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Skuteczna
nauka
niemieckiego

Ten e-book jest zbiorem porad, które ukazały się na mojej stronie internetowej
"Niemiecki po ludzku".
Dlaczego składam je w e-book?
Myślę, że warto mieć taki zbiór metod w jednym miejscu i nie musieć zaglądać na
stronę, żeby wyszukać coś, czego potrzebujemy w danym momencie. Teraz myślę,
że byłoby świetnie, gdybym sama miała podobny poradnik, kiedy wiele lat temu
zaczynałam naukę języków obcych, chociaż nie było wtedy takich możliwości
technologicznych jak dzisiaj. Co prawda nadal uczę się języków, ale teraz jestem już
bardziej świadoma, jeżeli chodzi o metody.
Teksty prezentują się tutaj zupełnie inaczej niż na blogu, zostały poddane
przeróbkom. Stanowią całość, uporządkowałam je w rozdziały, aby łatwo można
było znaleźć interesujący nas temat. Mam nadzieję, że Wam się spodoba.
Niewykluczone, że w przyszłości powstanie nowa wersja e-booka.
Z doświadczenia wiem, że znajomość języków obcych otwiera wiele drzwi, poszerza
horyzonty, daje nowe możliwości. Życzę Ci sukcesów w nauce - jakiegokolwiek
języka się uczysz. Życzę Ci, żebyś za jakiś czas mogła / mógł powiedzieć, że
opanowałaś / opanowałeś pierwszy lub nowy język obcy.
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I. O postanowieniach noworocznych

Kiedy kończy się jeden rok i ma się zacząć następny, wiele osób robi postanowienia
noworoczne. Wśród nich bardzo często znajduje się nauczenie lub douczenie się
języka obcego. Czy to ma sens?
Jeśli tak, to co zrobić, aby rok zamknąć sukcesem

i aby móc odhaczyć

postanowienie z listy?
1

Muszę przyznać, że nigdy nie robiłam i nie robię postanowień noworocznych. Wróć,
tylko raz zrobiłam postanowienie. Wiele lat temu postanowiłam sobie, że w następnym
roku zrobię prawo jazdy. Nie zrobiłam go do tej pory, więc wtedy pomyślałam sobie, że
nie ma sensu zastanawiać się nad postanowieniami czy robić listy. Kiedy chcę coś
zrobić, to zaczynam tu i teraz – jeśli jest to możliwe. Jeśli nie, to czekam na odpowiedni
moment. 1 stycznia rzadko kiedy jest dobrym momentem, także dlatego, że jesteśmy
wtedy jeszcze w nastroju świąteczno-sylwestrowym. Wybranie dobrego momentu na
rozpoczęcie działania jest bardzo ważne. Realizacja zajmuje dużo czasu lub wiele lat
– zależy od planu. W tym miejscu chciałabym dać kilka wskazówek osobom, które w
nowym roku mają dużo planów związanych z nauką niemieckiego lub innego języka
obcego.

1. Zrób DOBRY i WYKONYWALNY plan.

Cele powinny być sformułowane w formie zdań, które da się zrealizować. Nie ma sensu
postanawiać sobie: „W grudniu będę płynnie mówić po niemiecku”. Tak, pewnie jest to
do zrobienia, ale jak? Co zrobić, aby zrealizować ten cel? W jaki sposób go osiągnąć?
Moim zdaniem najlepiej jest formułować małe cele, np. „Codziennie będę się uczyć 10
słówek”, „Przeczytam jedną książkę po niemiecku w miesiącu” lub „Raz w tygodniu
przeczytam artykuł po niemiecku”. Takie cele są możliwe do zrealizowania.
1

Inne postanowienia oczywiście były, ale nie noworoczne.
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2. Przygotuj sobie dobry PLANER.
Do tej pory w życiu codziennym posługiwałam się tylko kalendarzem / terminarzem, ale
ostatnio dołożyłam do tego planer. Stwierdziłam, że lepiej jest mieć w jednym miejscu
terminy, a w drugim plany. Jestem osobą, która (prawie) wszystko musi mieć
perfekcyjnie zorganizowane, a co za tym idzie – zapisane. Nie rozumiem ludzi, którzy
idą na zakupy bez listy lub nie mają zapisanych terminów w jednym miejscu, lecz na
karteczkach, które łatwo mogą się gdzieś „zawieruszyć”. Planer jest o tyle dobrym
narzędziem, że jak nazwa wskazuje – służy do zapisania planów czy celów w jednym
miejscu. Ja moje codzienne plany dzielę na priorytety i na rzeczy mniej ważne. W ten
sposób wszystko jest poukładane. Taką codzienną organizację można przenieść do
nauki języka obcego. Można kupić gotowy planer lub zrobić swój.

3. Z planerem związane są listy zadań i popularne odhaczanie.

Ja jestem w tym specjalistką. W związku z dużą ilością pracy listy zadań na każdy dzień
są czymś, z czego nigdy nie mogłabym zrezygnować. Takie listy zadań można robić
2

również do nauki języka obcego. Zachęcam do zrobienia listy na każdy dzień. Jeśli
ktoś dysponuje małą ilością czasu, to może to być jedna rzecz, nie musi być cała lista.
Jestem zdania, że lepiej poświęcić codziennie 10 minut na naukę języka obcego niż
godzinę np. w sobotę. Rozumiem, że każdy ma swój sposób uczenia się, ale myślę, że
chwila z niemieckim na co dzień sprawi, że osiągniemy większy postęp. Raz w
tygodniu warto zaplanować „dłuższą chwilę” i zrobić coś, co zajmuje więcej czasu, np.
kilka ćwiczeń gramatycznych lub przeczytać artykuł.

2

Teraz, kiedy mam malutkie dziecko, znacznie trudniej jest mi znaleźć czas na zrobienie listy i na odhaczanie,
ale pewne rzeczy mam tak zakorzenione w głowie, że sporo czynności wykonuję automatycznie, bez spoglądania na listę.
Zadania długofalowe nadal rozpisuję, dzieląc je na podzadania.
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4. Nie wyznaczajmy sobie deadline na nauczenie się języka obcego.
Moim zdaniem postanowienia w stylu „Do końca roku będę mówić płynnie po
niemiecku” nie mają sensu, gdyż cel jest sformułowany zbyt ogólnie. Tak jak pisałam
wcześniej, lepiej sformułować małe cele, które łatwiej jest „ogarnąć”.

5. Wybór dobrych materiałów do nauki.

Często jestem pytana o to, od czego zacząć. Tak dużo jest podręczników do nauki
niemieckiego. Jeśli jesteśmy na kursie językowym, to mamy ten problem z głowy, gdyż
nauczyciel wybrał podręcznik. Inna sytuacja występuje jednak, kiedy uczymy się
języka obcego samodzielnie. Kiedy zaczęłam uczyć się ﬁńskiego, postanowiłam, że
kupię jak najwięcej podręczników do nauki tego języka. W porównaniu do
niemieckiego jest ich oczywiście niewiele, ale i tak byłam w stanie znaleźć i kupić około
dwudziestu (a zaznaczam, że nie było to takie proste i większość musiałam kupić w
Wielkiej Brytanii). Skończyło się jednak na tym, że korzystam głównie z materiałów,
jakie otrzymuję od mojej nauczycielki. Samodzielne uczenie się jest oczywiście
możliwe (tak nauczyłam się hiszpańskiego), ale i tak musimy mieć kogoś, kto rozwieje
nasze wątpliwości czy wyjaśni problemy, jakie pojawią się podczas nauki.
Jak wybrać dobre materiały do nauki?
Nie jest to łatwe, tym bardziej że do niemieckiego jest ich bardzo duża ilość. Może kilka
rad:
1. Zapytaj kogoś, kto skutecznie nauczył się języka. Z jakich materiałów korzystał?
2. Poczytaj dobre blogi językowe, tam najczęściej znajdują się recenzje i polecenia.
3. Oczywiście zapytaj nauczyciela.
4. Odwiedź księgarnię językową i antykwariat.
5. Zawsze możesz zapytać mnie.
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6. Co zrobić, aby nie przeżyć rozczarowania w Blue Monday?
Nie wiem, czy spotkałaś / spotkałeś się z tym pojęciem. Jeśli nie, to w tym miejscu
wypada omówić jego znaczenie. Jest to podobno najsmutniejszy dzień w roku, dla
wielu ludzi. Blue Monday przypada na poniedziałek ostatniego pełnego tygodnia
stycznia. Dlaczego? Dzień ten jest związany z porą roku, z pogodą i z postanowieniami
noworocznymi. W tym czasie zdajemy sobie sprawę z tego, ile pieniędzy wydaliśmy w
okresie świąteczno-sylwestrowym, pogoda jest najczęściej kiepska. Większość ludzi
jest również świadomych tego, że znów nie dotrzymali postanowień. Nie będę tu pisać
tego samego co wcześniej. Abyśmy nie złamali postanowień noworocznych
związanych z nauką niemieckiego, muszą one być możliwe do zrealizowania. Nie
musimy przecież zaczynać 1-ego stycznia, może to być tydzień później lub pod koniec
stycznia – odpowiedni moment nie jest związany z datą.

7. „Metoda dania głównego i deseru”.

Zawsze kiedy mam przed sobą kilka zadań do wykonania, ustalam kolejność. Danie
główne zawsze zajmuje więcej czasu – są to zadania, które nie sprawiają mi
szczególnej przyjemności. Na deser zostawiam sobie zadania, które wykonuję
chętnie. W ten sposób pracuję efektywniej. Tak samo działam w pracy – zauważyłam,
że moja praca jest wykonana szybciej, kiedy na koniec zostawiam to, co lubię robić.
Metoda ta może być zastosowana do wszystkiego, do nauki niemieckiego również.

8. I na koniec kilka motywujących stwierdzeń:

a) „Don’t be sorry, be better” (cytat z „Elementary”, mojego ulubionego serialu)
b) „Jutro będziesz żałować, że nie zrobiłeś tego dziś”
c) Pieniądze mogę zarobić, zmarnowanego czasu nikt mi nie odda.
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Aby nie być gołosłowną, przedstawię Wam mój plan nauki ﬁńskiego, który ułożyłam na
2019 rok. W moim planerze wygląda to o wiele lepiej, mam tam wszystko rozpisane. W
miejscu na notatki na marginesie zapisałam sobie przypomnienia.

Na początek priorytety:
PRIORYTET 1: Ucz się 5-10 nowych słówek codziennie, jednak na początek powtórz
słownictwo podstawowe. W miarę możliwości układaj zdania ze słówkami.
Jak to robić? Jak zapamiętywać słówka?
Słówek uczę się w tradycyjny sposób, z podręcznika. Pomagam sobie jeszcze,
zapisując je w pobliżu mojego biurka (Memohalter, Kartenhalter). Kiedy pracuję przed
komputerem, mój wzrok zawsze padnie na jedną z karteczek ze słówkami stojących
gdzieś z boku. Można wykorzystywać również popularne ﬁszki.
Kiedyś zapisywałam słówka na karteczkach i zawieszałam je na tablicy korkowej. To
również mi pomagało w zapamiętaniu.
PRIORYTET 2: Do końca lutego powtórz wszystkie przypadki w liczbie mnogiej i
pojedynczej.
PRIORYTET 3: Do końca marca powtórz ﬁńskie przyimki.
PRIORYTET 4: Do końca kwietnia powtórz trzeci bezokolicznik.
(Na powyższe trzy zadania dałam sobie więcej czasu, ponieważ chcę te zagadnienia
bardzo dokładnie powtórzyć i wiem, że trochę nad nimi posiedzę).
PRIORYTET 5: Raz na dwa tygodnie pisz krótki tekst po ﬁńsku na dowolny temat.
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ZADANIE 1: Raz na tydzień czytaj (krótki) artykuł po ﬁńsku.
ZADANIE 2: Oglądaj na Youtube ﬁlmy dla dzieci po ﬁńsku, zacznij od „Tuhkimo” –
„Kopciuszek”, gdyż tę baśń już czytałaś po ﬁńsku.
ZADANIE 3: Powtórz słówka z podręcznika „Yksi kaksi kolme 1”, „Yksi kaksi kolme 2”
oraz „Hyvin menee 1” (w miarę możliwości czasowych).

