Drodzy Czytelnicy!
Przed Wami pierwszy i jedyny taki poradnik stworzony przez wybranych 45
ŶĂũǁŝħkszycŚƉĂƐũŽŶĂƚſǁ ŝĞkspeƌƚſǁ
językowych w Polsce i za granicą, którzy zdradzają swoje sekrety dotyczące nauki języków obcych i nie tylko...

Znajomość języków stała się już nie tylko podstawą funkcjonowania we współczesnym zglobalizowanym świecie, ale
również stylem życia. Znajomość języków otwiera nam furtkę do lepszej pracy, pomaga w osiąganiu sukcesów
zawodowych, ale również sprawia ze stajemy się bardziej niezależni. Coraz częściej podróżujemy samodzielnie,
otwieramy się na inne kultury i narodowości i chcemy porozumiewać się z nimi bez barier. Nauka języków jest też
idealnym treningiem dla naszych umysłów i sprawia, że mózg pozostaje w świetnej kondycji na dłużej.

Na początku przygody z językiem każdy zadaje sobie pytanie: jak efektywnie uczyć się języków?
Poradnik powstał w celu odpowiedzi na to pytanie poprzez zebranie jak największej ilości rad i inspiracji dotyczących
nauki języków. Każdy z nas uczy się inaczej i w innym tempie przyswaja wiedzę. Na każdego działają inne metody nauki, a
w nauce języków najważniejsze jest to, aby znaleźć sposób, który jest dla nas zarówno przyjemny jak i efektywny.
Myślą, które przyświecała nam podczas tworzenia poradnika było stworzenie obszernej bazy inspiracji i porad. Im
więcej pomysłów tym większa szansa, że czytelnik odnajdzie wśród nich tę jedyną lub kilka ulubionych, które w
połączeniu stworzą indywidualny i niepowtarzalny system nauki.
Dla kogo jest poradnik?
Poradnik skierowany jest do wszystkich, którzy uczą się lub chcą się uczyć języków obcych, ale również do tych, którzy
nauczają lub są współtwórcami narzędzi i materiałów wspomagających naukę. Poradnik kierowany jest do wszystkich
bez względu na język, etap jego nauki i poziom znajomości.
Jak powstał poradnik?
O pomoc w stworzeniu tej niepowtarzalnej bazy informacji poprosiliśmy najbardziej popularnych polskich blogerów
językowych oraz kilku blogerów zagranicznych. Każdy z współautorów odpowiedział na nasze pytania dotyczące nauki
języków dzieląc się z czytelnikami swoimi doświadczeniami i radami. Wśród autorów znajdują się zarówno amatorzy
pasjonaci jak i osoby zawodowo związane z nauką i nauczaniem języków. Są to osoby w różnym wieku uczące się
zarówno tych najpopularniejszych jak i egzotycznych języków.
Serdeczne podziękowania kierujemy do wszystkich, którzy zaangażowali się w powstanie poradnika oraz jego promocję.
Wierzymy, że wszyscy miłośnicy języków znajdą w nim cenne inspiracje!
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PARTNERZY MERYTORYCZNI
:Sromocji poradnika pomogli:
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JĘZYK ANGIELSKI


Język angielski jest językiem oficjalnym w 54 krajach na świecie



Liczba słów w angielskim powiększa się o ok. 8 500 każdego roku



80% informacji zapisanych na wszystkich komputerach jest po angielsku



Każde nowe angielskie słowo powstaje co... 98 minut

Blogi o języku angielskim:
1. Meetenglish.pl/blog Jankowski Przemysław
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Przemysław Jankowski

∙ meetenglish.pl ∙

język angielski

Moje TOP 3 artykuły:




Ile znam słówek po angielsku
Podcasting – Interesujący sposób na naukę angielskiego online
Internetowy kurs języka angielskiego – czy warto

O mnie: Od ponad 10 lat lat zajmuję się nauczaniem języka angielskiego, a od niedawna jestem również właścicielem

firmy, która świadczy usługi tego typu. Nauczanie to nie tylko mój zawód, ale również moja pasja, której się poświęcam
w wolnym czasie. Języka nauczyłem się przede wszystkim studiując filologię angielską, jak również czytając artykuły w
języku angielskim w internecie. W wolnych chwilach spotykam się ze znajomymi grając w grę planszową Talizman: Magia
i Miecz oraz tworzę do niej dodatki autorskie. Lubię również grać w gry komputerowe, zwłaszcza ze stajni Blizzard, takie
jak Starcraft II i Diablo III, są one również doskonałą okazją do prowadzenia rozmów w języku angielskim z innymi
graczami. Oprócz języka angielskiego, uczyłem się również francuskiego oraz niemieckiego. Zdecydowanie lepsze
rezultaty osiągnąłem w tym pierwszym,niestety z powodu nieużywania języka niewiele już potrafię powiedzieć. Na
własnym przykładzie doświadczyłem zjawiska „rdzewienia” języka w wyniku braku kontaktu z nim. Jeśli czas by na to
pozwolił, to chciałbym się kiedyś nauczyć jednego z języków skandynawskich.

