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1. Wstęp

Są dwa problemy, które sprawiają, że uczenie się nowej wymowy wydaje się trudne.

Pierwszy problem polega na tym, że mamy tendencję do myślenia o wymowie tak, jakby była

ona czynnością poznawczą (jak gramatyka, słownictwo czy algebra). Rozwiązaniem jest

uczenie jej w sposób fizyczny, wyjście poza nawyk i ponowne połączenie się ze swoimi

mięśniami. Efektywne nauczanie wymowy bardziej przypomina nauczanie tańca niż

gramatyki. Wykorzystując swoją propriocepcję, uczniowie mogą połączyć się z mięśniami,

które są odpowiedzialne za tworzenie dźwięków i pozbyć się starych nawyków. Powtarzanie

za lektorem nie da tego efektu.

Drugi problem polega na tym, że wymowa wydaje się tajemnicza, nieskończona, unosząca

się w powietrzu... Gdzie ona jest? Co to jest? Jak ją złapać? Gramatyka jest w książkach,

słownictwo jest w słownikach, ale gdzie jest wymowa? Ile jej jest? Czy jest jakaś "mapa"?

Plakat Sound Foundations Phonemic Chart oferuje "mapę geograficzną" - wizualne,

kinestetyczne narzędzie myślenia, które może okazać się bardzo pomocne, gdyż na jednej

planszy widzimy:

- Wszystkie dźwięki, dla wszystkich słów i  całej “connected speech”,
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- Jak i gdzie powstają dźwięki,

- Jak dźwięki kształtują się wzajemnie.

1.1. Charakterystyka i główne założenia innowacji

Opracowując innowację autorka opierała się na wiedzy, doświadczeniu oraz materiałach

uzyskanych podczas szkolenia “Pronunciation and Storytelling: from Phonemes to Fluency”

prowadzonego przez Adriana Underhilla w Bell Teacher Academy w Bell Cambridge w UK

w lipcu 2022 roku. Szkolenie to było współfinansowane przez Komisję Europejską w ramach

projektu Erasmus+ “Nowa Szkoła - Nowy Start” o numerze 2020-1-PL01-KA101-080645,

który ma na celu m.in.  rozwijanie kompetencji językowych uczniów.

Główne założenia innowacji to

1. Rozwój kompetencji kluczowych oraz miękkich u uczniów - kreatywności, własnej

ekpresji, komunikowania się (płynności mówienia) a także pomoc uczniom w

przełamaniu bariery mówienia, nieśmiałości i strachu przed wystąpieniami

publicznymi.

2. Rozwijanie zamiłowania do literatury poprzez zwiększenie kontatku uczniów z poezją

oraz krótkimi opowiadaniami z morałem. Wiersze i historie umożliwią uczniom

wyrażenie swojego głosu, uczuć i mówienie prosto z serca, pogłębią ich spojrzenie na

siebie, innych, życie i świat.

3. Recytowanie wiersza lub opowiadanie historii jako dar dla siebie ( poczucie sukcesu)

i ludzi wokół nas (wzbogacenie innych, zachęta do refleksji).

4. “Wstrzymać nauczycieli i ruszyć uczniów” - hasło dr Marzeny Żylińskiej, czyli

zmiana roli nauczyciela z podającego wiedzę na stwarzającego warunki do

samodzielnego rozwijania kompetencji przez uczniów oraz wzmocnienie autonomii

ucznia i jego aktywnego udziału w procesie twórczym jakim jest nauka, czyli

uczynienie z uczniów podmiotu, a nie przedmiotu działań nauczyciela i szkoły,

poprzez:

a. wykorzystanie głównie metod aktywizujących, umożliwiających

uczniom podejmowanie decyzji o sposobie realizacji, pracy w grupach,
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przyjmowania różnych ról w grupie, wykorzystujących kreatywność

uczniów;

b. ograniczenie oceniania sumarycznego na rzecz informacji zwrotnej -

Systematycznie stosowana będzie samoocena podejmowanych działań

oraz procesu uczenia się. Uczniowie będą także dokonywać oceny

koleżeńskiej, ucząc się w ten sposób dokonywania konstruktywnej

informacji zwrotnej.

c. nowe podejście do progresji - osiągnięcia i postępy każdego ucznia

traktowane będą indywidualnie, uczniowie nie będą się porównywać,

tylko mierzyć swój postęp w odniesieniu do swoich własnych celów.

