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Ścieżki edukacyjne w programie nauczania języka obcego w liceum

ogólnokształcącym.

Wraz z wdrażaniem kolejnych etapów reformy oświaty, w podstawie programowej

kształcenia ogólnego dla liceów ogólnokształcących, wprowadzonościeżki edukacyjne do

realizacji w ramach programów nauczania poszczególnych przedmiotów. Ta innowacja jest

naturalną konsekwencją postępującej reformy, gdzie oczywista jest konieczność zachowania

ciągłości i spójności pomiędzy poszczególnymi etapami kształcenia. I choć samo pojęcie

ścieżki edukacyjnej może być dla nauczyciela liceum ogólnokształcącego czymś nowym, to

na pewno nie są nowością kryjące się pod tym hasłem treści i umiejętności o istotnym

znaczeniu poznawczym i wychowawczym, których realizacja może się odbywać w ramach

nauczania przedmiotów. A zatem, zgodnie z podstawą programową, każdy nauczyciel liceum

ogólnokształcącego powinien uwzględnić we własnym programie następujące ścieżki

edukacyjne:

1. edukacja czytelnicza i medialna,

2. edukacja ekologiczna,

3. edukacja europejska,

4. edukacja filozoficzna,

5. edukacja prozdrowotna,

6. edukacja regionalna- dziedzictwo kulturowe w regionie,

7. wychowanie dożycia w rodzinie.

Umieszczenie treści i umiejętności, wynikających z poszczególnych ścieżek

edukacyjnych, w programach nauczania języków obcych, nie powinno stanowić problemu,

jako że pozostają one w zgodzie z treściami nauczania i osiągnięciami w zakresie nauki

języka obcego.
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I tak, w procesie kształcenia, uczeń powinien korzystać z różnych źródeł informacji, czy

są to encyklopedie, słowniki, leksykony, czy też źródła elektroniczne. Pomagając mu w tym

nauczyciel będzie realizowałedukację czytelniczą i medialną. Treści z zakresu tejścieżki

edukacyjnej pojawiają się również w tematyce poruszanej na lekcjach:

• czytelnictwo, ulubione książki, gatunki literackie, ulubieni autorzy, czasopisma,

artykuł do gazety;

• kino, ulubione filmy, gatunki filmowe;

• radio i telewizja, ulubione programy,racjonalny dobór programów (tu również ścieżka

prozdrowotna), reklama, wpływ mediów na kulturę;

• analiza oryginalnych tekstów, również w wersjach uproszczonych i skróconych;

• internet, komunikowanie się przez e-mail.

W wyniku procesu kształcenia, uczeń osiąga umiejętność uczestniczenia w dyskusji,

wyraża własne opinie i umie ich bronić. Mogą to być choćby dyskusje na temat problemów

środowiska. Podejmując takie zagadnienia zapewniamy realizację edukacji ekologicznej. W

jej obrębie, rozmawiamy na tematy takie jak:

• ruch uliczny jako wzrastające zagrożenie dlaśrodowiska;

• odnawialneźródła energii – samochody napędzane energią słoneczną;

• inżynieria genetyczna (tu również edukacja filozoficzna);

• katastrofy, zmiany klimatu, zagrożone gatunki;

• wakacje i przygody – związek człowieka ze środowiskiem (także ścieżka

filozoficzna).

W trakcie nauki w liceum ogólnokształcącym uczeń powinien poszerzać swoją wiedzę na

temat kultury państw obszaru języka nauczanego, z uwzględnieniem tematyki integracji

europejskiej. Zapewniając uczniom potrzebne materiały, wprowadzamy go w zakres treści

edukacji europejskiej. Uczeń poznaje Wielką Brytanię jako państwo członkowskie Unii

Europejskiej, jej historię i kulturę, również historię jej języka i jego odmiany.

W ramach realizowaniaedukacji filozoficznej, poruszamy zagadnienia związane z

głównymi koncepcjami człowieka, jego naturalnym i kulturowymśrodowiskiem. Inicjujemy

dyskusje, w których uczeń uczy się argumentowania, formułowania podstawowych pytań

filozoficznych o istnienieświata i istotę bytu człowieka. Uczeń dyskutuje o perspektywie

zanikania różnorodnych kultur i języków, zastanawia się jak je chronić.
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Zapoznając ucznia z normami socjokulturowymi obszaru języka nauczanego, rozwijając

słownictwo dotyczące trybużycia, form spędzania wolnego czasu, higieny pracy poruszamy

zagadnienia związane zedukacją prozdrowotną. Pojawiają się tu tematy takie jak:

• tworzenie zdrowegośrodowiska (samochód a rower - tu również edukacja

ekologiczna);

• zdrowy, aktywny trybżycia;

• zdrowie i postępy w medycynie;

• skutki palenia.

