


PROJEKT WYDAWNICZY  

 
CENTRUM OŚWIATOWEGO AKADEMOS 

Przygotowany specjalnie na potrzeby kierowców 
samochodów ciężarowych pracujących na 

międzynarodowych trasach. 



JĘZYK ANGIELSKI DLA KIEROWCÓW 

• Kurs do samodzielnej nauki języka angielskiego, przeznaczony dla 
kierowców TIR; 

• Składa się z 5 płyt CD, na których nagrany jest materiał dydaktyczny w 
postaci dialogów, prezentujących najczęściej spotykane sytuacje 
komunikacyjne, charakterystyczne dla pracy kierowcy 
międzynarodowego; 

• Płyty uzupełnione są podręcznikiem, w którym znajdują się teksty 
dialogów, tablice barwne znaków drogowych oraz informacje 
gramatyczne; 

• Wszystkie dialogi i listy słówek są przetłumaczone na język polski; 

• Kurs umożliwia kierowcom naukę w czasie jazdy; 

 



  

 

DOBÓR TREŚCI - REALIZACJA  

• Zawartość merytoryczna podręcznika została opracowana we 
współpracy ze specjalistami z firmy transportowej; 

• Materiały były konsultowane z kierowcami pod kątem formy i treści; 

• Słownictwo specjalistyczne zostało wybrane i opracowane przez 
konsultantów firmy transportowej; 

• Kurs dba zarówno o rozwój komunikatywności ogólnej w języku 
angielskim, jak i o rozwój umiejętności rozwiązywania określonych 
problemów i radzenia sobie w sytuacjach ściśle związanych z pracą 
kierowcy międzynarodowego; 



ZAŁOŻENIA MERYTORYCZNE 

Kierowca powinien osiągnąć podstawowe umiejętności komunikacyjne: 

• Uzyskiwanie informacji przy rozładunku:  

 Nazywam się..., Jestem z firmy..., Przywiozłem to i to... 

 Ustalenie terminu rozładunku: liczebniki, godziny, pory dnia, dni 

tygodnia, miesiące + terminologia typowa 

 Ustalenie wielkości ładunku – ile mogę zabrać? 

• Uzyskiwanie informacji pomocniczych: 

 Którędy jechać?; 

 Jaka jest najlepsza droga?; 

 Gdzie mogę skorzystać z prysznica, toalety? itp. 

• Radzenie sobie w typowych sytuacjach: rozmowa z policjantem; 

rozmowa ze strażą graniczną; kwestie bezpieczeństwa; rozmowa w 

warsztacie. 

• Słownictwo typowe dla branży: nazwy samochodów, przyczep; 

wielkość; ładowność; zabezpieczenia ładunku; wymiary. 

 



PRZYKŁADOWE TREŚCI 
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EFEKTY NAUKI 

• Kurs języka angielskiego dla kierowców do samodzielnej nauki 

pozwala osiągnąć podstawowe umiejętności komunikacyjne.  

• Umożliwia swobodną i skuteczną komunikację w obszarach 

związanych z wykonywanymi obowiązkami zawodowymi. 

• Kierowca zdobywa wiedzę z zakresu podstaw znajomości języka: 

wyrażenia, frazy zapamiętane z nagrania i utrwalone przez czytanie 

książki, pozwalają na swobodne uzyskanie potrzebnych informacji i 

radzenie sobie z problemami w sposób zadowalający. 



W przypadku dodatkowych pytań 
jesteśmy do Państwa dyspozycji. 
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