Proponuję zadanie sobie konkretnych pytań:
1. Jaki realny cel chcę w tym roku osiągnąć?
2. Co mogę robić dla języka obcego każdego dnia? Co da się zrobić?
3. W jaki sposób mogę / chcę się motywować?
4. Czy mam kogoś, z kim w razie potrzeby mogę się skonsultować? Jeśli nie, to gdzie
mogę taką osobę znaleźć?
5. Jaki plan nauki sobie ułożę? Jak uporządkuję cele i środki do ich osiągnięcia?
Jeśli już wspomniałam o nauce słówek, to oprócz tradycyjnego uczenia się z
podręcznika istnieje dużo innych metod.
Oto kilka pomysłów i rad:
Warto szukać pomysłów w podręczniku. W nowych podręcznikach (chociażby „Motive”
albo „Aussichten”) znajdują się liczne rady dotyczące uczenia się. Nie omijaj tych
stron, poczytaj o wskazówkach dotyczących uczenia się.
Popularną metodą na zapamiętanie rodzajników są kolory. Wybierz kolory i
oznaczaj rodzajniki, np. der na niebiesko, die na zielono, das na czerwono. Może
będzie łatwiej je zapamiętać?
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Zapamiętanie rodzajników przysparza dużo trudności ze względu na różnice między
polskim a niemieckim. Polecam sporządzić sobie tabelkę i wpisywać do jednej
kolumny rodzajniki pokrywające się z polskim (np. der Tisch – stół), a do drugiej
kolumny rodzaje różniące się (np. das Haus – dom).
Można kupić gotowe ﬁszki, ale można też zrobić swoje i może to właśnie będzie dla
wielu osób bardziej efektywne? Wielu uczących lepiej zapamiętuje słówka, kiedy
samemu je zapisuje. Poza tym można opracować ﬁszki do danego tematu i korzystać z
nich, będąc np. w drodze do pracy.
Ręczne zapisywanie słówek naprawdę bardzo dużo daje, ja tak robię, ucząc się
ﬁńskiego. Zapisuję słówka i je grupuję. O mojej nauce ﬁńskiego pisałam tutaj. Co
mam na myśli, pisząc „grupowanie słownictwa”? Są to pojęcia nadrzędne i podrzędne.
Pojęciem nadrzędnym może być np. „Essen”, a pojęciami podrzędnymi będą
„Milchprodukte” (produkty mleczne), „Obst” (owoce) czy „Backwaren” (pieczywo). Tak
uporządkowane słówka można podzielić według rodzajników. Wtedy powinno być
łatwiej je zapamiętać.
Dodatkowo nie można zapominać o uczeniu się w kontekście. Co z tego, że
nauczymy się listy 1000 słówek, skoro nie wiemy, w jakich sytuacjach ich użyć? Już
wielokrotnie pisałam o tym, że ucząc się słownictwa, warto tworzyć własne zdania.
Jeśli coś odnosi się bezpośrednio do nas, łatwiej to zapamiętać. Tutaj bardzo ważną
rolę odgrywają skojarzenia.
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II. GREAT DREAM - O motywacji

Czasami czytam o motywacji czy o tym, jak poprawić jakość swojego życia. Kiedyś nie
czytałam porad w tym stylu, ale potem stwierdziłam, że wiele z nich można odnieść
również do nauki języka obcego. Niedawno przeczytałam o GREAT DREAM. Co to
takiego?

GIVING – do things for others (dawanie – pomaganie innym)
RELATING – connect with people (wiązanie się – dbanie o dobre relacje)
EXERCISING – take care of your body (ćwiczenie – dbanie o ciało)
APPRECIATING – notice the world around (docenianie – dostrzeganie otaczającego
świata)
TRYING OUT – keep learning new things (próbowanie – uczenie się nowych rzeczy)
DIRECTION – have goals to look forward to (ukierunkowanie – stawianie sobie nowych
celów)
RESILIENCE – ﬁnd ways to bounce back (sprężystość – nie poddawanie się w
trudnych chwilach)
EMOTION – take a positive approach (emocja – pozytywne nastawienie)
ACCEPTANCE – be comfortable with who you are (akceptacja – zadowolenie z siebie)
MEANING – be part of something bigger (znaczenie – poczucie przynależności do
czegoś większego)

Przynajmniej kilka z tych zasad można zastosować w uczeniu się języka obcego.
Jakich?
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Na pewno uczenie się nowych rzeczy. Dlaczego uczenie się czyni nas
szczęśliwszymi? W moim przypadku jest tak, ponieważ im więcej wiem, tym więcej
mam do powiedzenia i tym bardziej mogę zaskoczyć innych. W przypadku płynnej
znajomości języka niemieckiego jest to o tyle ważne, że potraﬁę wypowiedzieć swoją
opinię na każdy temat. Znajomość języka jest dla mnie również kluczem do poprawy
jakości mojego życia – nie chodzi tu tylko o to, że mogę pracować w zawodzie, który
kocham, ale przede wszystkim o to, że wielokrotnie musiałam się bronić – zarówno w
pracy, jak i w innych sytuacjach. Mogłam bez problemu przedstawić swoje racje, a że
nie jestem osobą, która daje sobą pomiatać i źle się traktować, dobrze na tym wyszłam.
Nie potraﬁę sobie wyobrazić, jak skończyłyby się pewne sytuacje, gdybym się nie
obroniła.
W nauce języka obcego ważna jest akceptacja. Łatwo jest świętować sukcesy, ale
równie ważna jest akceptacja błędów czy porażek. Wpierw należy je jednak dostrzec.
Wielokrotnie u moich uczniów obserwowałam następujący fenomen: kiedy przytraﬁało
się jakieś zagadnienie, którego zrozumienie sprawiało im problemy, sprytnie szli po
prostu dalej, zamiast dokładnie się go nauczyć. Wielokrotnie miałam do czynienia z
osobami, które zdały certyﬁkat Instytutu Goethe na poziomie C1, a robiły błędy w
odmianie rzeczownika przez przypadki, która przerabiana jest na poziomach A1/A2.
Prowadzi to potem do poważnych problemów, ponieważ trudno jest wykorzenić błędy,
które robiło się od wielu miesięcy czy nawet lat. Bywało, że poprawiałam kogoś
wielokrotnie, a dalej popełniał on te same błędy. A byłoby łatwiej, gdyby błędy były
dostrzeżone i skorygowane w odpowiednim czasie. Trudno jest nie poddawać się, gdy
ponosimy porażki, ale nie bez powodu mówi się, że uczymy się na błędach.
Ukierunkowanie – stawianie sobie nowych celów. Moim zdaniem jest to bardzo
ważne w rozwoju osobistym. Nie istnieje coś takiego jak zakończenie nauki języka
obcego. Nigdy nie jest tak, że wiemy wszystko. Nie jest tak również w języku ojczystym.
Nawet jeśli ktoś zna język płynnie, to zawsze znajdzie się coś, czego można się
douczyć, coś, co można jeszcze poprawić. Myślę, że bardzo źle jest powiedzieć sobie
„STOP”. Kiedy znamy język obcy już płynnie, szybko go zapomnimy, jeśli nie będziemy
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mieć z nim kontaktu. Inaczej jest oczywiście, jeśli ktoś uczy się niemieckiego i mieszka
w Niemczech czy w Austrii. Wtedy język obcy nas otacza.
Stawianie sobie nowych celów jest bardzo ważne w planie nauki. Np. po zdaniu
certyﬁkatu warto odpowiedzieć sobie na pytanie: „Co teraz? Jak postępuję dalej? Czy
na razie robię przerwę w aktywnej nauce i tylko czytam oraz oglądam ﬁlmy w języku
obcym czy za pół roku chcę zdać kolejny certyﬁkat? A może pouczę się języka
fachowego z dziedziny, która mnie interesuje?" Przed postawieniem sobie nowego
celu warto pomyśleć o tym, jaką mamy szansę na jego realizację i jak zaplanujemy jego
osiągnięcie.
Źródło:
http://www.actionforhappiness.org/media/80220/great_dream__10_keys_to_happier_living_download_formatted_v7.pdf
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III. Moje reﬂeksje o uczeniu się języków obcych

Postanowiłam sobie jakiś czas temu (chyba kiedy miałam 22 lata), że do 30-tego roku
życia 3 nauczę się pięciu języków obcych. Wiadomo, że zawsze był angielski i
niemiecki. Potem hiszpański. Następnie włoski i ﬁński, po drodze łacina. Cztery języki
wybrałam od razu: niemiecki, angielski, hiszpański i francuski. W 2013 roku, po
ukończeniu 27 lat, musiałam się zdecydować na piąty język obcy, gdyż zostało już
niewiele czasu. Zdecydowałam się na powrót do ﬁńskiego, który zawsze mnie
fascynował. Znalazłam odpowiedni indywidualny kurs i uczę się pilnie (kiedy pozwala
mi na to czas, czyli niestety nieregularnie).
Czasami spotykam się z pytaniami albo opiniami: „Jak ty możesz uczyć się tylu
języków? Ja nie mogę dobrze opanować nawet jednego”, „Tyle języków ci się
pomiesza”, „Lepiej skupić się na jednym języku obcym albo na dwóch, a nie uczyć się
pięciu” itd.
Co ja na to? Tak naprawdę niemieckiego i angielskiego już się nie uczę, bo nie
potrzebuję. Hiszpańskiego douczam się okazyjnie, chociaż powinnam bardziej
intensywnie. Francuskiego ciągle się uczę, gdyż jest to jeden z najtrudniejszych
języków, z jakim się spotkałam. Do ﬁńskiego powróciłam stosunkowo niedawno. Jest
to bardzo trudny język, ale to mnie motywuje, żeby się nie poddawać.
Czy możliwe jest nauczyć się kilku języków tak dobrze jak tego, który umie się
najlepiej? Moim zdaniem jest to bardzo trudne, gdyż sądzę, że nieodzowne jest
spędzenie dłuższego czasu w kraju, w którym mówi się tym językiem. Przez siedem lat
mieszkałam w Niemczech, wcześniej studiowałam ﬁlologię germańską, więc znam
niemiecki doskonale. Raczej niemożliwe jest w obecnym momencie osiągnąć taką
perfekcję w innych językach obcych, gdyż nie zamierzam na razie przeprowadzić się
4

do Anglii czy do Finlandii. Mam jednak tę przewagę, że nic nie muszę. Uczę się języków
obcych, bo tego chcę i sprawia mi to radość. Nie mam żadnego przymusu. Dodatkowo
chętnie czytam o krajach, w których się nimi mówi, więc dowiaduję się czegoś też
3

Skończyłam 30 lat szóstego lipca 2016 roku.

4

Ponad rok mieszkałam w Meksyku i tam bardzo podszkoliłam hiszpański.
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o kulturze, chociaż to nie to samo, co mieszkanie w obcym kraju. Zupełnie inaczej jest
jednak uczyć się w wolnym czasie i nie zmuszać się do tego.
Nie chodzi mi o to, żeby każdy język znać perfekcyjnie. Mam jednak taki cel, żeby w
każdym swobodnie się komunikować, umieć porozmawiać na różne tematy i umieć
wszystko czytać. Tak mam np. w hiszpańskim: potraﬁę dużo powiedzieć i czytać
wszystko (gazety, książki), poza tym rozumiem każde słowo w ﬁlmach czy piosenkach.
We francuskim jest to nieco trudniejsze, ale nadal wgryzam się w ten język.
Traﬁają się takie dni, że mówię w kilku językach obcych. Zanim przestawię się na inny,
mówię sobie „stop, teraz hiszpański” i wtedy jakoś automatycznie zaczynam myśleć po
francusku. Przy okazji mogę zaznaczyć, że mam talent do uczenia się języków obcych.
Rzuciło się to w oczy np. nauczycielom w szkole już kiedy byłam dzieckiem. Uczyłam
się i uczę się języków z różnych grup językowych, ale z żadnym nie miałam trudności.
Kiedy widzę np. jakiś fenomen gramatyczny, to tylko na to spojrzę, poczytam i
rozumiem. Skomplikowane zagadnienia gramatyczne dają mi więcej motywacji, żeby
iść do przodu. Natychmiast odnajduję powiązania pomiędzy językami, od razu
rozumiem struktury gramatyczne i szybko uczę się słówek. Zdaję sobie sprawę z tego,
że nie każdy ma to szczęście, dlatego zawsze dobieram metodę indywidualnie, kiedy
uczę innych niemieckiego.
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IV. Moje języki obce

