Nauczanie języków obcych

Ramowe plany nauczania obowiązujące w liceum ogólnokształcącym w roku szkolnym
2017/2018 obejmują nauczanie języków obcych:
- w zakresie podstawowym
- w zakresie rozszerzonym
- w zakresie przedmiotów uzupełniających
Analiza przedstawionej propozycji planów nauczania pozwala stwierdzić, że jej autorzy kładą
duży nacisk na nauczanie języków obcych, czego wyrazem jest zarówno zróżnicowana oferta
językowa (język angielski, techniczny język angielski, język niemiecki, język włoski, język hiszpański),
jak i przewidywana liczba godzin nauczania poszczególnych języków, zdecydowanie wyższa aniżeli
wynika to z minimalnego wymiaru godzin nauczania języków obcych określonego w rozporządzeniu.
Warto tu dodać, iż uczeń liceum może uczyć się co najmniej dwóch języków obcych, gdzie możliwa
jest kontynuacja nauki obu języków, których uczeń uczył się w gimnazjum. Istnieje też możliwość
kontynuowania nauki jednego języka z gimnazjum oraz rozpoczęcie „od zera” nauki innego języka
obcego. Biorąc pod uwagę powszechność nauczania języka angielskiego i nauczanie innych języków
obcych na niższych etapach edukacyjnych należy przyjąć, iż język angielski (w zakresie rozszerzonym)
będzie nauczany na innym (wyższym poziomie), aniżeli pozostałe języki, tj. język włoski (zgodnie
z założeniem autorów również w zakresie rozszerzonym) czy język niemiecki. Zatem istotnym
elementem skutecznej edukacji językowej jest dobranie programu nauczania zgodnego z poziomem
umiejętności uczniów. W tym celu warto sprawdzić na wejściu poziom umiejętności językowych
uczniów a następnie umożliwić naukę danego języka w grupach językowych o zbliżonych poziomach.
Można tu wykorzystać dostępne testy różnicujące lub opracować własne. Nauczanie języków
powinno odbywać się w grupach. Możliwe są różne rozwiązania organizacyjne: grupy oddziałowe,
międzyoddziałowe lub międzyklasowe.
Szkoła chcąc dostosować ofertę do możliwości i potrzeb uczniów i rodziców proponuje
wprowadzenie technicznego języka angielskiego jako przedmiotu uzupełniającego . To w klasie nauk
ścisłych ciekawe rozszerzenie i uzupełnienie programów nauczania. Efektywnej nauce języka
angielskiego w tym zakresie z pewnością będzie sprzyjało opracowanie przez szkołę odpowiedniego
programu nauczania, jak też zapewnienie wykwalifikowanej kadry.
Motywowanie uczniów, którzy dość swobodnie posługują się językiem obcym, np. angielskim,
którego często uczą się przynajmniej od przedszkola, jest zadaniem wymagającym od nauczyciela
dużej wiedzy językowo-dydaktycznej oraz dużej inwencji w zakresie chociażby stosowanych metod
i form pracy. W tym kontekście bardzo uzasadniony jest pomysł postrzegania edukacji językowej
w kontekście przygotowywania uczniów do egzaminów potwierdzających ich umiejętności językowe
i uzyskanie odpowiednich certyfikatów. Warto tu rozważyć nawiązanie współpracy z instytucjami,
które takie certyfikaty na różnych poziomach proponują ( zgodnie z poziomami biegłości językowej
opisanymi w dokumencie, do którego odwołuje się zarówno aktualnie obowiązująca, jak i nowa
podstawa programowa z języka obcego, tj. w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego:

uczenie się, nauczanie, ocenianie). I tak, dla języka angielskiego może to być np. British Council, dla
języka niemieckiego Instytut Goethego.
Podsumowując proponowane w planach nauczania liczby godzin nauczania języków obcych stanowią
dobry punkt wyjścia do stworzenia uczniom dobrych warunków uczenia się języków obcych. Należy
pamiętać, że podstawowym celem kształcenia językowego jest zdobycie przez uczniów umiejętności
skutecznego porozumiewania się w języku obcym (w mowie i piśmie). Do tego potrzebny jest min.
kontakt z językiem, np. poprzez realizację projektów międzynarodowych, ale też wykorzystanie
materiałów autentycznych na lekcjach. W kształceniu językowym istotne jest stworzenie sprzyjającej
przestrzeni do uczenia się, np. poprzez odpowiednio wyposażoną salę, ale też poprzez np. używanie
języka obcego jako języka komunikacji podczas zajęć. To zaś będzie możliwe, jeśli zajęcia językowe
będą prowadzone przez wykwalifikowanych nauczycieli.
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