3. Wprowadzenie elementów, budujących wspólnotę i zaufanie na linii uczeń - uczeń,

uczeń - nauczyciel. Zgodnie z wynikami badań neurobiologów dobre relacje są

podstawą uczenia się.

4. Odejście od kultury błędu - błędy jako niezbędny element uczenia się (“protakes”

zamiast “mistakes”)

1.2. Grupa docelowa objęta innowacją oraz termin realizacji.

Adresatami innowacji są uczniowie następujących klas/ grup:

J. angielski:

Klasa 1 AP gr. jr1, 1P, gr jr1, 1 MED gr jr2 - prowadząca mgr Katarzyna Baca

1 TP - prowadząca mgr Patrycja Zbieranek-Pietraszczyk

1.3. Rodzaj innowacji i warunki realizacji.

Jest to innowacja metodyczno-organizacyjna, która realizowana będzie w IX Liceum

Ogólnokształcącym im. Wisławy Szymborskiej w Sosnowcu położonym przy ul. Jana

Dormana 9A w ramach zajęć obowiązkowych na wybranych przedmiotach oraz w systemie

blended learning. Innowacja nie wymaga dodatkowych środków finansowych.
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Realizatorka innowacji, która ukończyła szkolenia istotne dla tematyki innowacji, przeszkoli

pozostałych nauczycieli w ramach doskonalenia wewnątrzszkolnego.

2. Cele innowacji.

2.1. Cel główny:

Celem jest rozwijanie “comfortable intelligibility” (komfortowej zrozumiałości) w procesie

komunikowania się. Oznacza to, że uczeń jest dobrze rozumiany, kiedy mówi, a kiedy słucha,

może z łatwoscią zrozumieć słowa, frazy i znaczenie wypowiedzi mówcy. Innymi słowy,

uczeń umie aktywnie uczestniczyć w rozmowie, cieszyć się swoją ekspresją i komunikacją z

innymi ludźmi oraz czuć się pewnie w relacjach z innymi, jednocześnie będąc sobą w

świecie, który go otacza.

2.2. Cele szczegółowe:

● umiem wymówić angielskie dźwięki, złożyć je w słowa, a słowa w zdania (connected

speech)

● umiem akcentować właściwe sylaby

● jestem świadomy róznych akcentów i umiem je rozróżniać oraz się do nich

dostosować

● umiem nadać swojej mowie właściwą intonację, w zależności od sytuacji

● lepiej sobie radzę z wystapieniami przed publicznością

● umiem ocenić własną pracę oraz swój rozwój

● umiem sam wyznaczyć sobie cele oraz kryteria sukcesu

● umiem poprawnie i konstruktywnie udzielić kolegom i koleżankom informacji

zwrotnej

● radzę sobie lepiej z informacją zwrotną, porażkami, umiem wyciągnąć wnioski z

własnych dokonań

● doceniam pracę z innymi

● umiem wziąć odpowiedzialność za powierzone mi zadania

● jestem wytrwały w realizacji celów mimo niepowodzeń

● jestem bardziej kreatywny

● lepiej organizuję swoją pracę
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● dostrzegam wartość w literaturze oraz jej potencjał do pogłębienia mojego

myślenia o sobie, innych, życiu, świecie.

2.3. Postawy

● ciekawość poznawcza

● gotowość do podejmowania inicjatyw

● gotowość do pracy zespołowej

● uczciwość i odpowiedzialność

● wytrwałość

● poczucie własnej wartości

● kultura osobista

3. Procedury osiągnięcia celów.

3.1. Metody pracy

● Zwrócenie uczniom uwagi na fizyczność wymowy.

Kiedy uczymy się sportu lub tańca, stajemy się bardziej uważni na subtelne ruchy

mięśni, których możemy nie być świadomy podczas zwykłych czynności. Nie inaczej

jest z wymową. Tutaj również musimy pomóc uczniom połączyć się z mięśniami,

które są odpowiedzialne za produkcję dźwięków. Tak więc, jednym z pierwszych

zadań podczas pierwszych lekcji z każdą nową klasą jest pomóc uczniom (ponownie)

zlokalizować wewnętrzne przyciski, które wyzwalają ruchy mięśni i świadomie

znajdować nowe pozycje artykulacji. Te przyciski mięśniowe to:

➢ Język (poruszający się do przodu i do tyłu)