Kiedy chodziłam do szkoły podstawowej, to pierwszy język obcy był uczony od 5 klasy.
Moim pierwszym językiem obcym był angielski. W 2 klasie podstawówki mama
zapisała mnie na angielski prywatnie. Zajęcia odbywały się w domu kultury, bardzo je
lubiłam. Angielskiego uczyłam się przez wiele lat. Teraz już się go nie uczę, ale mam z
nim kontakt na co dzień, gdyż mam przyjaciół Anglików. Poza tym oglądam ﬁlmy i
seriale po angielsku, bez napisów czy lektora. Moim zdaniem angielski jest dużo
trudniejszy od niemieckiego.
Niemiecki był moim pierwszym językiem w szkole. Zaczęłam się go uczyć w 5 klasie.
Pamiętam dobrze, jacy byliśmy niezadowoleni, że będziemy mieć niemiecki, a nie
angielski. Swoją drogą, to przerażające – skąd u dzieci te stereotypy??? Miałam
jednak wspaniałą nauczycielkę i od pierwszej lekcji bardzo polubiłam niemiecki. Już
wtedy postanowiłam, że będę studiować ten język i później nigdy nie zmieniłam zdania.
Nauczycielka umiała nas zainteresować także krajami niemieckojęzycznymi,
organizowała dodatkowe zajęcia, wycieczki do Instytutu Goethego w Krakowie albo
konkursy gminne (które zawsze wygrywałam). W liceum poszłam na proﬁl z
rozszerzonym niemieckim. Również tam miałam wspaniałą nauczycielkę, z którą
utrzymuję kontakt do dzisiaj. Wykorzystywała na lekcji piosenki, wiersze, nieraz
przebieraliśmy się i robiliśmy scenki. Naturalną koleją rzeczy było, że studiowałam
ﬁlologię germańską. Bardzo lubiłam studia, a moim ulubionym przedmiotem była
literatura. W czasie studiów przez rok studiowałam na niemieckim uniwersytecie
(Bielefeld), wtedy zebrałam materiały na pracę magisterską.
Hiszpański to mój trzeci język obcy. Uczyłam się go sama. Nauczyłam się go z seriali
hiszpańskojęzycznych. Oglądałam je przez lata, aż w końcu zaczęłam je rozumieć bez
napisów czy bez lektora. Można powiedzieć, że polubiłam ten język przypadkiem, bo
wtedy jeszcze nie było na niego takiej mody jak teraz (był mniej więcej 2000 rok).
Później nadrobiłam gramatykę. Swobodnie czytam w tym języku gazety czy książki.
Tylko raz chodziłam na kilkumiesięczny kurs, ale było to bez sensu, bo nie nauczyłam
się tam nic nowego. Podczas ponad rocznego pobytu w Meksyku podszkoliłam swój
hiszpański.
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Francuskiego uczyłam się ponad dwa lata (intensywnie). Przez sześć lat mieszkałam
w pd.-wsch. Niemczech, godzinę drogi od granicy z Francją i zaczęło mi przeszkadzać
to, że nie znam francuskiego. To najtrudniejszy język, jakiego się kiedykolwiek
uczyłam, ale to jeszcze bardziej motywuje mnie do nauki. Uważam, że to bardzo
ciekawy język. Przy nauce pomaga mi znajomość angielskiego i hiszpańskiego, a poza
tym też fakt, że kiedyś uczyłam się łaciny.
Fińskiego uczyłam się przez pół roku na uniwersytecie Bielefeld. Kurs prowadziła
Finka. Uczyła nas nie tylko języka, ale opowiadała także dużo o swoim kraju i o
zwyczajach. Zorganizowała też wraz z innymi Finami ﬁński jarmark świąteczny.
Chciałam uczyć się tego języka, bo jest całkiem inny od języków germańskich czy
romańskich. Od 2013 roku znowu uczę się ﬁńskiego i mam zamiar kontynuować, gdyż
jest to przepiękny język.
Włoskiego uczyłam się na kursie na piątym roku studiów. Miałam wspaniałą
nauczycielkę. Nie wiem jednak dlaczego, ale mimo to nigdy nie lubiłam tego języka.
Rozumiem go, kiedy go słyszę, ale raczej nie wrócę do jego nauki. Może to dlatego, że
jest tak bardzo podobny do hiszpańskiego i łatwo można się pomylić?
Łacinę miałam przez 2 semestry na studiach. Lubiłam te zajęcia. Ostatnio
stwierdziłam, że łacina jest wbrew pozorom bardzo potrzebna, dlatego zaczynam ją
powtarzać. Łacina jest w końcu związana z korzeniami europejskiej cywilizacji.
Dla mnie zawsze było niesamowite odkrywanie powiązań, różnic i podobieństw między
językami obcymi. Myślę, że jest to piękne i bardzo, bardzo ciekawe. Im więcej języków
obcych się zna, tym łatwiej uczyć się kolejnych. Moje plany na kolejne lata to dalsza
nauka ﬁńskiego, powtórzenie łaciny i nauczenie się czytać w tym języku oraz
tłumaczyć teksty. Bardzo chciałabym nauczyć się jeszcze jednego języka obcego,
jednak te plany odkładam na mniej więcej 2018 rok. Teraz czekają mnie nowe
wyzwania zawodowe.

5

Wspominam tu o moich osobistych sposobach, gdyż nie stosuję wszystkich z tych wymienionych wcześniej.
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V. Moje osobiste sposoby 5

Każdy uczy się języka obcego na swój sposób, każdy musi odkryć swoją metodę.
Zależy, czy lepiej uczymy się słuchając, widząc czy analizując. W praktyce obszary te
są łączone. Można wprawdzie powiedzieć, że ktoś lepiej uczy się wizualnie, ale nie jest
tak, że uczy się tylko w ten sposób. Ja np. nie mam pamięci wzrokowej. Nie pamiętam,
co widziałam, moja orientacja w terenie jest kiepska. Jeśli jestem w danym miejscu
pierwszy raz, to często nie potraﬁę wrócić i pytam ludzi o drogę, bo kiedy wracam, to
budynki są po odwrotnej stronie ulicy. Nie zapamiętuję twarzy. Bardzo, bardzo często
zdarza mi się, że ktoś mnie zaczepia na ulicy, a ja nie wiem, kto to jest, bo spotkałam go
tylko raz czy 2 razy. Dlatego np. naklejanie obcych słówek na przedmioty nie było
metodą dla mnie, podobnie jak ﬁszki. Najlepiej uczę się poprzez dokładną analizę.
Kontekst
Moim ulubionym sposobem na naukę słówek jest kontekst. Kiedy byłam młodsza, to
potraﬁłam uczyć się na pamięć. Teraz już nie umiem, teraz muszę rozumieć. Kiedy
uczę się np. ﬁńskiego, to układam zdania z nowymi słówkami, bo tylko w ten sposób
nauczę się ich zastosowania. Poza tym często tworzę grupy tematyczne (np. owoce,
warzywa, cechy charakteru). Nie wyobrażam sobie jednak nauki słówek bez
zastosowania ich w kontekście. Dlatego kiedy uczę niemieckiego, to już od pierwszej
lekcji moi uczniowie układają proste zdania. Na samym początku trzeba
przezwyciężyć ten strach. Nowych słówek uczę się także poprzez wyobrażanie sobie
sytuacji odnoszących się do mojego życia – w ten sposób łatwiej jest mi je zapamiętać.
Aby zapamiętać słówka, jest to moim zdaniem niezawodna metoda. Skuteczna od
początku nauki, od bardzo prostych zdań. Jeśli ułożymy zdanie odnoszące się do nas
samych, do codzienności, to będzie nam o wiele łatwiej zapamiętać słówka. Warto
nazywać przedmioty w otoczeniu w języku obcym lub też opisywać codzienne
sytuacje. Zaobserwowałam u siebie, że ucząc się w ten sposób, w około 90% nie
zapominam potem słownictwa. To samo można robić z gramatyką, kiedy np. trudno
nam zapamiętać koniugację czasownika.
5

Wspominam tu o moich osobistych sposobach, gdyż nie stosuję wszystkich z tych wymienionych wcześniej.
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Skojarzenia.
Dla mnie skojarzenia to podstawa. Mogą być bardzo głupie, ale najważniejsze, że w
ten sposób zapamiętałam słówka. Podam tu może przykłady:
a) ucząc się kiedyś dni tygodnia po ﬁńsku, trudno mi było zapamiętać, że „tiistai” to
wtorek, a „torstai” czwartek. To takie podobne słowa. W końcu skojarzenie nadeszło.
Patrzyłam na te słowa i ujrzałam:
tiistai
torstai
I jest w alfabecie przed o, a „tiistai” jest przed „torstai”. W ten sposób zapamiętałam te 2
słowa. Podobnie zapamiętałam „Samstag” i „Sonntag”, kiedy jeszcze w podstawówce
uczyłam się niemieckiego.
b) „Juni” i „Juli”. Ucząc się dawno temu niemieckiego, myliły mi się te 2 słowa. W końcu
zapamiętałam je tak, że pierwsze w alfabecie jest l, drugie n. Z miesiącami jest
odwrotnie niż w alfabecie. Najpierw jest „Juni”, potem „Juli”.
c) myliły mi się 2 czasowniki francuskie – „se laver” (myć się) i „se lever” (wstawać).
Pomogło mi tutaj skojarzenie z hiszpańskim. „Myć się” to po hiszpańsku „lavarse”.
Jak widać, skojarzenia mogą być najróżniejsze. Nie tylko w obrębie jednego języka
obcego, ale i pomiędzy różnymi językami obcymi.
Czytanie
Bardzo ważne jest dla mnie czytanie w języku obcym. Już na poziomie A1 można
znaleźć ciekawe teksty w Internecie. Im wyższy poziom, tym większe możliwości.
Kiedy czytamy książkę czy artykuł, to moim zdaniem lepiej jest nie sprawdzać każdego
nieznanego słówka, dopóki rozumie się treść. To tylko spowalnia czytanie i może
frustrować. Ja w trakcie czytania podkreślam nieznane słówka i ewentualnie je
sprawdzam. Czytam książki najchętniej w oryginale, jeśli tylko znam język, w którym
zostały napisane. Po niemiecku rozumiem każde słowo, w angielskim czy hiszpańskim
muszę czasami jakieś sprawdzić. Teraz pracuję nad francuskim, żeby swobodnie
czytać również w tym języku. Oczywiście nie trzeba natychmiast czytać książek, na
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początek wystarczą krótkie teksty. Czasami podczas czytania podkreślam nieznane
słowa i potem sprawdzam ich znaczenie. Nie robię tego często, bo nie trzeba rozumieć
każdego słowa, aby zrozumieć tekst, ale czasami traﬁają się słowa-klucze.
Muzyka
Kolejnym ważnym aspektem jest dla mnie muzyka. Moje nauczycielki zarówno z
podstawówki, jak i z gimnazjum i liceum zawsze włączały do lekcji niemieckiego
muzykę. Szkoda, że przez wielu nauczycieli jest ona zaniedbywana, a to przecież
sprawia uczniom tyle frajdy. Im więcej piosenek w języku obcym się słucha, tym więcej
się z biegiem czasu rozumie. Jest tyle pięknych niemieckich piosenek: zarówno
dydaktycznych, jak i z muzyki popularnej. Ja tłumaczę sobie teksty ulubionych
piosenek. W ten sposób zapamiętuję jeszcze więcej.
Odnajdywanie powiązań
Odnajdywanie powiązań pomiędzy językami obcymi i porównywanie. Jeśli uczymy się
pierwszego języka obcego, to w naszym mózgu powstaje system, w którym
przechowywane są informacje. W trakcie nauki drugiego języka obcego nasz mózg
łatwiej i szybciej przetwarza nowe informacje, bo zna już pewien system. Dlatego moim
zdaniem duże znaczenie ma szukanie powiązań pomiędzy językami obcymi, a także
odkrywanie różnic. Kiedy uświadomimy sobie, że w niemieckim jest tak, a we
francuskim inaczej, to może łatwiej będzie zapamiętać nowe wiadomości.
Ćwiczenia online
Zachęcam do wykorzystywania ćwiczeń online. Internet oferuje mnóstwo wspaniałych
stron, na których można sprawdzić swoją wiedzę kilkoma kliknięciami. Kiedyś nie
doceniałam ćwiczeń online, a teraz wykorzystuję je na moich lekcjach. Wcześniej
jednak zawsze sprawdzam, czy strona jest godna zaufania, bo na niektórych zdarzają
się błędy.
Oglądanie ﬁlmów czy seriali w języku obcym
Nie jestem wzrokowcem, nie pomaga mi zaznaczanie słówek kolorami ani wieszanie
karteczek na szafce czy na lodówce. Bardzo pomaga mi jednak oglądanie ﬁlmów czy
seriali w języku obcym. Moje doświadczenia z tego zakresu są następujące:
© Magdalena Surowiec - Niemiecki po ludzku | Wszelkie prawa zastrzeżone

