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WYKORZYSTANIE TECHNICZNYCH ŚRODKÓW
W NAUCZANIU JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ŁÓDZKICH SZKOŁACH ŚREDNICH

W roku szkolnym 1977/1978
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w tym zakresie

10

średnio

tę średnią zawyżyły
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im więcej osób go używa.

16

znajduje się

twierdząco na pytanie,

do pomocy audiowizualnych.

sprzęt audiowizualny

ję

przecząco.

brakuje materiałów

do projektorów,

Dwie osoby odpowiedziały

jest w szkole

stszej,

stwierdzili, że

odpowiedziała natomiast, że

ją się materiały

I tak na

samo posiadanie

jeszcze o niczym

Odpowiadając na pytanie
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żywają ich rzadko
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do użycia pomocy
przyzwyczajeni do
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być całkowicie zastąpiony
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będący obecnie
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które są nagrane na

płytach, należałoby
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(piosenki, wiersze, itp.).
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powinien

zniszczenia nagrania, a tak

szybkie znajdowanie

tniejące materiały,
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Wydaje się, że

środkiem dydaktycznym,

tne powtarzanie materiału

datkowych

jest duża popularność

jako środka dydaktycznego.

jak

także materiałów do

Trzeba też

dbać

o

dobrą

oraz o odpowiednią akustykę

-

bardzo

zainstalowanie dodatkowych głośników

w

pracow

niach języków obcych.

3. Dziwić może rćwnież fakt, że
ny jest przez
kop).

niezbyt często

ankietowanych nauczycieli

Jest to przecież urządzenie

nośne i lekkie,

można go używać

niu, niekoniecznie

dużą popularność
czycieli do

sługiwane
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przez uczniów.

ją oni także
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ich niezbyt

przywiązaniem

nau

takich jak kreda i tablica.
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podczas lekcji

Wyłącza ich to całkowicie

od nauczyciela

w grafoskopy

na ankietę),

można więc chyba tłumaczyć

tradycyjnych środków,

ponieważ koncentrują się

grody"

Wyposażenie szkół

(sądząc z odpowiedzi

4. Pomoce audiowizualne
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bardzo łatwe w obsłudze, prze
w każdym praktycznie pomieszcze

zaciemnionym.
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rzutnik pisma

z
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przebiegu

na stronie technicznej. Oczeku

pewnej "rekompensaty",

oceny bardzo dobrej)

dobrze przygotowani do

czy też "na

za pomoc. Nauczycie

użycia każdego środka

dy

daktycznego w procesie nauczania.
5. Nie wszystkie
są wykorzystywane.
przede wszystkim
szczególnie

środki dydaktyczne
Być może

w przyszłości

bardziej skomplikowanego

laboratorium językowego

drugi

nie jest jeszcze

czny,

a i wykorzystanie laboratorium

wości, gdyż

"...

[...]

używać się

i magnetowidu,

w pełni sprawdzony

będzie

choć

jako środek

a
ten

dydakty

budzi coraz szersze wątpli
spełniane

mogą być także spełniane

jeśli nauczyciel wie,

Z małą przesadą

szkoły

i drogiego sprzętu,

w zasadzie wszystkie funkcje

laboratorium językowe
netofon,

posiadane przez

jak z niego właściwie

można by stwierdzić,

przez

przez dobry

że

mag

korzystać.

laboratorium

to
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tylko

bardziej rozbudowany

i skomplikowany

powszechniej

używane są w szkołach

skiej (Z R K ),

jakkolwiek

ność do pracy

w szkole
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. Przepis mówiący

36-osobowej
klas na
szyć, że

magnetofon"

audiotrenery

ich jakość
o dzieleniu na

przestał już obowiązywać

grupy podczas lekcji

grupy klasy

języka obcego;

łoby dążyć do

a nie z całymi klasami.

zmniejszenia liczby uczniów

Coraz
pol

przydat

wiele do życzenia.

i obecnie

aż połowa ankietowanych nauczycieli

pracuje z grupami,

produkcji

i w związku z tym

pozostawiają jeszcze

.

co

najmniej

nie dzieli

się

można się tylko cie
w dalszym

ciągu

W przyszłości należa
podczas lekcji

języka

obcego - optymalna wydaje się liczba 12-15 uczniów.
2

B. K r a k o w i a n ,
Techniczne środki
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nauczania języków,

"Zycie

7. Wskazane byłoby

umożliwienie nauczycielom

wyjazdów zagranicznych
mieó żywy kontakt
nia się

w czasie wakacji.

z językiem oraz

w nowych tendencjach w

języków

Nauczyciele

obcych
powinni

możliwość szerszego orientowa

nauczaniu i

zaznajamiania się

z

nowymi materiałami.
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. Podczas nauczania

wagę na

języka obcego

problemy fonetyczne

poprzez ćwiczenia

trwalanie błędów w wymowie.

- nie wolno

Do tego typu ćwiczeń

podczas ćwiczeń

mitowali

nie nauczyciela, lecz głosy

taśmach.

Wydaje się niezbędne posiadanie

odpowiednich materiałów

intonacji,

na bieżąco

wykorzystać mo

speakers

nagrane

przez każdego

do prowadzenia ćwiczeń

na które należy znaleźć

byłoby

z wymowy i intonacji

native

u-

pozwalać na u-

magnetofon i laboratorium językowe;

wskazane, aby uczniowie

ciela

baczną

uczniów i rozwiązywać je

wymowy i intonacji

żna przede wszystkim

należy zwracać

ina

nauczy
wymowy

i

wystarczającą ilość czasu

w

procesie nauczania języka.
9. Zasadniczy wniosek
Stosowanego

prowadzonej ankiety
wadzenia zajęć
nych w

dla pracowników

jest taki, że

z wykorzystania

procesie nauczania

łoby prowadzić te zajęcia
miesięcznymi praktykami
że

największy nacisk

nu
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