➢ Usta (rozchylanie i przywracanie lub zaokrąglanie i wypychanie do przodu)

➢ Szczęka + język (poruszanie nimi w górę i w dół)

➢ Głos (włączanie lub wyłączanie, w celu wydawania dźwięków dźwięcznych lub

bezdźwięcznych)
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● Wykorzystywanie planszy z dźwiękami Sound Foundations na każdej lekcji, według

wzorów:

Pamiętajmy: nie uczymy symboli, tylko pomagamy uczniom lepiej rozpoznawać

dźwięki, identyfikować i wytwarzać nowe dźwięki, a w trakcie tego procesu

przydzielamy każdemu z nich miejsce w tabeli, aby pokazać, że ten dźwiek jest inny

niż wszystkie pozostałe. Nie oczekujemy, że dźwięki będą "poprawne" od samego

początku, ale że będą wypróbowywane, ćwiczone i stopniowo poprawiane w miarę

jak uczniowie odzyskują propriocepcję - zdolność do zmiany wymowy własnych

dźwięków.

● Wykorzystywanie wskaźnika przez nauczyciela oraz uczniów wg wzorów:
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● Każda lekcja zaczyna się od czytania wiersza lub fragmentu wiersza, zaczyna

nauczyciel, potem jeden z uczniów recytuje wybrany przez siebie wiersz (Dyrektor

Poezji dba o to, by zawsze ktoś był przygotowany), na początku roku szkolnego i

w jego trakcie uczniowie nagrywają się, recytując swoje wiersze, by śledzić swój

progres w zakresie artykułowania dźwięków, wymowy, akcentu, intonacji. Kiedy

już wszyscy w klasie/ grupie przeczytają swoje wiersze, organizują  Festiwal

Poezji.

● Po festiwalu Poezji, każda lekcja zaczyna się od krótkiej opowiadanej historii.

Jeden z uczniów opowiada wybraną przez siebie krótką historię (Dyrektor

Krótkich Historii  dba o to, by zawsze ktoś był przygotowany). Kiedy już wszyscy

opowiedzą swoje historie, grupa organizuje Festiwal Opowiadań. Swoją dłuższą

krótką historię na Festiwal uczymy się opowiadać za pomocą następujących

ćwiczeń:

- rozbudowanie historii “The Giant” (przeczytaj jedno zdanie i dodaj coś

interesującego od siebie)

- podaj słowo (np. rodzaj osoby, kolor) i dodaj słowa, które je w sposób

ciekawy opiszą

- w zespole do 4 osób powiedz w dwóch zdaniach, o czym jest twoja historia

- napisz streszczenie swojej historii w pięciu zdaniach

- narysuj mapę swojej historii, zidentyfikuj poszczególne sceny, ponumeruj

je i zaplanuj ich lokalizację na twojej scenie

- naucz sie kluczowych fragmentów historii na pamięć
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- weź swoją historię na spacer i opowiedz ją pierwszemu koledze z twojej

grupy, posłuchaj jego komentarzy; wysłuchaj jego historii i pomóż mu ją

ulepszyć, weź swoją historię na spacer i opowiedz pozostałym członkom

zespołu (w kolejnych dniach).

- stosuj zasady wymowy i connected speech podczas recytowania  i

opowiadania

- utrzymuj kontakt wzrokowy ze wszystkimi słuchaczami (próba na scenie -

powiedz tylko tytuł)

● każdy Festiwal organizują uczniowie, ochotnicy zgłaszają się na funkcje: Dyrektor

Programu, Dyrektor Sceny; Festiwal zawsze odbywa się w tylko w gronie danej

grupy, chyba że uczniowie zadecydują inaczej. Występy można nagrywać (jeśli

uczniowie wyrażą chęć i zgodę).

3.2. Formy pracy

● praca indywidualna

● praca w parach

● praca w zespołach

● outdoor learning - spacery na świeżym powietrzu pod okiem nauczyciela

(“weź swój wiersz, swoją opowieść na spacer”), Festiwal Opowiadanych

Historii  może odbyć się na dworze, jeśli tak zdecydują uczniowie

● dyktafon jako materiał edukacyjny - uczniowie nagrywają swoje wypowiedzi,

by śledzić swoje postępy

3.3. Ocenianie
Nauczyciel oraz uczeń:

● redefiniują pojęcie oceny – ocena jako wynik wzajemnej współpracy

między uczniem a nauczycielem,

● redefiniują pojęcie sukcesu – którym jest każdy progres w procesie uczenia

się, bez odnoszenia się do osiągnięć innych uczniów

● nauczyciel będzie stosował ocenianie przez docenianie oraz będzie

zachęcał uczniów do autorefleksji – „Powiedz, czego się nauczyłeś?”, „Czy

jesteś z siebie zadowolony?”