20

a) wspomnę tu o angielskim. Był to mój pierwszy język obcy, mówię po angielsku
często, ale mimo to brakowało mi tak dobrego rozumienia tekstów jak po niemiecku.
Około pięć lat temu zaczęłam oglądać seriale po angielsku z angielskimi napisami. Już
po kilku miesiącach zauważyłam, że rozpoznaję o wiele więcej słów w języku
mówionym i że moja znajomość języka się poprawiła.
b) podobnie było u mnie z hiszpańskim. Kiedy byłam w podstawówce, to wielką
popularnością cieszyły się w Polsce telenowele latynoskie. Pokazywano je na
wszystkich ważnych kanałach w godzinach dużej oglądalności. Oglądałam wszystkie,
jakie można było znaleźć w TVN czy w Polsacie. Po roku czy dwóch latach oglądania
zauważyłam, że lektor nie tłumaczy każdego zdania albo że są to skrócone
tłumaczenia. Resztę rozumiałam. Kiedy jakiś czas potem nadeszła era Internetu,
zaczęłam oglądać w sieci telenowele w oryginale bez napisów czy lektora i
rozumiałam każde słowo. W ten właśnie sposób zaczęłam uczyć się hiszpańskiego.
Oglądając, zawsze siedziałam z zeszytem i zapisywałam ciekawe słówka czy zwroty.
Bohaterowie telenowel załatwiają różne rzeczy i rozmawiają o wielu sprawach, więc
nauczyłam się słownictwa z wielu dziedzin. Równocześnie nauczyłam się mówić po
hiszpańsku (teraz, mieszkając w Meksyku, mogę zastosować wiedzę w praktyce).
Uczę się, gdzie mogę i kiedy mogę.
Nie tracę ani chwili. Przykłady:
a) pociąg. Kiedy jadę gdzieś pociągiem albo autobusem, to zawsze mam przy sobie
podręcznik. Pewnego razu mój pociąg miał 50 minut opóźnienia, więc wykorzystałam
ten czas na naukę.
b) jogging – biegając, słuchałam sobie audiokursów mp3. Warto moim zdaniem
zaopatrzyć się w takie kursy i słuchać np. w samochodzie w drodze do pracy.
c) kiedy oglądam serial albo ﬁlm (szkoda, że teraz nie mam na to czasu). Metoda ta
wymaga podzielnej uwagi. Ja robię zwykle kilka rzeczy naraz, także w moim przypadku
świetnie to działa. Oglądam jakiś ﬁlm lub serial, obok komputera leży np. podręcznik do
ﬁńskiego. Oglądając, zerkam sobie na słówka i zawsze coś zapamiętuję.
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Cierpliwość.
Nie wiem, czy to można nazwać metodą, ale jest to jedna z kluczowych rzeczy w nauce
języka. Kiedy ktoś mówi mi zdanie w stylu: „Chcę się nauczyć francuskiego płynnie w
pół roku”, to niezmiennie mnie to dziwi, a czasami śmieszy. Na naukę języka potrzeba
czasu, bo tak wiele przecież do niej należy. Rozwinięcie wszystkich sprawności
językowych zajmuje sporo czasu. U jednych jest to mniej, u innych więcej. Nie
wykluczam, że możliwe jest nauczenie się języka płynnie w pół roku, ale trzeba być
talentem językowym albo zakuwać codziennie przez wiele godzin. Pewnym rzeczom
trzeba poświęcić czas. Czasami na moich lekcjach słyszę od moich uczniów: „Znowu
Perfekt dzisiaj?” Nie zdarzyło się jednak, żeby jakiś czas później ktoś mi nie powiedział:
„Wiesz co, miałaś rację, że lepiej poćwiczyć coś dłużej, bo to naprawdę zostaje potem
w głowie”. Można oczywiście pędzić z materiałem, ale po co? Lepiej poświęcić na coś
więcej czasu i potem rzeczywiście to potraﬁć.

© Magdalena Surowiec - Niemiecki po ludzku | Wszelkie prawa zastrzeżone

22

VI. Jak nauczyć się mówić w języku obcym?

Jednym z najlepszych sposobów są oczywiście rozmowy z rodzimymi
użytkownikami języka, które moim zdaniem są godne polecenia zależnie od sytuacji.
Takich sytuacji widzę kilka:
1. Jeśli ktoś zaczyna uczyć się języka obcego w ojczystym kraju, to na początku
najbardziej logiczne są wyjaśnienia w języku ojczystym, zanim przejdzie się do
rozmów w języku obcym. Lekcje z native speakerem mogą być elementem
dodatkowym.
2. Rozmowy z rodzimymi użytkownikami języka mają moim zdaniem najwięcej sensu,
kiedy znamy język w stopniu przynajmniej średnio zaawansowanym. Jeśli mamy z nimi
kontakt w kraju ojczystym, to jest to sytuacja idealna.
3. Jeśli ktoś mieszka w obcym kraju i dopiero tam zaczyna się uczyć języka, to moim
zdaniem powinien zacząć od kursu. Najlepiej jest połączyć taką „naukę” z kursem
języka, na którym można wyjaśnić wątpliwości dotyczące zasłyszanych słów i zwrotów.
Taka nauka jest najbardziej efektywna.
4. Sytuacja, w której ktoś mieszka w obcym kraju, a nie chodzi na kurs języka i nie ma
takiego zamiaru, doprowadzi do tego, że osoba ta będzie robić poważne błędy.
Poznałam ludzi, którzy mieszkali w Niemczech 20 lat i znali po niemiecku raptem kilka
słów. Czy można nauczyć się języka obcego tylko i wyłącznie z codziennych kontaktów
z rodzimymi użytkownikami? Nie sądzę, bo jeśli ktoś w ogóle nie zna tego języka, to
6

bardzo często coś źle zrozumie, potem to powtarza i w rezultacie mówi niepoprawnie.
Można robić błędy, każdy w końcu je robi, ale im lepiej zna się język obcy, tym lepiej
widzą nas jego rodzimi użytkownicy. Wiem to z doświadczenia – kiedy Niemcy
orientują się, że doskonale mówię po niemiecku, to od razu mają do mnie lepsze
nastawienie. Już nieraz ich pozytywnie zaskoczyłam użyciem idiomów czy gier
słownych i było to bardzo miłe.

6

Odnoszę się tutaj do osób dorosłych.
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Wbrew pozorom nauka nie przychodzi łatwo, kiedy ktoś uczy się języka w kraju
docelowym. Zaobserwowałam tutaj kilka problemów:
1. Ktoś pracuje tylko z innymi Polakami i nie ma okazji do mówienia po niemiecku.
2. Ktoś boi się, że zrobi błąd i że Niemcy go wyśmieją. Zaczyna się powolne
wycofywanie się, w miarę upływu czasu strach wzrasta i bywa tak, że dana osoba już
nigdy nie zaczyna mówić po niemiecku albo mówi tylko wtedy, kiedy jest do tego
zmuszona.
3. Ktoś wykonuje pracę niewymagającą mówienia i dlatego nie widzi również sensu
nauki języka.
4. Bywa tak, że ludzie unikają kontaktu z Niemcami. Z różnych powodów: nie lubią ich,
kierują się stereotypami, są zamknięci w sobie. Są to najczęściej powody wynikające z
uprzedzeń. Nie twierdzę, że należy od razu wchodzić w nie wiadomo jakie znajomości,
ale codzienne interakcje byłyby na miejscu.
W moich analizach odniosę się najpierw do Deutsch als Zweitsprache – czyli języka
niemieckiego jako obcego w kraju niemieckojęzycznym.
1. Zasadniczo sądzę, że wszystko związane jest z osobowością i charakterem.
Znam ludzi, którzy mówią fatalnie po niemiecku (nazywam to: „ja jechać, być i iść na
sklep”), ale gadają jak najęci. Nie boją się i mówią bez oporów. Z drugiej strony są
osoby, które pilnie uczą się niemieckiego i mogłyby z Niemcami pięknie rozmawiać, ale
nie mają odwagi. Ja należę do osób, które (prawie) niczego się nie boją i jestem pewna,
że w jakimkolwiek kraju bym nie była, to natychmiast odważyłabym się mówić w języku
obcym. Zwlekanie zresztą nic tu nie daje. Wręcz przeciwnie – wraz z upływem czasu
człowiek coraz bardziej boi się odezwać i zamyka się w sobie.
2. Warto mieć kogoś, z kim można rozmawiać w języku obcym. W Niemczech
znałam wiele osób, które paradoksalnie w ogóle nie mają okazji do mówienia po
niemiecku. Znajoma pracuje jako sprzątaczka. Ma klucze do domów swoich klientów.
Idzie, sprząta, wychodzi. Potem zakupy w supermarkecie i do domu. Mieszka w bloku,
a wiadomo, jak to jest – sąsiadów się nie zna. Może to i Niemcy, ale ona tego nie wie.

1
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Nie będzie przecież pukać do ich drzwi i prosić o rozmowę. Myślę, że w takiej sytuacji
trzeba znaleźć kogoś, z kim można porozmawiać i zmotywować się do wspólnej pracy
nad językiem. Nawet jeśli będzie to obcokrajowiec, to już jakaś bariera będzie
pokonana. Oczywiście pojawia się tu zastrzeżenie, że wtedy nie ma nikogo, kto
poprawiłby błędy, ale przecież Niemcy, z którymi rozmawiamy, też tego nie robią. Od
osób uczących się niemieckiego często słyszę: „Nie wiem, dlaczego Niemcy nie
poprawiają moich błędów. Przecież je słyszą. Chciałbym, żeby mnie poprawiali”. Ja
wtedy odpowiadam: „A po co mają poprawiać, jeżeli rozumieją? Zwyczajnie im się nie
chce”. Taka jest prawda. Znam Niemca, który nieźle mówi po polsku. Też go przecież
nie poprawiam. Rozumiem, co do mnie mówi, to po co mam mu przerywać i wybijać go
z rytmu???
3. Innym sposobem jest zmuszenie się do wyjścia do ludzi. Można pójść chociażby
7

na dyskotekę. Mówię tu o małej dyskotece, jaka była np. w moim mieście. Tam jest
okazja do porozmawiania z innymi, zawsze ktoś zagadnie. Rodzice, którzy mają dzieci
w niemieckich szkołach, też znajdą odpowiednią okazję, bo przecież dla dzieci są
organizowane imprezy, na których rodzice mogą się udzielać. Z doświadczenia wiem,
że wielu obcokrajowców niestety unika takich wydarzeń.
4. Kolejną sprawą jest wyjście do urzędu czy do lekarza. Można odważyć się
załatwić coś samemu. Niemieccy urzędnicy są przecież przyzwyczajeni do
obcokrajowców i wiedzą, że często mówią oni bardzo kiepsko. Wiadomo, że czasami
się nie da, jeśli sprawa jest trudna, ale w wielu sytuacjach jest to możliwe.
5. Już kiedyś pisałam o tym, że obcokrajowcy często nie zwracają uwagi na język
obcy, który ich otacza. Szkoda, bo wystarczy trochę chęci. Wszyscy Polacy, których
znam, mają polską telewizję. Prawie nikt nie ogląda niemieckiej, a dlaczego? Przy
oglądaniu telewizji można się bardzo dużo nauczyć. Można doskonale osłuchać się z
językiem. Można oglądać na DVD czy w Internecie niemieckie ﬁlmy z polskimi
napisami, a nie tylko amerykańską strzelaninę na Polsacie albo na TVN. Wystarczy
trochę chęci. Czasami mam wrażenie, że polska telewizja to najważniejsza rzecz w
mieszkaniu. Język obcy jest wszędzie – w pracy, na ulicy. Trzeba się tylko w niego
wsłuchać, popatrzeć na niego. Już z szyldów na ulicach można się trochę nauczyć.
7

