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WSTĘP 

Druga połowa XX wieku była okresem rozwoju i wzrostu znaczenia dziedziny 

językoznawstwa określanej jako ESP1 (ang. English for Specific Purposes - 

nauczania języków obcych dla celów specjalistycznych). Wraz ze wzrostem 

znaczenia języka angielskiego jako języka międzynarodowego, zmieniało  

się zapotrzebowanie na specjalistyczne kursy języka angielskiego zaspokajające 

edukacyjne  i zawodowe potrzeby uczących się.  

W Polsce po 1989 roku, wraz ze wzrostem liczby wyższych uczelni, pojawiła  

się nowa, liczna grupa uczących się – studentów wyższych uczelni - oczekujących 

gruntownego przygotowania do przyszłej pracy zawodowej, dla których język 

angielski jest niezbędny jako narzędzie pracy w Polsce, w Unii Europejskiej oraz 

poza jej granicami. 

Nauczyciele języka angielskiego stają przed wyzwaniem opracowania kursów 

języka angielskiego dla celów specjalistycznych dla niedoświadczonych 

zawodowo studentów, którzy z jednej strony potrzebują przygotowania  

do funkcjonowania w środowisku pracy i biznesu, a drugiej mają zbyt mało 

doświadczenia, aby odnaleźć w sobie motywację do studiowania technicznego, 

specjalistycznego języka angielskiego     

Celem tej pracy jest opracowanie modelu konstrukcji i ewaluacji programu 

nauczania języka angielskiego dla celów specjalistycznych na wyższej uczelni. 

Zostanie ono poprzedzone prezentacją poszczególnych etapów procesu konstrukcji 

programu oraz ich praktycznym zastosowaniem na przykładzie wyższej szkoły 

biznesu.  

W konstrukcji pracy te zamierzenia zostały przedstawione w dwóch częściach.  

W pierwszej, części teoretycznej, zaprezentowano miejsce ESP w procesie 

nauczania języka angielskiego i poszczególne etapy procesu opracowywania 

programu nauczania. Część druga pracy, empiryczna, jest studium przypadku 

odnoszącym się do modelowania kursów języka angielskiego w wyższej szkole 

biznesu. 

  

                                                      
1 wyjaśnienie skrótów angielskojęzycznych w załączniku nr 4 
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Rozdział I nakreśla tło historyczne ESP, wyjaśnia rosnące zainteresowanie 

kursami tego typu, prezentuje jego definicje oraz przedstawia poszczególne etapy 

opracowania kursu ESP, ze szczególnym uwzględnieniem analizy potrzeb, jako 

kluczowego elementu w nauczaniu języka obcego dla celów specjalistycznych, 

której celem jest dostosowanie modelu programu do indywidualnych potrzeb 

uczących się. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na: określenie i analizę 

sytuacji docelowej oraz sytuacji obecnej związanej z procesem uczenia się 

(strategie uczenia się stosowane przez uczniów). 

Rozdział II prezentuje rodzaje programów nauczania wykorzystywanych  

w nauczaniu języków obcych. W rozdziale tym dokonana zostanie klasyfikacja 

programów nauczania oraz analiza ich słabych i mocnych stron w kontekście 

nauczania języka angielskiego dla celów specjalistycznych. 

Rozdział III poświęcony jest zagadnieniu właściwej selekcji i ewaluacji 

materiałów dydaktycznych w procesie opracowywania kursu języka obcego dla 

celów specjalistycznych. Rozdział prezentuje różne rodzaje dostępnych 

materiałów dydaktycznych do wykorzystania na zajęciach języka obcego  

dla celów specjalistycznych, omawia sposoby ich ewaluacji oraz modyfikacji  

i dostosowania do indywidualnych potrzeb uczących się. 

 

C z ę ś ć  e m p i r y c z n a  obejmuje analizę ilościową i jakościową wyników trzech 

etapów badań. Celem dwóch pierwszych etapów jest określenie potrzeb 

uczestników kursu ESP i znalezienie odpowiedzi na pytania, jakie umiejętności 

uczący się powinni nabyć w trakcie kursu (ang. target situation analysis) oraz 

czego uczący się potrzebują, aby się nauczyć, czyli jakie są potrzeby uczniów 

związane z procesem uczenia się (ang. learning needs) 

Rozdział IV prezentuje wyniki analizy potrzeb studentów I roku w wyższej 

uczelni, dopiero rozpoczynających naukę języka angielskiego w formie zajęć 

lektoratowych z języka angielskiego w biznesie.  

Rozdział V jest analizą przyjętego modelu kształcenia w wyżej wymienionej  

uczelni, przeprowadzonej wśród studentów III lub IV roku, właśnie kończących 

przewidziany programem studiów kurs języka angielskiego. Ponadto w rozdziale 

podjęta zostaje próba ewaluacji kursu ESP pod względem jego organizacji, 
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uwzględnionych w programie treści, zastosowanych metod i technik nauczania 

oraz stopnia zaspokojenia potrzeb uczestniczących w kursie studentów. 

Rozdział VI prezentuje wyniki trzeciego etapu badania i jest analizą sytuacji 

docelowej, przeprowadzonej wśród menedżerów niższego i średniego szczebla. 

Celem tej części badań jest zgromadzenie informacji dotyczących użycia języka 

obcego w pracy zawodowej, identyfikacja potrzeb językowych osób już 

pracujących posiadających wyższe wykształcenie i pewne doświadczenie 

zawodowe. 

Rozdział VII jest analizą porównawczą wyników uzyskanych na wszystkich 

trzech etapach badania. Konfrontuje on potrzeby studentów rozpoczynających 

naukę w wyższej uczelni i tych, kończących ją po trzech latach zajęć 

lektoratowych. Potrzeby studentów zestawione są również z realiami środowiska 

pracy i doświadczeniem młodych menedżerów posługujących się językiem 

angielskim na co dzień w celu identyfikacji sprawności, zagadnień i umiejętności 

najbardziej przydatnych w pracy zawodowej. 

Rozdział VIII jest próbą opracowania modelowego programu nauczania dla 

lektoratu języka angielskiego prowadzonego w wyższej uczelni na podstawie 

uzyskanych wyników ankiet, po identyfikacji słabych i mocnych stron dotychczas 

prowadzonych kursów oraz w oparciu o informacje dotyczące istniejących 

ograniczeń i zmiennych.  

W pracy wykorzystano głównie źródła angielskojęzyczne. Wszystkie tłumaczenia 

zostały wykonane przez autorkę pracy i wydrukowane kursywą.  

Praca zawiera również bibliografię i załączniki prezentujące kwestionariusze 

wykorzystane na wszystkich etapach badań oraz zestawienie skrótów 

angielskojęzycznych użytych w pracy. 

  

 

 

 

 