● błąd jako element uczenia się
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3.4. Formy sprawdzania poziomu wiedzy uczniów

W ramach innowacji, sprawdzanie rozwoju kompetencji uczniów w zakresie wymowy i

kompetencji komunikowania się będzie się odbywało za pomocą:

- Ankiety dla uczniów -sprawdzanie poziomu pewności siebie  w posługiwaniu się

językiem angielskim i komunikacji z innymi ludźmi

- ocena koleżeńska

- samoocena

Obserwacja wypowiedzi uczniów:

a) częstotliwość używania przez nich  angielskich dźwięków zamiast polskich,

akcent, intonacja, connected speech

b) zasób słownictwa

c) płynność mówienia

d) umiejętności komunikacyjne

3.5. Dekoracje i układ klasy.
Ławki w klasie są ustawione w sposób umożliwiający pracę w zespołach.

Na ścianie obok tablicy plansza z symbolami dźwięków Adriana Underhilla. Wskaźnik przy

planszy zawsze dostępny do wykorzystania w razie potrzeby.

4. Tematyka i treści nauczania.

Treści nauczania zawarte w niniejszej innowacji oparte są o ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy

programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz

branżowej szkoły II stopnia dla poszczególnych przedmiotów.

Innowacja wkomponowuje się w realizację zadań zawartych w szkolnym zestawie

programów nauczania, Statucie Szkoły, szkolnym programie wychowawczym oraz

profilaktyki.
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5. Przewidywane efekty u uczniów.

● wzrost motywacji wewnętrznej do nauki

● rozwój kompetencji miękkich: komunikacyjnych, emocjonalnych i społecznych

● rozwój umiejętności współpracy, prezentacji

● rozwój umiejętności krytycznego i twórczego myślenia

● rozwój umiejętności cyfrowych

● rozwój kompetencji uczenia się

6. Ewaluacja.

Celem ewaluacji jest zbadanie jakości realizacji projektu innowacyjnego. Realizacja

metod i form pracy, obejmujących innowację, będzie poddana ewaluacji z wykorzystaniem

opracowanych narzędzi, a uzyskane wyniki wykorzystane zostaną do doskonalenia pracy

szkoły. Poziom zdobytych przez młodzież wiadomości i umiejętności będzie analizowany w

trakcie trwania obserwacji podczas realizacji innowacji.

Nauczyciel będzie przeprowadzał różnego rodzaju rozmowy, badania ankietowe,

ewaluacyjne, by brać pod uwagę głos każdego ucznia i dostosowywać swój warsztat pracy

do aktualnych potrzeb.

W trakcie realizacji programu będzie dokonywana bieżąca ewaluacja formatywna.

Podstawą ewaluacji będą rozmowy, badania ankietowe, dzienniki uczniów, obserwacja oraz

analiza wytworów uczniów. Wyniki ewaluacji dostarczą informacji o postępach uczniów i

skuteczności realizacji zamierzonych celów. Będą stanowiły podstawę do ewentualnych

zmian w trakcie realizacji programu, takich jak techniki, firmy pracy, tematyka, dobór

materiałów.

Na koniec programu przeprowadzona zostanie ewaluacja sumatywna. Podstawą

ewaluacji będą wyniki uczniów, obserwacje nauczyciela oraz ankieta dla uczniów

zaczerpnięta z publikacji Ośrodka Rozwoju Edukacji ”Programy nauczania w rzeczywistości

szkolnej. Tworzenie-wybór-ewaluacja”:

Ankieta ewaluacyjna przeprowadzona wśród uczniów po realizacji programu
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Odpowiedz na poniższe pytania, zaznaczając kółeczkiem wybraną przez siebie odpowiedź:

TAK lub NIE.