Traben-Trarbach w Niemczech

© Magdalena Surowiec - Niemiecki po ludzku | Wszelkie prawa zastrzeżone

25

Językowe zalety pobytu w kraju niemieckojęzycznym
Kiedy zaczynałam moje studia germanistyczne, byłam pewna, że chcę spędzić
przynajmniej pół roku w kraju niemieckojęzycznym. Sądziłam, że bez tego nigdy nie
będę dobrą germanistką. Dzisiaj podpisuję się pod tym i przedstawię kilka argumentów
za.
Myślę, że w Polsce każdy, kto studiuje język obcy, powinien mieć obowiązek
półrocznego wyjazdu do kraju, w którym mówi się w tym języku. Powinno się to
odbywać w ramach studiów. W wielu krajach zachodniej Europy tak jest. Jakoś się to
udaje, jakoś nikt nie ma nic przeciwko. Studentom stwarza się odpowiednie możliwości
– jest wiele innych oprócz Erasmusa.
Już kiedy studiowałam w Niemczech w ramach programu Erasmus, zobaczyłam, jaki
jest język mówiony. Inaczej nie wiedziałabym, jak mówi się na co dzień. Pewnych
rzeczy po prostu nie ma w podręcznikach. Jeszcze inną kwestią jest mentalność. Nie
da się poznać Niemców, czytając o nich. Nie da się poznać kraju, tylko czytając o nim.
Już na studiach mogłam się przekonać, jakie naprawdę są Niemcy i jak się tu żyje
obcokrajowcowi. Oczywiście był to roczny pobyt i nie dowiedziałam się wszystkiego,
ale bardzo dużo. Kiedy wróciłam do Polski obronić pracę magisterską, to wiedziałam,
że zrobiłam, co mogłam, aby ukończyć studia jako dobra germanistka.
Tak jak już wspominałam, zaraz po obronie pracy mgr wyjechałam do Niemiec. Było to
w sierpniu 2010 roku. Miał to być wyjazd na rok, przedłużył się do listopada 2016 roku.
Dzięki tak długiemu pobytowi wiem dokładnie, jak funkcjonuje ten kraj. Wiem
oczywiście, że nie każdy może/chce wyjechać na kilka lat, ale pół roku wystarczy, aby
dowiedzieć się sporo o obcym kraju. Oczywiście pod warunkiem, że robimy wszystko,
aby podszkolić język i poznać obcy kraj.
Wiem teraz, że bez dłuższego pobytu w Niemczech nie byłabym w stanie przekazać
moim uczniom wielu informacji. Nie mówię tu tylko o języku, lecz o mentalności, dniu
codziennym, kulturze. Poznanie niemieckiej perspektywy widzenia świata jest dla
mnie bezcenne. Odkąd zamieszkałam w Niemczech, stwierdziłam, że wcześniej
wiedziałam bardzo mało o tym kraju. Wiadomo, że na studiach można się było wiele
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dowiedzieć, ale prawdą jest też, że wykładowcy zawsze „wypychali” nas do jakiegoś
kraju niemieckojęzycznego, podając argumenty podobne do moich.
Teraz kolej na Deutsch als Fremdsprache – czyli niemiecki jako język obcy w kraju
innym niż niemieckojęzyczny.
Oczywistym jest, że najczęściej mamy okazję do mówienia w języku obcym na lekcji
lub na kursie. Bywa tak, że tych okazji jest mało, bo na lekcji w klasie jest 30 osób, a robi
się też inne rzeczy oprócz mówienia. Jak więc ćwiczyć mówienie?
1. Najwięcej osób wybiera w tym celu prywatne lekcje. Ja z żadnego języka obcego
nigdy nie brałam korepetycji, kiedy byłam w szkole, ale wynika to z tego, że nie bałam
się mówić i chciałam mówić na lekcjach jak najwięcej. Nie unikałam tego. Myślę, że
wielu uczących się unika mówienia na lekcjach w szkole czy na prywatnych
kursach, a przecież to doskonała możliwość, bo mamy kogoś, kto nas poprawi.
Oczywiście wiele zależy też od podejścia nauczyciela.
2. Jeśli mamy w swoim otoczeniu kogoś, kto jest zmotywowany tak samo jak my, to
możemy z taką osobą stworzyć tandem i spotykać się np. raz w tygodniu, żeby razem
rozmawiać w języku obcym. Kiedy studiowałam niemiecki, to czasami rozmawiałam po
niemiecku z przyjaciółką.
3. Można szukać możliwości w Internecie. Może na blogach, forach czy na
stronach miłośników danego języka znajdziemy osoby, które chętnie porozmawiają
z nami przez Skype?
4. Dla mnie dobrym sposobem na ćwiczenie mówienia zawsze było mówienie do
siebie. Kiedy jeszcze mieszkałam w Polsce, to często mówiłam do siebie po
niemiecku. Teraz mówię do siebie najczęściej po hiszpańsku. Nie robię tego celowo,
ale samo z siebie tak to wychodzi. Oczywiste, że to coś zupełnie innego od rozmowy z
drugą osobą, ale mimo wszystko trochę można poćwiczyć mówienie.
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Dlaczego jest to takie ważne?
1. Ponieważ bywa tak, że ktoś uczy się niemieckiego przez kilka lat, ale prawie nic nie
rozumie, kiedy wyjeżdża do Niemiec.
2. Tak, w podręcznikach są zadania do rozumienia ze słuchu, ale tam możemy
posłuchać nagrań tyle razy, ile chcemy. Rozumienie rodzimych użytkowników języka to
co innego – to już wyższa szkoła jazdy, a tylko kontakt z językiem mówionym nam to
ułatwi.
3. Oglądając ﬁlmy czy seriale z napisami, uświadamiamy sobie, że rozumiemy
więcej właśnie dzięki napisom. Gdybyśmy czytali scenariusz np. odcinka serialu, dużo
rozumielibyśmy, prawda? Zapewne mniej, tylko oglądając. Nie warto się jednak
zniechęcać. Ja sama kiedyś nie doceniałam tej metody i żałuję, że nikt mi jej nie polecił
dawno temu. Przed kilkoma laty bardzo poprawiłam swoją znajomość angielskiego,
oglądając seriale z napisami. Muszę przyznać, że nie jestem fanką siedzenia przed
telewizorem czy komputerem tylko po to, żeby oglądać. Jeśli już coś oglądam, to łączę
to z nauką. W ten sposób można połączyć przyjemne z pożytecznym.
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VII. Żywy język

Żywego języka oczywiście najlepiej uczyć się w rozmowach z rodzimymi
użytkownikami języka, ale co zrobić, kiedy ma się z nimi mało kontaktu albo wcale?
Ja polecam np. oglądanie seriali czy ﬁlmów po niemiecku. Nawet jeśli jest to serial czy
ﬁlm niskich lotów, to możemy się z niego nauczyć całej masy nowych, używanych na co
dzień słów. Dobrze wiem, bo wypróbowałam tę metodę na sobie. Prawie zawsze, kiedy
usłyszałam jakieś nowe słowo czy ciekawy zwrot, od razu zapisywałam go do
specjalnie w tym celu założonego zeszytu. Tak samo wspomagałam się w nauce
hiszpańskiego. Gdy w 2010 roku chodziłam na kurs angielskiego, to lektorka często
pokazywała nam serial „Friends” w oryginalnej wersji językowej.
Filmy, seriale, czasopisma, gazety są doskonałym źródłem żywego języka.
Wcześniej nie doceniałam tej metody, ale odkąd z niej korzystam (czyli od kilku lat)
jestem zdania, że może być ona ogromną pomocą dla każdego uczącego się języka
obcego.
Nieocenioną pomoc oferuje tu znany przez wszystkich serwis Youtube. Dzisiaj
popularny jest przede wszystkim Netﬂix, dla którego powstają już produkcje
niemieckojęzyczne, np. „Dark” czy „Dogs of Berlin”.
Jak wiadomo, w Niemczech wszystkie seriale czy ﬁlmy są dubbingowane. W Polsce
wszystkie kwestie czyta lektor, więc na początku nie mogłam przyzwyczaić się do
dubbingu, tym bardziej że ciągle mam w głowie oryginalne głosy aktorów.
Nie zrażajmy się, jeśli nie zrozumiemy wszystkiego. Z biegiem czasu będziemy
rozumieć coraz więcej.
W Niemczech bardzo często kupowałam różne czasopisma, głównie kobiece. Można
się z nich nauczyć mnóstwa ciekawych słówek i zwrotów. Nie musi być to od razu
„Focus” albo „Die Zeit” – tu mamy bardziej ambitne słownictwo. W kobiecych
czasopismach obserwuję, jak język angielski coraz intensywniej wnika do
niemieckiego. Nieraz widziałam takie słowa z angielskiego, które bardzo mnie
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zaskoczyły. Poza tym wiedza, jaką możemy zdobyć z czytania czasopism, jest
naprawdę nieoceniona. Mam na myśli oczywiście słownictwo. Możemy tam
zaobserwować również mnóstwo przykładów na użycie chociażby Konjunktivu I.
Kiedy mieszkałam w Polsce, to kupowałam niemieckie czasopisma w empiku. Kobiece
czasopisma kosztują tam około 10 zł. To niemało jak na czasopismo, ale od czasu do
czasu sobie na nie pozwalałam. W empiku znajdziemy również oczywiście niemieckie
czasopisma/gazety o innej tematyce.
Nie musimy jednak kupować czasopism niemieckojęzycznych, bo przecież
nieocenioną pomocą jest tu Internet. Możemy w nim znaleźć strony różnych
magazynów i tam czytać, chociaż ja wolę mieć czasopismo w ręce.
W Polsce są oczywiście czasopisma edukacyjne, np. „Deutsch aktuell”, które jest
moim zdaniem bardzo godne polecenia. W trakcie nauki języka z biegiem czasu
powinno się jednak przejść do czasopism / gazet całkowicie obcojęzycznych.
Bardzo lubię czytać książki w językach obcych. Nie jestem fanką tłumaczeń. Wiadomo,
że nikt nie jest w stanie nauczyć się wszystkich języków obcych, ale ja zdecydowałam
się nauczyć przynajmniej języków tych krajów, których literaturę szczególnie lubię.
Wiadomo – angielski i niemiecki, poza tym hiszpański, gdyż lubię literaturę Hiszpanii i
Ameryki Pd. W 2012 roku zaczęłam uczyć się francuskiego. Najbardziej lubię czytać
książki w oryginale, bo moim zdaniem żadne tłumaczenie nie jest w stanie oddać
kunsztu autora. Tłumacz to przecież nie pisarz, chociaż tłumacz literacki też musi mieć
duży talent. W prozie jest chyba łatwiej, ale czy tłumaczenie może oddać do końca
piękno wiersza? Tutaj mam pewne wątpliwości. Swego czasu chciałam nauczyć się
włoskiego, żeby w oryginale czytać Umberto Eco, ale ten język w ogóle mi się nie
spodobał i po pół roku zrezygnowałam. Będę musiała zdać się na tłumaczenia na
polski. O czytaniu znajdziecie więcej w rozdziale IX.
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VIII. Znaczenie gramatyki

Uczę niemieckiego już od wielu lat, niedługo minie 11. Obserwuję, że wiele osób chce
mówić po niemiecku i nie zdaje sobie sprawy z tego, że szczypta gramatyki jest jednak
potrzebna. Moim zdaniem nie można zaniedbywać gramatyki w nauczaniu języka
obcego. Chciałabym wypowiedzieć się na ten temat, gdyż dzisiaj widzę zbyt wiele
kursów w rodzaju: „tylko komunikacja, zero gramatyki”. Moim zdaniem nie ma czegoś
takiego, gdyż uczący prędzej czy później nie będzie wiedział, na jakiej zasadzie tak
właściwie powstają zdania. Niedawno pewna osoba, która uczyła się niemieckiego ze
słuchu, zapytała mnie dlaczego w zdaniu np. „ich habe gemacht”, jest „habe”, skoro to
znaczy „mam”. Nic dodać, nic ująć. Trzeba się nauczyć, że jest to czasownik posiłkowy
i na jakiej zasadzie on tu funkcjonuje. Obserwuję, że obcokrajowcy uczący się
niemieckiego ze słuchu prawie nigdy nie stosują czasowników posiłkowych, no ale
skąd mają umieć je stosować?
Myślę, że oczywiście komunikacja powinna stać w centrum lekcji, ale i gramatykę
trzeba tu mądrze uwzględniać, żeby uczeń nie mówił wykutymi na pamięć zdaniami,
które są dobre na wyjazd turystyczny, a nie na egzamin czy do pracy. W takiej sytuacji
ciągle będą wątpliwości co do kontekstu użycia danego słowa czy co do połączenia ze
sobą wyrazów.
Moim uczniom staram się uświadamiać powyższe fakty. Są lekcje, kiedy gramatyka
stoi w centrum, ale stawiam nacisk na szybkie stosowanie poznanych struktur. Wtedy
człowiek widzi, że to wszystko ma sens i że naprawdę jest potrzebne. Jak to powiedział
mój znajomy Niemiec – Probieren geht über Studieren.8 Sama nauka nie wystarczy,
trzeba jeszcze stosować.9
Na pewno nie przestaną mnie denerwować reklamy szkół językowych, które oferują
lekcje w stylu „zero wysiłku, zero zakuwania”. Tak uczą się chyba tylko dzieci. Bez
pracy nie ma kołaczy.
8

Doświadczenie jest najlepszym nauczycielem.

