
Pamiętajmy o fonetyce!  

 

 
 

 

Podejście komunikacyjne cieszy się bardzo dużym powodzeniem we współczesnym 

nauczaniu języków obcych. Jego głównym celem jest osiągnięcie kompetencji 

komunikacyjnej rozumianej jako umiejętność przekazania i odbioru informacji typowych dla 

życia codziennego (Komorowska, 2009).  

 

Skoro kładziemy nacisk na rozwijanie kompetencji komunikacyjnej, czyli na kształtowanie 

zachowań językowych, nasuwa się pytanie, jaką rolę przypisujemy nauczaniu systemu języka 

obcego? Kompetencja lingwistyczna, której budulcem jest znajomość podsystemów 

językowych takich jak foniczny, graficzny, gramatyczny, leksykalny stanowi przecież 

podstawę znajomości języka obcego.  

 

Każdy nauczyciel ma świadomość jak ważna jest równowaga w rozwijaniu poszczególnych 

podsystemów językowych, ponieważ sytuacja komunikacyjna wymaga ich jednoczesnego 

użycia. Ale czy w praktyce dydaktycznej ta równowaga jest zachowana?  

Pomimo, że język mówiony dominuje na lekcjach języka obcego, to jednak zagadnienia 

fonetyczne często ustępują miejsca gramatycznym i leksykalnym. Trudno wyobrazić sobie, że 

nauczyciel realizując materiał zawarty w podręczniku pomija ćwiczenia gramatyczne, co w 

przypadku ćwiczeń fonetycznych niestety zdarza się, a przecież to błędy w wymowie i 

intonacji uniemożliwiają bardzo często skuteczne komunikowanie się (Komorowska, 2009).  

 

Wiele osób zachwyca się dźwiękową warstwą języka francuskiego. My – nauczyciele tego 

języka musimy to ”piękno” pielęgnować i przekazywać uczniom. Pozycja, jaką zajmuje 

fonetyka w nauczaniu zależy od nas, to my wybieramy metody i techniki nauczania. Często 

uczymy tak jak uczono nas i zapominamy, że rozwój techniki daje nam o wiele więcej 

możliwości. Kiedyś jedynym wzorcem fonetycznym był nauczyciel, dzisiaj możemy 

korzystać z nagrań audio i wideo, dzięki czemu uczniowie mogą uczyć się od najlepszego 

modelu artykulacyjnego, czyli od rodzimych użytkowników języka. Naturalnie, czym lepszy 

wzorzec tym lepsze wyniki.  



 

Kształtowanie słuchu fonematycznego to pierwszy krok w kierunku poprawnej wymowy. 

Jeśli uczeń nie będzie prawidłowo rozpoznawał dźwięków, nie będzie również potrafił ich 

produkować. Zachęcajmy więc uczniów do oglądania filmów, programów, bajek w 

oryginalnych wersjach językowych. Są one ogólnodostępne na kanałach francuskojęzycznych 

i w Internecie. Nawet, jeśli uczniowie nie będą rozumieli wypowiedzi, osłuchają się z 

językiem i rozwiną swoje umiejętności percepcyjne. Należy jednak pamiętać, że nie zawsze 

zdolności percepcyjne przekładają się na zdolności produkcyjne. Dobry słuch muzyczny nie 

gwarantuje zatem osiągnięcia wymowy zbliżonej do natywnych użytkowników języka 

(Wilczyńska, 2005).  

 

Do większości podręczników dołączone są nagrania tekstów oraz ćwiczenia fonetyczne, które 

rozwijają umiejętności rozróżniania i produkowania dźwięków mowy. Nie pomijajmy ich!  

Nawet jeśli przez uczniów oceniane są jako nieatrakcyjne, to każdy nauczyciel ma 

świadomość, że są one bardzo wartościowe, dostosowane do poziomu wiedzy uczniów na 

danym etapie nauki języka.  

 

Warto również skorzystać z innych dóbr, jakie daje nam postęp techniczny. W Internecie 

dostępnych jest mnóstwo ciekawych ćwiczeń dostosowanych do różnych poziomów 

zaawansowania i różnych odbiorców. Na lekcji można je realizować korzystając z pracowni 

komputerowej lub multimedialnej. W przypadku uczniów zaawansowanych warto 

wykorzystać ich umiejętności komputerowe i przygotować ćwiczenia z zastosowaniem 

programów komputerowych do analizy akustycznej mowy, np. Praat.  

 

 
 

 

Coraz więcej szkół posiada laboratoria językowe, w skład których wchodzą pojedyncze 

stanowiska dla uczniów wyposażone w mikrofon i słuchawki oraz konsola dla nauczyciela. 

Takie pracownie są bardzo przydatne szczególnie w nauczaniu fonetyki, ponieważ 

umożliwiają swobodny i głośny trening wymowy wszystkich uczniów jednocześnie, co 

zapewnia indywidualizację pracy oraz przyczynia się do rozwoju autonomii ucznia. Jest to 

doskonała forma pracy zwłaszcza dla tych uczniów, którzy wstydzą się wymawiać nowe 

dźwięki w obecności innych osób. Z jednej strony uczniowie mają komfort swobodnej pracy 



samodzielnej, z drugiej zaś świadomość bycia kontrolowanym przez nauczyciela, który może 

wybiórczo przysłuchiwać się dowolnie wybranej osobie czy grupie osób. Laboratoria 

językowe doskonale wspomagają pracę nauczyciela w liczebnych klasach, gdzie możliwości 

pracy z każdym z uczniów są bardzo ograniczone.  

 

Prawidłowa nauka podsystemu fonicznego powinna obejmować zarówno poziom cech 

segmentalnych jak i prozodycznych. Należy więc zadbać o rozwój wielu umiejętności takich 

jak: 

- rozróżnianie i produkowanie dźwięków mowy, 

- rozróżnianie akcentu wyrazowego i zdaniowego oraz umiejętności ich użycia, 

- rozróżnianie i produkowanie wzorów rytmicznych i intonacyjnych.  

 

Nauczyciel ma zatem do wykonania zadanie niełatwe, ale warto zadać sobie trochę trudu, bo 

przecież poprawna wymowa jest naszą wizytówką i gwarancją skutecznego komunikowania 

się w języku obcym.  

 

_ 
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