!
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