9

O uczeniu się gramatyki napisałabym więcej, ale nie chcę kopiować mojego artykułu przygotowanego dla czasopisma
„Horyzonty germanistyki”, które ukaże się wiosną 2019.
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IX. Czytanie po niemiecku

Moim zdaniem czytanie książek w języku obcym jest niesamowicie ważne. Teksty
literackie często są w nauczaniu pomijane, a szkoda. Istnieją przecież teksty
uproszczone, dostosowane do danego poziomu nauczania języka. Pamiętam, kiedy w
liceum dostałam od mojej nauczycielki w prezencie książkę na poziomie B1.
Pamiętam, kiedy w gimnazjum czytaliśmy na niemieckim uproszczone wersje baśni
braci Grimm. Ale to pewnie dlatego, że miałam bardzo dobre nauczycielki - im
zawdzięczam moją pasję do niemieckiego, która pozostała do dzisiaj. Niestety nie
każdy nauczyciel docenia teksty literackie. Szkoda, bo od czasu do czasu można się
przecież zająć nimi na lekcji. Trzeba pokazywać uczniom, że język obcy to nie tylko
teksty z podręcznika.
Przy czytaniu książek nie chodzi o to, żeby siedzieć ze słownikiem i sprawdzać każde
słowo, którego nie rozumiemy. Nie chodzi przecież o to, żeby rozumieć WSZYSTKO.
Tylko po niemiecku rozumiem każde słowo, po angielsku i hiszpańsku znajdą się
słowa, których nie rozumiem. Nie czytam jednak ze słownikiem, bo nie jest to
konieczne. Najważniejsze, że dokładnie rozumiem sens zdań. Inną metodą jest
czytanie książki z ołówkiem w ręku i podkreślanie nieznanych słówek. Można je
sprawdzić później, nie przerywając sobie czytania.
Jak zacząć czytać po niemiecku? Można zacząć nawet na poziomie A1. Dlaczego
ograniczać się do tekstów z podręcznika? Jest dzisiaj wiele zdydaktyzowanych
książek, przygotowanych specjalnie dla uczących się, napisanych „prostszym”
językiem (prawie zawsze z płytą CD). Książki takie najczęściej zawierają ćwiczenia,
dzięki czemu uczeń może sprawdzić, czy zrozumiał przeczytany tekst. Często są
również wyjaśnienia słówek.
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Przykładowe książki wydawnictwa Langenscheidt
1. Glück gehabt - A1
h t t p s : / / w w w. a m a z o n . d e / G l % C 3 % B C c k - g e h a b t - A u d i o - C D - L e s e n H%C3%B6ren/dp/312606423X/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1463237134&s
r=1-1&keywords=langenscheidt+deutsch+a1+lesen (25.11.2016)
2. Eine Liebesgeschichte - A1
h t t p s : / / w w w. a m a z o n . d e / E i n e - L i e b e s g e s c h i c h t e - A u d i o - C D - L e s e n H%C3%B6ren/dp/3126064248/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1463237201&sr
=1-2&keywords=langenscheidt+deutsch+a1+lesen (25.11.2016)
3. Der Filmstar - A1
https://www.amazon.de/Filmstar-Buch-Audio-CD-LesenH%C3%B6ren/dp/3126064221/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1463237201&sr
=1-3&keywords=langenscheidt+deutsch+a1+lesen (25.11.2016)
Często książki niemieckojęzycznych autorów są „upraszczane” na potrzeby
uczących się, np.:
1. Historie Marie Luise Kaschnitz – Kurzgeschichten (A2-B1)
https://www.amazon.de/Kurzgeschichten-Deutsche-Lekt%C3%BCre-GER-NiveauReaders/dp/3126754414/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1463237304&sr=13&keywords=klett+deutsch+lesen (25.11.2016)
2. Książki dla dzieci Ericha Kästnera, np. Emil und die Detektive (A2-B1)
h t t p s : / / w w w. a m a z o n . d e / E m i l - d i e - D e t e k t i v e - D e u t s c h e - G E R Niveau/dp/3126757235/ref=sr_1_7?s=books&ie=UTF8&qid=1463237474&sr=17&keywords=klett+deutsch+lesen (25.11.2016)
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3. Jest nawet Heidi Johanny Spyri (A1)
h t t p s : / / w w w. a m a z o n . d e / H e i d i - D e u t s c h e - L e k t % C 3 % B C r e - G E R - N i v e a u Readers/dp/3126757022/ref=pd_sim_14_5?ie=UTF8&dpID=51W3mIOX6lL&dpSrc=
sims&preST=_AC_UL160_SR97%2C160_&refRID=1RYTBR4XB84RAQ86H32X
(25.11.2016)
4. Verschollen in Berlin Gabi Baier (A1/A2)
https://www.amazon.de/Verschollen-Berlin-GER-Niveau-Online-Angebot-OnlineAngebot/dp/3125560357/ref=pd_sim_14_4?ie=UTF8&dpID=518CCKgDNNL&dpSrc
=sims&preST=_AC_UL160_SR107%2C160_&refRID=1CJXTP01H5XENAQKM8G
M (25.11.2016)
Wydawnictwo Liebaug-Dartmann oferuje wiele powieści na poziomach A1-A2 wraz z
ćwiczeniami, np.:
1. Testament mit Hund (A1 )
h t t p s : / / w w w. a m a z o n . d e / Te s t a m e n t - m i t - H u n d - J u g e n d l i c h e Erwachsene/dp/3922989845/ref=pd_sim_14_1?ie=UTF8&dpID=515By9xtn%2BL&d
pSrc=sims&preST=_AC_UL160_SR113%2C160_&refRID=0J81FAFY9NRJ0QKQN
DJK (25.11.2016)
2. Urlaub intensiv (A1)
https://www.amazon.de/Urlaub-intensiv-%C3%9Cbungen-JugendlicheErwachsene/dp/3922989837/ref=pd_bxgy_14_2?ie=UTF8&refRID=1BJQZGZCM7K
CYKK8NAQ2 (25.11.2016)
3. Der ideale Moment (A2)
h t t p s : / / w w w. a m a z o n . d e / i d e a l e - M o m e n t - % C 3 % 9 C b u n g e n - J u g e n d l i c h e Erwachsene/dp/3922989853/ref=pd_bxgy_14_3?ie=UTF8&refRID=1CJXTP01H5X
ENAQKM8GM (25.11.2016)
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Wydawnictwo Hueber ma w swojej ofercie Lesehefte, np.:
1. Das Wunschhaus und andere Geschichten (B1)
h t t p s : / / w w w. a m a z o n . d e / D a s - W u n s c h h a u s - a n d e r e - G e s c h i c h t e n Fremdsprache/dp/3190016704/ref=pd_sim_14_6?ie=UTF8&dpID=51JURIdF7BL&d
pSrc=sims&preST=_AC_UL160_SR107%2C160_&refRID=1CJXTP01H5XENAQK
M8GM (25.11.2016)
2. Der Passagier und andere Geschichten (B1)
https://www.amazon.de/Passagier-andere-Geschichten-FremdspracheLeseheft/dp/3192016663/ref=pd_bxgy_14_2?ie=UTF8&refRID=07HBGN62JM92YZ
H9VH5M (25.11.2016)
Wydawnictwo Compact oferuje DaF-Lernkrimis, np.:
1. Der Mann ohne Gesicht (A2-B1)
https://www.amazon.de/Mann-ohne-Gesicht-LernkrimiFremdsprache/dp/3817474105/ref=pd_sim_14_4?ie=UTF8&dpID=51cHbg%2B8hsL
&dpSrc=sims&preST=_AC_UL160_SR105%2C160_&refRID=11VDCSBXZFXTDK
MTP1TZ (25.11.2016)
2. Mord unter den Linden (A2)
h t t p s : / / w w w. a m a z o n . d e / u n t e r- L i n d e n - C o m p a c t - L e r n k r i m i Lernziel/dp/3817478585/ref=pd_sim_14_1?ie=UTF8&dpID=51WtqsZTyAL&dpSrc=s
ims&preST=_AC_UL160_SR105%2C160_&refRID=0HV527NSSHWQGK3TRYR4
(25.11.2016)
Na pewno wspaniałą wiadomością jest fakt, że wydawnictwo Edgard opublikowało
kryminały specjalnie dla uczących się niemieckiego:
1. Sein letzter Fall (A1-A2):
https://www.jezykiobce.pl/niemiecki/1419-niemiecki-kryminal-z-samouczkiemaudiobook-sein-letzter-fall-9788377886427.html (02.01.2019)
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2. Wo ist Sina? (A2-B1):
https://www.jezykiobce.pl/niemiecki/1372-niemiecki-kryminal-z-cwiczeniami-wo-istsina-9788377886298.html (02.01.2019)
Myślę, że obecnie oferta jest tak bogata, że każdy znajdzie coś dla siebie. Pamiętam,
że kiedy zaczynałam naukę niemieckiego w podstawówce, to oferta materiałów do
uczenia się tego języka była dosyć uboga w porównaniu z angielskim. Dzisiaj jest tak
samo dobra, więc każdy uczeń może wybrać coś ciekawego.

Jakie są zalety czytania książek w języku obcym?

1. Nauka nowych słów. Nie chodzi jednak o to, żeby sprawdzać każde słowo,
którego się nie rozumie. Wyjątkiem są słowa-klucze. Często słyszałam od moich
uczniów, że nie ma sensu czytać książek po niemiecku, skoro nie rozumie się
wszystkiego. Nie o to jednak chodzi. Nie trzeba rozumieć każdego słowa, bo to
przecież nie pojedyncze słowa blokują proces czytania. Czytanie z odpowiednim
skupieniem sprawi, że będziemy czytać coraz sprawniej.
2. Poznawanie kultury czy mentalności. To nic nowego, że czytając książki,
poszerzamy swoje horyzonty. Czytanie po niemiecku jest moim zdaniem wspaniałą
okazją do często być może pierwszego zderzenia się z inną mentalnością. Literatura to
bardzo ważna część kultury, a jak wspomniałam wcześniej, dzisiaj w ofercie
wydawnictw znajdziemy również książki niemieckojęzycznych autorów przygotowane
specjalnie dla uczących się.
3. Oswajanie się z językiem. Jeśli czytamy w języku ojczystym, to dlaczego nie
czytać w obcym? Nie widzę ani jednego powodu, aby tego nie robić. Teksty w
podręcznikach czasami wydają się nudne, a w książkach śledzimy akcję i zapewniam,
że można poczuć sporą dumę, mając za sobą przeczytanie pierwszej książki po
niemiecku czy w innym języku, którego się uczymy.
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Czy ja wykorzystywałam ten sposób w nauce języków obcych?

1. Niemiecki: tak jak wspomniałam, „w dawnych czasach” oferta nie była tak bogata
jak dzisiaj i na dodatek ludzie nie mieli w domu Internetu (muszę przyznać, że tęsknię
za tamtymi czasami). Pamiętam jednak, że od mojej nauczycielki niemieckiego w
liceum dostałam książkę Siegfrieda Lenza przygotowaną dla uczących się. Do dzisiaj
ją mam.
2. Angielski: kiedy uczyłam się angielskiego w gimnazjum, warunkiem otrzymania
oceny celującej na koniec roku było czytanie książek i przygotowanie słownictwa z
nich. Nauczycielka dawała nam jakąś książkę. Pamiętam, że ja czytałam „Ms.
Doubtﬁre”. W liceum było podobnie. Dobrze wspominam naukę w ten sposób,
ponieważ nie był to mus. Kto chciał, to czytał.
3. Hiszpański: oj tak. W tym języku czytałam i czytam bardzo dużo. Teraz już jednak
„normalne” książki, podobnie jak po niemiecku i angielsku.
4. Francuski / ﬁński: jeszcze nie czytałam książek w tych językach, ale nadrobię to.
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X. O immersji językowej

W przeszłości, kiedy jeszcze „tylko” pracowałam, stosowałam metodę immersji
językowej.