Ponadto, według podstawy programowej, uczeń powinien swobodnie operować językiem

w bogatym repertuarze sytuacyjno-tematycznym, z uwzględnieniem tematyki kraju

ojczystego, co pojawia się w założeniachedukacji regionalnej. Uczeń powinien poznawać

własny region a nauczyciel pomagać mu w kształtowaniu tożsamości regionalnej na tle

wartości narodowych i europejskich. Działania te umożliwia poruszanie takich tematów jak:

• zagadnienia społeczne: problemy bezrobocia, przemocy, biedy w różnych krajach;

• sytuacje konfliktowe i ich rozwiązywanie w zależności nie tylko od charakteru

człowieka ale też kultury, w jakiej się wychował;

• miejsce zamieszkania: porównanie warunkówżycia dzieci w Polsce i Anglii;

• kultura globalna –świadomy wybór polskich produktów.

Rozmawiając na temat rodziny, konfliktów pojawiających się w niej, przyjaźni, roli

kobiety we współczesnymświecie poruszamy tematykę z zakresuwychowania do życia w

rodzinie.

Analizując zakres tematyczny któregokolwiek z podręczników, zatwierdzonych do

realizacji w liceach ogólnokształcących, znajdziemy te, jak i wiele podobnych zagadnień,

które są odzwierciedleniem różnych sfer życia i pokrywają się z zakresem tematycznym

wymaganym na maturze. Umożliwiają one również realizację poszczególnychścieżek

edukacyjnych na IV etapie kształcenia.

Realizując powyższe treści na kolejnych jednostkach lekcyjnych korzystać będziemy z

różnorodnych metod i form pracy, dostosowując je do potrzeb danego tematu. Poniżej

przedstawiam scenariusz przykładowej lekcji języka angielskiego, na której prezentowane i

utrwalane będą treści z zakresu edukacji europejskiej i regionalnej. Lekcję według poniższego

konspektu przeprowadziłam w XLII Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi.

Temat: National Identity.
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Podręcznik: Opportunities Upper Intermediate.

Czas:2 x 45 minut.

Cele:

• wyrażanie preferencji za pomocą potocznych zwrotów,

• różnica między zwrotamiI love i I’d love to

• doskonalenie sprawności słuchania (rozumienie informacji szczegółowej,

rozpoznawanie zdań prawdziwych i fałszywych)

• doskonalenie sprawności mówienia (wyrażanie własnych opinii)

• poszerzenie wiedzy o społeczeństwie Wielkiej Brytanii,

• realizacja treści edukacji europejskiej (zaakcentowanie stosunku Brytyjczyków, jako

mieszkańców kraju członkowskiego Unii Europejskiej, do ich przynależności do

jednoczącej się Europy),

• realizacja treści edukacji regionalnej (pogłębianie więzi ze swoim środowiskiem,

regionem i krajem – kształtowanie tożsamości regionalnej, utrwalenie wiedzy o

własnym regionie, zachęcenie do udziału wżyciu środowiska lokalnego).

Metoda: komunikacyjna.

Formy: praca z całą klasą, praca w grupach, praca w parach, praca indywidualna

uczniów.

Pomoce dydaktyczne:podręcznik, magnetofon.

Przebieg lekcji:

1. Sprawy organizacyjne: lista obecności, praca domowa z poprzedniej lekcji.

2. Rozgrzewka: uczniowie kolejno czytają na głos słówka z Key Words i wstawiają

słowa z listy do odpowiednich kategorii. Na podstawie zdjęć z podręcznika i

słownictwa z Key Words, uczniowie wyrażają swoją opinię na temat Wielkiej

Brytanii i Brytyjczyków.

3. Rozumienie tekstu słuchanego:

a) program radiowy – uczniowie wspólnie z nauczycielem analizują strategie

słuchania, zapoznają się z twierdzeniami dotyczącymi opinii Brytyjczyków

o sobie samych, w trakcie słuchania zaznaczają te zdania jako prawdziwe

lub fałszywe;

b) wywiad – uczniowie zapoznają się z treścią kolejnego ćwiczenia na

słuchanie, w trakcie którego robią notatki na temat tego, co bohaterce

wywiadu podoba się w jej kraju a co nie. Uczniowie ponownie słuchają
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wywiadu, tym razem pod kątem potocznych zwrotów używanych do

wyrażania preferencji. Podczas słuchania, uzupełniają zdania w Function

File.

4. Utrwalenie: na podstawie zdań z Function File uczniowie identyfikują różnice

między zwrotami typuI love i I’d love to, I prefer i I’d prefer to, dodatkowo

zwracają uwagę na użycie po tych zwrotach, bezokolicznika lub formy z

końcówką –ing. Uczniowie pracują w parach zadając sobie nawzajem pytania z

ćwiczenia 6 strona 11 i odpowiadają na nie, w pytaniach i odpowiedziach

wykorzystują poznane wcześniej zwroty.

5. Dalsza praca: uczniowie pracując indywidualnie robią listę wad i zalet mieszkania

w naszym kraju i mieście. Następnie uczniowie pracują w grupach dyskutując na

podstawie wcześniej zrobionych notatek, porównując swoje spostrzeżenia i

wymieniając opinie. W dyskusji ogólnoklasowej, podsumowującej temat

narodowej tożsamości, uczniowie starają się opisać swój kraj, miasto rodzinne i

ich mieszkańców używając słownictwa z Key Words.

6. Praca domowa: Language Powerbook –ćwiczenia 1,2,3, strona 6 utrwalające

wyrażanie preferencji.

Oparacowane przez Gabrielę Sender-Kordiak