Pytanie Odpowiedź

1. Czy chętnie uczestniczyłaś/eś w zajęciach z …………………….…? TAK NIE

2. Czy przychodziłaś/eś na zajęcia zawsze przygotowana/y? TAK NIE

3. Czy udało Ci się zrealizować postawione sobie cele? TAK NIE

4. Czy forma prowadzenia zajęć była dla Ciebie ciekawa? TAK NIE

5. Czy sposób prowadzenia zajęć przez nauczyciela pozwolił Ci aktywnie uczestniczyć w

zajęciach? TAK NIE

6. Czy praca w zespole powodowała, że czułaś/eś się pewnie? TAK NIE

7. Czy Twoim zdaniem praca w zespole przyczyniła się do integracji klasy? TAK NIE

8. Czy w czasie zajęć mogłaś/eś samodzielnie zdobywać wiedzę? TAK NIE

9. Czy w czasie zajęć mogłaś/eś samodzielnie podejmować decyzje? TAK NIE

10. Czy mogłaś/eś obserwować rezultaty swojej pracy? TAK NIE

Udziel krótkich odpowiedzi:

11. Jakie umiejętności rozwinęłaś/rozwinąłeś w trakcie lekcji na których stosowana była

innowacja?

………………………………………………………………………………………………

12. Wymień zagadnienia, które sprawiały Ci najwięcej trudności.

………………………………………………………………………………………………..

13.

………………………………………………………………………………………………
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Dziękuję

Opracował Lech Moryksiewicz

http://www.bc.ore.edu.pl/Content/271/programy_nauczania_w_rzeczywistosci_szkolnej.pdf

Szczegółowa analiza wyników ankiety, przeprowadzonych rozmów oraz wyników

klasyfikacji pozwoli ocenić stopień realizacji zamierzonych celów. Działania te pomogą

wyciągnąć wnioski, zaplanować pracę i ewentualnie zmodyfikować metody pracy. Podjęta

zostanie także decyzja o ewentualnej kontynuacji innowacji w tej grupie.

Wszystkie wyniki i uwagi zostaną opracowane w sprawozdaniu oraz udostępnione
dyrektorowi szkoły.

7. Źródła.
Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze
zm.) – art. 41 ust. 1 pkt 3, art. 50 ust. 2.
Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z
2017 r. poz. 60) – art. 15 pkt 29b.
Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) – art. 1 pkt 18, art.
44 ust. 2 pkt 3, art. 55 ust. 1 pkt 4, art. 68 ust. 1 pkt 9, art. 86 ust. 1.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz
podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia
ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej
przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

Szulc, A. 2019.: “Nowa Szkoła – Zmianę edukacji warto zacząć przy tablicy”
Żylińska, M. 2013.: „Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi”. Toruń:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Żylińska, M. 2015. „Postkomunikatywna dydaktyka języków obcych w dobie technologii
informacyjnych. Teoria i praktyka”. Warszawa: Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna
“Materiały i zadania w pracy online” – webinarium, dr Marzena Żylińska

Ukończone szkolenia:

1. Katarzyna Baca Pronunciation and Storytelling: from
Phonemes to Fluency with Adrian
Underhill

Bell Teacher
Academy,
Cambridge, UK
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http://www.bc.ore.edu.pl/Content/271/programy_nauczania_w_rzeczywistosci_szkolnej.pdf
http://www.bc.ore.edu.pl/Content/271/programy_nauczania_w_rzeczywistosci_szkolnej.pdf


2. Katarzyna Baca Jakoś czy Jakość - zdalna edukacja Budząca Się Szkoła

3. Katarzyna Baca Języki obce inaczej Budząca Się Szkoła

4. Katarzyna Baca Co się dzieje gdy stopnie stają się celem
edukacji?

Budząca Się Szkoła

5. Katarzyna Baca Materiały i zadania w pracy online Budząca Się Szkoła

6. Katarzyna Baca Teaching through the Lens of Mediation:
Mediation made simple.

Bell Teacher
Academy Cambridge

6. Katarzyna Baca Project-based learning: How to plan a
project for young learners?

Bell Teacher
Academy Cambridge

7. Katarzyna Baca,
Joanna
Janas-Sajdak,
Grazyna
Stanek-Czerny,
Justyna Jopek

Uczeń mediatorem. Zespół Widzę
Człowieka

8. Katarzyna Baca Job shadowing w szkole CEIP SAN
BARTOLOME, Orihuela, Hiszpania

Erasmus+

9. Katarzyna Baca Language and Learning2Learn Richard Language
College,
Bournemouth, UK
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