Co to jest immersja językowa?
Jest to zanurzenie się w języku, przesiąknięcie językiem. Upraszczając: należy
otoczyć się językiem obcym ze wszystkich stron. Jak możemy to zrobić?
• czytać w języku obcym;
• oglądać telewizję czy ﬁlmiki w Internecie w języku obcym;
• słuchać audiokursów czy audiobooków w drodze do szkoły czy pracy lub uprawiając
sport;
• na kursie najlepiej mówić tylko w języku obcym;
• jak najwięcej mówić w języku obcym: z innymi lub do siebie;
• nazywać przedmioty w swoim otoczeniu w języku obcym;
• warto język w telefonie czy tablecie przestawić na język obcy.
Najlepiej starać się mieć jak najmniej kontaktu z językiem polskim. Bez przesady
oczywiście – nie chodzi o to, żebyśmy unikali rodziny czy znajomych.
Tak, w tej metodzie chodzi o to, żeby uczyć się tak jak uczą się dzieci. Rzeczywiście
możemy to do pewnych granic osiągnąć. Kiedy spoglądamy na rzeczy w swoim
otoczeniu, możemy nazywać je w języku obcym. Jeśli nie znamy słówek, to
sprawdzamy. Wcześniej tak właśnie się uczyłam, czyli:
• w drodze do pracy i potem do domu, a także biegając wieczorami, słuchałam
audiokursów;
• czytałam dużo w językach obcych. Wyszukiwałam zagraniczne portale, których treści
mnie interesowały;
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• oglądałam telewizję hiszpańską czy angielską;
• kupowałam hiszpańsko- i anglojęzyczne czasopisma;
• po angielsku rozmawiałam z przyjaciółmi Anglikami. Po hiszpańsku nie miałam z kim,
więc mówiłam do siebie;
• dużo pisałam w językach obcych;
• jak najczęściej starałam się nazywać w językach obcych przedmioty w swoim
otoczeniu.
I tutaj jedna bardzo ważna uwaga: Zbliżając się do sposobu, w jaki dzieci uczą się
języka ojczystego, zwróćmy uwagę na to, że one przecież nie mówią od razu
pełnymi zdaniami. Nie zrażają się również, popełniając błędy. Nie zniechęcają się
tym, że dorośli je poprawiają. Inaczej przecież nigdy nie nauczyłyby się mówić,
prawda?
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Co daje ta metoda? Jakie ma zalety?
• stopniowe budowanie słownictwa –> rozwijamy je codziennie jak najwięcej mówiąc,
słuchając, oglądając, pisząc:
• rozwijanie sprawności mówienia –> mówimy do siebie lub rozmawiamy z kimś.
Można oczywiście poszukać kogoś do tandemu;
• powoli rozwijamy więc umiejętność komunikacji;
• błędy mają uczyć i motywować, nie są widziane jako coś nieakceptowalnego.
Jakie jest „niebezpieczeństwo”?
Przede wszystkim takie, że uczący często za szybko zniechęcają się do tej metody.
Padają argumenty takie jak:
„Nic nie rozumiem z tego serialu, to po co oglądać”.
Kontrargument: „Warto oglądać, bo osłuchujemy się z językiem. Na początku nic nie
rozumiemy, ale może warto włączyć napisy. Gwarantuję, że przy skupieniu się po
jakimś czasie poziom zrozumienia wzrośnie”.
„Nie chce mi się sprawdzać słówek”.
Kontrargument: „Nie musisz sprawdzać wszystkich. Wiem, że to czasochłonne.
Może na początku te Twoim zdaniem najpotrzebniejsze?”
„Nie mam z kim pogadać w języku obcym”.
Kontrargument: „Rozumiem, to częsty problem. Myślę, że mówienie do siebie bardzo
dużo daje, chociaż to nie to samo. Internet daje dzisiaj takie duże możliwości, że przy
trochę wysiłku znajdziemy kogoś do tandemu językowego”.
W kolejnym tekście napiszę o tym, jak znajduję czas teraz, mając malutkie
dziecko. Przeczytacie o tym, dlaczego prawie nie używam mediów
społecznościowych (prawie wyłącznie do promocji tej strony i do promowania
języka niemieckiego). Zajmę się tematem pożeraczów czasu.
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XI. Pożeracze czasu

Myślę, że zmorą wielu osób są pożeracze czasu. Prawie każdy swoje ma. U mnie
kiedyś były to media społecznościowe, dlatego napiszę o tym, z jakich powodów
prawie wcale ich nie używam.
Kiedyś spędzałam dużo czasu na Facebooku. Jednak przyszedł pewien dzień około 5
lat temu, kiedy wieczorem, krótko przed pójściem spać, stwierdziłam, że nic
pożytecznego nie zrobiłam. Całe popołudnie spędziłam na Facebooku i nic dobrego z
tego nie wynikło. W tamtym momencie postanowiłam drastycznie ograniczyć
korzystanie z tego portalu.
Kiedy ktoś pyta mnie, czy nie chcę wiedzieć, co słychać u starych znajomych,
odpowiadam: „W ogóle mnie to nie interesuje”. Jest to jak najbardziej zgodne z prawdą.
Już od kilku lat nie przeglądałam ściany na Facebooku, bo myślę, że nie jest mi to do
niczego potrzebne. Nie zauważyłam, żeby w ten sposób jakość mojego życia spadła.
Wręcz przeciwnie. Utrzymuję kontakt z pewnymi osobami z dawnych czasów, ale nie
komunikuję się z nimi przez Facebooka. Portalu używam przede wszystkim dla strony
„Niemiecki po ludzku” oraz prowadząc grupę „Egzaminy z niemieckiego”. Jestem co
prawda jeszcze w kilku grupach, ale spędzam tam mało czasu. Jeśli zauważam, że z
danej grupy już nie korzystam, to wypisuję się z niej.
Nigdy nie przeglądam Instagrama ani nie oglądam Insta stories. Być może
niektóre treści by mnie zainteresowały, ale uważam, że oglądanie zdjęć 10 razy na
dzień nie poprawi jakości mojego życia. Nie pamiętam, kiedy ostatnio przeglądałam
Instagrama. Używam go tylko dla proﬁlu „Niemiecki po ludzku”.
Rzadko korzystam ze smartfona. Nie sprawdzam godziny na telefonie, lecz noszę
„normalny” zegarek na ręce. Nie używam budzika w telefonie, mam zwykły tradycyjny
budzik. Dla wielu osób jest to pułapka: chcą tylko sprawdzić, która jest godzina, a tu
wyskakuje wiadomość od kogoś albo jakieś powiadomienie.
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Prawie nigdy nie odpisuję na wiadomości od razu. Nie zauważyłam, żeby ktoś był zły z
tego powodu. Nic się nie stanie, jeśli odpiszę po kilku godzinach. Na smartfona
spoglądam dwa razy dziennie.
Niczego nie czytam na telefonie, nie przeglądam na nim Internetu. Zdaję sobie
sprawę z tego, że spędzanie dużych ilości czasu na smartfonie ma negatywny wpływ
na odcinek szyjny kręgosłupa. Odczuwam to już, kiedy odpisuję na wiadomości.
Dlatego w ogóle nie mogę sobie wyobrazić czytania czegoś w Internecie, korzystając
ze smartfona. Internet przeglądam tylko na komputerze.
Rzadko wstawiam swoje albo tym bardziej zdjęcia mojej córki do Internetu. Nie sądzę,
aby było to do czegokolwiek konieczne. Zdjęcia wysyłam kilku osobom i to wystarczy.
Oczywiście są wyjątki: Jeśli ktoś rozwija ﬁrmę i zdobywa klientów albo ma chore
dziecko, z którym musi utrzymywać kontakt, to rozumiem, że potrzebuje telefonu.
Są też inne pożeracze czasu: może telewizja, może gry komputerowe, może
spożywanie za dużej ilości jedzenia, może czytanie plotkarskich portali. Moim
pożeraczem czasu były media społecznościowe, więc radykalnie zmieniłam swoje
podejście i teraz mam świadomość tego, że nie marnuję cennego czasu. Zawsze
powtarzam: Pieniądze mogę zarobić, ale zmarnowanego czasu już nie odzyskam.
Mam również taką zasadę, że około dwie godziny przed snem nie zerkam na
komputer ani na telefon. Pozwala mi to na wyciszenie się przed zaśnięciem.
Odkąd zmieniłam swoje podejście do mediów społecznościowych, nie marnuję czasu.
Staram się nie robić niczego, co nie wnosi wartości w moje życie. Tak, czasami też
potrzebuję się „odmóżczyć”, ale wtedy oglądam coś w tv :)
Myślę, że większość osób ma różne pożeracze czasu. W nauce jest to zgubne,
powoduje marnowanie ogromnej ilości czasu. Zawsze jesteśmy w stanie znaleźć czas,
ale niestety nie zawsze właściwie nim gospodarujemy.
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XII. Co jest potrzebne i niepotrzebne?

Czasami słyszę od moich uczniów, że dane słowo jest „niepotrzebne” albo „tego nie
potrzebuję”. Dlaczego się z tym nie zgadzam?
1. Oczywiście nie można nauczyć się wszystkiego naraz, to niemożliwe. Należy jednak
stopniowo poszerzać słownictwo. Wiadomo, że na poziomie podstawowym poznaje
się najbardziej potrzebne słownictwo. Nie można jednak na tym poprzestać, jeśli chce
się dobrze opanować język.
2. Jestem zawsze za uczeniem się również takich słów, które wydają się być
niepotrzebne na co dzień. My nie musimy ich używać, ale może się zdarzyć, że ktoś
użyje ich w naszej obecności i wtedy nie wiadomo, o co chodzi. Zawsze rozumie się
więcej niż się umie powiedzieć. Często słyszę od ludzi: „rozumiem, co on powiedział,
ale sam bym tak nie powiedział”. No cóż, to zupełnie normalne.
3. Jeśli komuś nauka języka obcego przychodzi trudno, to zawsze można wybrać to, co
jest mniej potrzebne, np. ograniczyć nieco naukę idiomów i nauczyć się tych
10

11

najczęściej używanych (w niemieckim np. „am Ball bleiben”, „Hahn im Korb sein”, „das
13

ist des Pudels Kern”,12„zwei linke Hände haben” ).
Jeśli ktoś uczy się niemieckiego, żeby pojechać do pracy ﬁzycznej w Niemczech czy
Austrii, to zapewne obejdzie się bez Konjunktivu II.
4. Jeśli uczący się ma dobrze opanowane podstawowe słownictwo, to potem łatwiej
przychodzi mu zrozumienie nowych słów z kontekstu i nauczenie się języka
specjalistycznego z danej dziedziny. Można oczywiście połączyć naukę języka od
samego początku z językiem specjalistycznym, są odpowiednie podręczniki z wielu
dziedzin.
10
11
12
13

trzymać rękę na pulsie
być rodzynkiem w towarzystwie
to jest sedno sprawy
być rodzynkiem w towarzystwie
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Moim zdaniem w trakcie nauki warto zadać sobie pytania:
1. Po co uczę się języka? Wiem z doświadczenia, że łatwiej jest, kiedy człowiek chce
się uczyć, a nie kiedy musi. W chwili obecnej mam tę satysfakcję, że uczę się tylko tego,
czego chcę. W takiej sytuacji nastawienie do nauki jest zupełnie inne. Inaczej jest,
kiedy ktoś musi się uczyć języka, np. do pracy. No cóż, wtedy wiele zależy od
nauczyciela. Oby traﬁł się taki, który nie zniechęci.
2. Czego potrzebuję? Tutaj też wiele zależy od nauczyciela. Jeśli jest on osłuchany z
językiem, to podpowie – które słowa są używane na co dzień, a bez których można się
obejść, przynajmniej na początku. Co brzmi bardziej naturalnie, a co sztucznie?
3. Jak zastosować to, czego się uczę? O tym już dużo pisałam. Czegokolwiek się
uczymy – ćwiczenie czyni mistrza.
Tak jak wcześniej napisałam – nie zgadzam się z tym, że coś jest niepotrzebne.
Wszystko jest potrzebne. Pamiętam, że dawno temu denerwowałam się, kiedy moja
mama mi tak mówiła, a teraz wiem, że miała rację. Nie chciałam kiedyś uczyć się
pewnych rzeczy. Dopiero dwa lata temu nauczyłam się prać, prasować i gotować.
Prawa jazdy nie mam do dziś, a 12 lat temu rodzice mówili: „zrób, przyda ci się”. Myślę,
że tak samo jest w nauce języka. Nie chodzi o to, żeby nauczyć się od razu
wszystkiego, ale raczej o to, żeby dodawać kolejne elementy układanki, nie
lekceważąc niczego.
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XIII. Błędy popełniane przy uczeniu się

Mam już te kilka lat doświadczenia w nauczaniu. Cieszę się, że w ciągu tego czasu
mogłam uczyć uczniów z Tajlandii, ze Słowacji, z Rosji, z Bułgarii, z Syrii, z Erytrei, z
Sudanu, z Iraku, z Afganistanu, z Armenii, z Etiopii. Z Polski oczywiście też. Kilku
krajów pewnie zapomniałam wymienić, bo dużo tego było i jest.
Skąd by jednak moi uczniowie nie pochodzili, zauważałam i zauważam podobne błędy
w uczeniu się niemieckiego. Żeby trochę pomóc uczącym się, staram się na lekcjach
czy na kursach poświęcić trochę czasu na strategie uczenia się. Nie jest to proste, gdyż
mentalność moich uczniów jest zupełnie inna niż moja. Przez ponad rok uczyłam w
niemieckiej szkole uchodźców i nieraz byłam zaskoczona tym, jak inaczej rozumiemy
pewne sprawy. Jest to dla mnie fascynujące.
Oto częste błędy w uczeniu się niemieckiego:
1. Zbyt szybka nauka, wszystko naraz. Fajnie, kiedy ktoś ma wielkie chęci do nauki,
ale nie jest już tak fajnie, kiedy chce nauczyć się całego podręcznika w tydzień. Naukę
trzeba planować rozsądnie, o tym już pisałam. Czasami wydaje się, że możemy
nauczyć się bardzo szybko. Oczywiście niektórzy mogą, ale nie wszyscy. Nauka
języka zajmuje wiele lat – taka jest prawda i tego nie da się przeskoczyć.
2. Niedokładna nauka. Miałam w swojej karierze uczniów, którzy zdali egzamin na
poziomie C1, a trzeba było z nimi wracać do odmiany rodzajników, a o przyimkach nie
mieli pojęcia. Niestety, wiele egzaminów stawia głównie na komunikację. Może
„niestety” to złe słowo, ale moim zdaniem poprawność językowa też w jakimś stopniu
powinna się liczyć, bo potem tak to się kończy. Jedna z moich uczennic powiedziała mi
kiedyś: „Zdałam egzamin B2, ale czuję, jakbym tak naprawdę miała poziom A2”.
Moja rada – jeśli już się czegoś uczymy, to zróbmy to dokładnie, a nie po łebkach, bo
braki prędzej czy później wyjdą. Będą się pojawiać duże wątpliwości w tym, co powinno
być oczywiste.
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3. Zaniedbywanie żywego języka. O tym też już pisałam. Jeśli uczymy się języka w
swoim kraju, również można mieć z nim kontakt poprzez oglądanie telewizji, słuchanie
muzyki albo czytanie książek i gazet. Dzisiaj, w dobie Internetu, bardzo szkoda nie
korzystać z tych zasobów.
4. Ograniczanie się do podręcznika. Nie ma co ukrywać, że słownictwo w
podręcznikach jest nieco inne od języka mówionego. W podręcznikach znajdziemy
język standardowy i jest to oczywiście dobre, bo od języka standardowego zawsze
trzeba wyjść. Prawdopodobne jest jednak, że ograniczając się do podręcznika, nie
zrozumiemy rodzimych użytkowników języka. Warto więc wykorzystywać wiele źródeł
w nauce.
5. Niekorzystanie z inicjatyw w stylu: spotkania w celu wspólnego rozmawiania
po niemiecku, tydzień kina niemieckiego, wykłady profesorów z krajów
niemieckojęzycznych. Uniwersytety, na których można studiować ﬁlologię
germańską, oferują podobne rzeczy.
6. Uczenie się raz w tygodniu zamiast codziennie po trochu. O tym też już pisałam.
Wiadomo, że podawanie sobie nauki w mniejszych, „zjadliwych” porcjach przynosi
lepsze efekty na dłuższą metę.
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XIV. Do it yourself

