
Drugi j ęzyk obcy w gimnazjum. 
Może przyszedł już czas na zmiany? 
  
Chciałabym poruszyć problemem dotyczący szkoły, którym jestem bezpośrednio 
zainteresowana. 
Chodzi o tak z pozoru oklepany temat jak nauczanie języków obcych w szkole. Wszyscy są 
zgodni, co do potrzeby nauki języków obcych, a jak to wygląda w praktyce? 
Na pewno jest lepiej, jeżeli chodzi o tak zwany pierwszy język obcy, którym najczęściej jest 
obecnie język angielski. W niektórych szkołach uczą się go dzieci nawet od kl. I szkoły 
podstawowej, od kl. IV jest on obowiązkowy w wymiarze 3 godz. tygodniowo i możliwością 
podziału uczniów na grupy. Problem, który chciałam poruszyć dotyczy jednak drugiego 
języka obcego. 
 Przypomnę jak było kiedyś. Pierwszy język wprowadzany był w V kl. ośmioletniej szkoły 
podstawowej, a drugi w czteroletnim liceum. Nikt nie kwestionował wtedy potrzeby nauki 
dwóch języków obcych. 
Obecnie większość uczniów zaczyna naukę drugiego języka obcego w pierwszej klasie 
gimnazjum. Można by powiedzieć, że to bardzo dobrze, bo przecież zaczynają się uczyć dwa 
lata wcześniej niż w poprzednim systemie, gdyby….  
Gdyby nie to, że jest to w gimnazjum tzw. przedmiot dodatkowy, z którego ocena nie liczy 
się do średniej ocen, oraz która nie wpływa na promocję do następnej klasy. Jaki to ma 
wpływ na motywację do nauki uczniów w wieku gimnazjalnym? Nietrudno się domyślić. W 
tym wieku jeszcze niewielu myśli kategoriami dorosłych, czyli że im się znajomość języków 
obcych kiedyś w życiu przyda. Ważne jest to, że w aktualnej chwili nie trzeba się uczyć. 
Dodam, że ze względu na to, iż jest to przedmiot dodatkowy nie ma również możliwości 
podziału uczniów na grupy i często uczą się oni w oddziałach 30 osobowych. Jak to wygląda 
w praktyce? Myślę, że każdy, kto uczył się kiedyś języka obcego może sobie to wyobrazić. W 
tym roku szkolnym powstała możliwość, aby uczniowie gimnazjum uczyli się drugiego 
języka obcego na dodatkowych kołach zainteresowań. W tym przypadku ocena nie jest 
umieszczana w ogóle na świadectwie. Mogłam zaobserwować, że w takiej sytuacji, kiedy 
kółko nie jest uzupełnieniem przedmiotu nauczanego w szkole nawet bardzo dobrzy i zdolni 
uczniowie mają kłopoty z motywacją do nauki. Bieżące sprawdziany i prace domowe są w tej 
sytuacji zawsze ważniejsze i trudno się temu dziwić.  
 
Jakie są efekty takich przepisów? Wielu uczniów nie wykorzystuje możliwości nauki 
drugiego języka obcego w gimnazjum, jaki im daje szkoła, a co gorsze utrudniają naukę tym, 
którzy chcieliby się uczyć. Wpływa to na obniżenie chęci do nauki, a także jej efektów. 
Z tych powodów duża część uczniów podejmując naukę drugiego języka w liceum zaczyna 
się go uczyć od początku. A że liceum trwa obecnie 3 lata, przy czym trzecią klasę uczniowie 
poświęcają głównie na przygotowanie się do matury, na drugi język, którego prawie nikt nie 
wybiera (z przyczyn opisanych wyżej) pozostają w praktyce dwa lata obowiązkowej nauki 
(dwa, czyli połowę mniej niż w poprzednim systemie).  
 
W tej sprawie można by zrobić bardzo wiele i każdy najmniejszy krok byłby ważny. 
Najlepiej byłoby oczywiście, aby drugi język stał się obowiązkowym przedmiotem w 
gimnazjum. Myślę, że niewiele jest gimnazjów, w których uczniowie uczą się jednego języka. 
Koszty takiej decyzji byłyby niewielkie (przy założeniu, że klasy nie można podzielić na 
grupy), a byłby to krok w dobrym kierunku i na pewno przyczyniłby się do wzrostu rangi 
przedmiotu. 
Druga możliwość, która teoretycznie istnieje, ale w praktyce nie jest wykorzystywana, to 
realizacja założenia, że drugi język jest przedmiotem dodatkowym, dla tych, którzy 



rzeczywiście chcą się uczyć. W tym przypadku  powinien być umieszczany na lekcjach 
pierwszych lub ostatnich. Oczywiście głos decydujący o tym, czy dziecko będzie się uczyło 
drugiego języka mieliby rodzice (tak jest również obecnie). W każdym rozwiązaniu 
kluczową rolę ma ocena i powinna się ona wliczać do średniej . Dlaczego nie uwzględnić 
w średniej ocen faktu, że ktoś uczy się czegoś więcej ponad minimum? Uczniowi 
powinno się w jakiś wymierny sposób „opłacać” umieć więcej niż inni . Tłumaczenie, że 
nie każda szkoła (gimnazjum) może pozwolić sobie na nauczanie dwóch języków ze względu 
na brak filologów przestało być aktualne. 
 
 


