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1. WYMAGANIE 

Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji 

2. TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Wprowadzenie drugiego języka obcego nowożytnego do szkolnego planu nauczania  
w zasadniczej szkole zawodowej 

3. CEL DZIAŁANIA 
 poprawa kompetencji językowych i komunikacyjnych uczniów poprzez wdrożenie w szkole 

drugiego języka obcego 

 poprawa jakości kształcenia językowego w szkole 

 wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów 

 promocja wielokulturowości i otwartości na szeroko pojętą inność 

 wzrost zaangażowania szkoły we współpracę międzynarodową 

 przygotowanie uczniów do roli obywateli Europy 

4. KRÓTKI OPIS DZIAŁANIA 
W 2004/2005 roku wprowadzono do oferty edukacyjnej zasadniczej szkoły zawodowej dodatkowy 
język obcy nowożytny w wymiarze 1 godzina tygodniowo. Początkowo zaplanowano zmianę na 
trzyletni cykl kształcenia, traktując ją jako działanie pilotażowe.  
Dodatkowe bezpłatne zajęcia cieszyły się ogromnym powodzeniem wśród uczniów. Młodzież 
wykorzystywała znajomość języka angielskiego i niemieckiego podczas corocznych wyjazdów do 
szkoły w Münster w ramach partnerskiej współpracy obu placówek. Rozwijane umiejętności 
językowe pozwalały uczniom na zakwalifikowanie się i udział w stażach zagranicznych (np.:  
w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii czy Portugalii ). 
Podczas wprowadzania w szkole zmiany znaczna część prac do wykonania przypadła nauczycielom 
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języków obcych. Do ich zadań należało: opracowanie planów dydaktycznych uwzględniających 
sposób organizacji zajęć dodatkowych, liczbę zaplanowanych godzin w trzyletnim cyklu kształcenia 
oraz różnorodność grup pod względem poziomu językowego.  
Z powodu braku podręczników przeznaczonych do użytkowania na dodatkowych zajęciach 
językowych, nauczyciele musieli przygotować pomocnicze materiały dydaktyczne, m.in.: karty pracy, 
zestawy ćwiczeń, słowniczki, testy.  
Po trzech latach działań przeprowadzono w szkole ewaluację zmiany, przyjmującą formę pomiaru 
wiedzy i umiejętności uczniów z dodatkowo wprowadzonego języka. Testy wypadły bardzo dobrze. 
O opinię poproszono również Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski. Oba organy oceniły inicjatywę 
jako wartościową i potrzebną, dostosowaną do wymagań współczesnego świata.  
W 2007 roku, wspólnie z organem prowadzącym, który w całości finansuje dodatkowe lekcje 
językowe dla uczniów, podjęto decyzję o wprowadzeniu na stałe do ramowego planu nauczania 
szkoły zasadniczej zawodowej drugiego języka obcego.  

5. EFEKTY 

 znaczne zwiększenie sprawności językowej młodzieży 

 większy udział uczniów w stażach zagranicznych 

 zwiększenie szans młodzieży na europejskim rynku pracy 

 wyrównywanie szans młodzieży wywodzącej się z rodzin o niższym statusie materialnym lub 
wywodzącym się z terenów wiejskich 

 wyróżniająca się na tle innych szkół zasadniczych oferta edukacyjna Zespołu Szkół 

 wzrost zainteresowania szkołą uczniów i ich rodziców – przedmioty dodatkowe w warunkach 
niżu demograficznego są skutecznym narzędziem wzbogacania oferty programowej 

6. RADY I PRZESTROGI 
 dobór właściwie wykształconych nauczycieli; 

 konieczność dostosowania programu nauczania, planu dydaktycznego, form i metod pracy oraz 
pomocy dydaktycznych do sposobu organizacji zajęć dodatkowych; 

 wysokie koszty finansowe (należy bardzo dokładnie i szczegółowo opracować plan finansowy 
przedsięwzięcia) 

7. SPOSOBY UPOWSZECHNIANIA 
Strona internetowa szkoły: www.zsrz.lublin.pl 
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