Czas na temat „do it yourself”. Nie trzeba kupować wszystkich pomocy naukowych,
niektóre można zrobić samemu:
1. Fiszki. Bardzo często robiłam je dla moich uczniów sama. Na jedną stronę
kolorowych karteczek naklejałam obrazek, na drugą pisałam odpowiednie słowo. Tę
metodę stosowałam też nieraz na lekcjach, zachęcając uczniów do robienia własnych
ﬁszek. Przynosiłam na lekcje gazety, kolorowy papier i robienie ﬁszek wspaniale się
udawało, zwłaszcza wśród młodszych uczniów.
2. Tablica korkowa. Na ścianie koło miejsca pracy zawiesiłam tablicę korkową, do
której przyczepiałam karteczki z nowymi słówkami. Bardzo mi to pomagało, ponieważ
w trakcie pracy zawsze zdarzyło mi się, że mój wzrok na te słówka padał.
3. To nic odkrywczego, bo chyba prawie każdy uczący się języka obcego ma zeszyt
ze słówkami. Zawsze zachęcam moich uczniów do posiadania takiego zeszytu,
osobnego. Wiadomo, że ma się jeden zeszyt na lekcje, ale warto mieć w drugim tylko
słówka. Co do języka niemieckiego, to zawsze zwracam uwagę na to, żeby
rzeczowników moi uczniowie uczyli się wraz z rodzajnikiem i liczbą mnogą.
4. Bardzo dobrym sposobem nauki są także mapy myśli na dany temat. Na lekcjach
od czasu do czasu stosuję ten sposób. Podczas tworzenia mapy myśli do danego
tematu zawsze zdarzy się, że nie znamy tego czy tamtego słówka i musimy sprawdzić
w słowniku.
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Tę mapę myśli wykonałam w sierpniu 2016 roku, wtedy moje życie wyglądało trochę
inaczej niż dzisiaj:
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XV. Certyﬁkaty językowe

Czy jest sens podchodzić do egzaminów w celu uzyskania certyﬁkatów?
Opinie na ten temat są różne. Ja jednak jestem przekonana o tym, że certyﬁkaty
językowe mają sens – piszę to na własnym przykładzie.
Sama mam trzy certyﬁkaty językowe – dwa z niemieckiego (Test DaF i LCCI) i jeden z
angielskiego (LCCI).
Dlaczego jestem zdania, że certyﬁkaty językowe są potrzebne?
1. Pomagają ocenić poziom, na jakim się znajdujemy. Żeby zdać certyﬁkaty np.
Instytutu Goethego, trzeba mieć naprawdę dobrą znajomość niemieckiego – na
odpowiednim poziomie. Są i łatwiejsze certyﬁkaty, ale jeden drugiemu nierówny.
Najbardziej miarodajne są moim zdaniem certyﬁkaty Instytutu Goethego i TELC.
Wystarczy zrobić test próbny znajdujący się w Internecie, żeby ocenić, czy można już
podchodzić do egzaminu czy trzeba jeszcze trochę się douczyć. Na tych stronach
znajdziecie przykładowe testy:
Goethe-Institut:
http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/deindex.htm (26.11.2016)
TELC:
http://www.telc.net/pruefungsteilnehmende/sprachpruefungen.html (26.11.2016)
2. Pomagają określić cel. Jeżeli uczymy się do egzaminu, mamy więcej motywacji.
Wiemy, że egzamin będzie danego dnia i że trzeba się do niego przygotować. Poza tym
taki egzamin kosztuje. Oczywiście największą motywacją powinno być poprawienie
znajomości języka, ale nie wszystkim ona wystarcza. Cel to osiągnięcie poziomu, na
jakim chcemy się znajdować.
Także nauczycielom jest łatwiej określić cele danego kursu.
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3. Pomagają rozwinąć wszystkie umiejętności językowe. Nauka do egzaminów
obejmuje cztery umiejętności: mówienie, pisanie, czytanie i słuchanie. Wszystkie
trzeba trenować, aby osiągnąć dobry wynik.
4. Są dobrym wyznacznikiem poziomu – jeżeli mamy certyﬁkat np. na poziomie już
B1, może to bardzo pomóc w znalezieniu pracy. Certyﬁkaty zawsze dobrze wyglądają
na CV.
5. Są praktycznym narzędziem współpracy pomiędzy szkołami i instytucjami
pozaszkolnymi czy zagranicznymi instytutami kulturowymi. Dlaczego? Np.
Instytut Goethego ma swoje siedziby na całym świecie, jego certyﬁkaty wszędzie są
znane i w wielu placówkach na całym świecie można się do nich przygotowywać.
6. Ważna jest na pewno także satysfakcja z otrzymania certyﬁkatu. Pamiętam
moją do dziś – np. kiedy otrzymałam certyﬁkat LCCI z angielskiego, do którego
uczyłam się samodzielnie.
Można wspomnieć oczywiście także o wadach. Certyﬁkat na poziomie B2 czasami
wcale nie świadczy o tym, że ktoś ma ten poziom. Może miał na egzaminie trochę
szczęścia, ale i na maturze tak bywa.
Tak jak napisałam, certyﬁkaty pomagają w znalezieniu pracy, na pewno są dużą zaletą.
Oczywiście aplikant na dane stanowisko zawsze zostanie sprawdzony ze znajomości
języka, ale tak już jest, że jeśli dwie osoby mają bardzo podobne CV, to na rozmowę
zostanie zaproszona pewnie ta, która postarała się także o certyﬁkaty językowe.
Czy mi się one przydały?
Zdecydowanie tak. Gdybym nie miała certyﬁkatów LCCI z angielskiego i niemieckiego,
to pewnie nigdy nie zostałabym zaproszona na rozmowę kwaliﬁkacyjną do korporacji.
Nie zmienia to faktu, że nigdy nie chciałam pracować w biurze i cieszę się, że mogłam
wrócić do pracy w zawodzie nauczyciela. Po studiach germanistycznych,
magisterskich, teoretycznie powinno się mieć poziom C2. Teraz wiem, że osiągnięcie
C2 jest możliwe po spędzeniu dłuższego czasu w kraju niemieckojęzycznym. Po
studiach miałam C1, dopiero kilka lat później C2. Na trzecim roku studiów zdałam
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Test DaF z maksymalnym wynikiem. Jest to egzamin na poziomie C1. Potem sądziłam,
że już nigdy mi się on nie przyda, skoro mam poziom C2 i uczę niemieckiego. Okazało
się jednak, że Test DaF bardzo mi się przydał. Gdybym go nie miała, trudniej byłoby mi
uzyskać tzw. BAMF-Zulassung, które pozwala na prowadzenie kursów integracyjnych
w Niemczech.
Na pytanie, czy warto uczyć się do certyﬁkatów językowych, zawsze
odpowiadam: tak!
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XVI. Niedoceniane metody uczenia się

Kolejny rozdział e-booka poświęcę na niedoceniane (według mnie) metody nauki.
1. Tłumaczenie – jest ono moim zdaniem świetną metodą nauki. Ucząc się języka
obcego, na początku zawsze myślimy w języku ojczystym. Nieuchronne są
tłumaczenia z języka obcego, stąd wynika wiele błędów, bo oczywiście struktury obu
języków są inne. Celowo tłumacząc zdania np. z polskiego na niemiecki,
uświadamiamy sobie różnice pomiędzy tymi językami, zadajemy sobie pytanie: „Jak to
powiedzieć po niemiecku?” i musimy wybrać odpowiednie słowa. Już od poziomu A1
można ćwiczyć sobie tłumaczenia, zawsze robię to z moimi uczniami, jeśli ich język
ojczysty to polski i widzę, że ta metoda bardzo im pomaga.
Wydawnictwo Preston Publishing wydało podręczniki „Niemiecki w tłumaczeniach”:
https://prestonpublishing.pl/ksiazki/151-niemiecki-w-tlumaczeniach-gramatyka-14.html (02.01.2019)
Poza tym wydawnictwo opublikowało również bardzo ciekawy podręcznik, który
pomaga w nauce zwrotów do codziennej komunikacji, czyli „Niemiecki w
tłumaczeniach. Sytuacje”:
https://prestonpublishing.pl/ksiazki/158-niemiecki-w-tlumaczeniach-sytuacje.html
(02.01.2019)
Dopiero po pewnym czasie nauki człowiek przestaje tłumaczyć i zaczyna myśleć w
języku obcym – taki jest cel nauki.
2. Moim zdaniem nadal niedocenianą metodą są ﬁlmy i muzyka. Mam tu na myśli
autentyczne ﬁlmy, a nie te stworzone specjalnie dla uczących się. Oczywiście nie jest
tak, że ich nie doceniam – wręcz przeciwnie. Wiem też jednak, że oglądanie ﬁlmów,
słuchanie muzyki ma ogromny wpływ na to, że lepiej rozumiemy rodzimych
użytkowników języka. Teraz, będąc w Meksyku, bardzo się cieszę, że te elementy
zawsze były ważne w mojej nauce hiszpańskiego. Na własnym przykładzie widzę, ile
mi one dały.
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3. Podobnie jest z czytaniem. Tutaj jest o tyle trudniej, że będąc na początku nauki czy
na poziomie średniozaawansowanym, nie jesteśmy w stanie przeczytać np. powieści.
Powstało i powstaje jednak wiele książek dla uczących się, na różnych poziomach.
4. Może to dziwne, ale mam wrażenie, że podobnie jest z mówieniem. To przecież tak
ważna umiejętność, ale jednak jest tak, że wielu uczących się nie szuka okazji do
mówienia albo wręcz ich unika. Ja mam na to prostą odpowiedź: „Jeśli się nie
odważysz, to nigdy nie będziesz mówić”. Bardzo szkoda, kiedy osoby, które naprawdę
dużo umieją, boją się cokolwiek powiedzieć. Myślę, że okazji nie brakuje, chociaż
oczywiście trudno je znaleźć, kiedy mieszkamy w swoim kraju, co nie oznacza, że jest
to całkowicie niemożliwe. Sądzę, że wielu osobom wydaje się, że „jakoś to będzie”,
kiedy wyjadą do innego kraju. Może będzie, a może nie – na pewno warto się do
takiego wyjazdu wcześniej przygotowywać.
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XVII. Końcowa reﬂeksja

Sukces w nauce języka obcego jest kwestią wieloletniej nauki. Wymaga cierpliwości,
systematyczności, powracania do pewnych tematów, szukania kontaktu z językiem,
niepoddawania się na trudnych etapach drogi. Można jednak powiedzieć, że takie
same zasady obowiązują w wielu innych dziedzinach życia. W pracy chodzi o to samo,
prawda?
Powyższe metody sprawdziłam i sprawdzam na sobie oraz na moich uczniach. Nie
wzięły się one z niczego, są wynikiem tych wszystkich lat w zawodzie nauczyciela.

To by było na tyle!
Mam nadzieję, że z przyjemnością przeczytałaś / przeczytałeś
zbiór moich metod i porad :)
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