MOJE TRIKI & NAJLEPSZE SPOSOBY NA:


naukę słówek



narzędzia internetowe (Quizlet, Anki, Memrise), które znacznie umilają i przyspieszają proces nauki oraz dbają o to by odbywała
się on w sposób regularny. W zależności od wybranego narzędzia dostępne są dodatkowe funkcje, takie jak np.
współzawodnictwo z innymi użytkownikami, możliwość wydruku przygotowanych list, łatwe tworzenie testów, algorytmy
dobierające słówka do nauki, możliwość odsłuchania wymowy słówek itp.
najefektywniejsza jest nauka słówek, które mnie otaczają. Jak uczę się słówek z zakresu jedzenia to otwieram swoją lodówkę i
staram się nazwać wszystko co tam jest, jak mam się nauczyć ubrań to otwieram szafę itp. W ten sposób mam pewność że
słówka których się uczę są przydatne właśnie dla mnie, a nie dobrane dla „statystycznego Kowalskiego”
przygotowywanie map myśli (mind maps). Są to zbiory słów powiązanych tematycznie w bardzo ładnej wizualnie formie. Nadają
się one idealnie do powtarzania i utrwalania słownictwa, a ich dużą zaletą jest to, że doskonale wykorzystują pamięć wzrokową.
Można je przygotować samemu na kartce papieru lub skorzystać z wielu darmowych narzędzi dostępnych w internecie, które
ułatwią i przyspieszą przygotowanie







opanowanie gramatyki



jestem gorącym zwolennikiem uczenia się zasad, ale nie poprzez wkuwanie regułek na pamięć, a przez zrozumienie w jaki
sposób wpływają one na rozumienie języka. Po pewnym czasie reguły zaczynają się układać w jedną całość i wszystko staje się
coraz bardziej logiczne, poukładane i proste
chęć do odkrywania gramatyki i ciekawość. Kiedy słucham osób mówiących po angielsku lub czytam artykuły i natrafię na jakąś
nieznaną mi konstrukcję to staram się znaleźć informacje na jej temat. Widząc jedne z trudniejszych czasów, zatrzymuję się na
chwilę i zastanawiam dlaczego autor zdecydował się użyć w tym kontekście właśnie ten, a nie inny oraz jak użycie innego
zmieniłoby znaczenie zdania. Oczywiście nie robię tego z każdym zdaniem 
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nauka w kontekście. Nie można uczyć się stosowania struktur gramatycznych tylko i wyłącznie w zdaniach, ponieważ nie
pokazują one całego znaczenia i bardzo często można użyć kilku struktur i zdanie będzie gramatycznie poprawne



naukę mówienia



należy zdobyć wiedzę, która umożliwi mówienie, czyli: słownictwo, aby móc wyrazić znaczenie, gramatykę, aby zbudować
wypowiedź i kontrolować znaczenie, oraz wymowę, aby rozmówcy nas rozumieli. Bez tych trzech elementów trudno jest sobie
wyobrazić efektywną i płynną komunikację. Wszystkie trzy będą się oczywiście różniły od poziomu. Dla osób początkujących na
przykład wystarczy około 300 słów, podstawowa struktura zdania, kilka czasów oraz powtarzanie słów ze słuchu i są gotowe do
przeprowadzenia podstawowej rozmowy w języku obcym
trzeba jak najwięcej mówić. I to w zasadzie wystarczy (zakładając, że posiada się wiedzę, o której wspomniałem wcześniej)
ponieważ mówienie jak każda inna umiejętność rozwija się przez wykonywanie. Jak ktoś chce się nauczyć lepiej pływać, tańczyć,
czy jeździć samochodem to musi po prostu długo i często to robić, podobnie jest z mówieniem. Z tego powodu największą
przeszkodą w nauce mówienia jest jego unikanie
kwestia wykorzystania okazji do mówienia. Częstym i błędnym przekonaniem jest twierdzenie, że aby móc porozmawiać po
angielsku trzeba wyjechać do Anglii lub USA albo zapisać się na kurs językowy. Tak naprawdę, w przypadku języka angielskiego
możliwości do mówienia jest mnóstwo: podczas podroży do innych krajów (niekoniecznie anglojęzycznych) podczas spotykań z
obcokrajowcami w Polsce, czy też poprzez kontakt z obcokrajowcami przez internet (Skype, Hangouts, WhatsApp). Poza tym,
istnieją darmowe serwisy, na których mogą zarejestrować się osoby uczące się języka aby znaleźć kogoś innego, kto także się
uczy, i porozmawiać. Zatem nie bójcie się mówić i korzystajcie z każdej okazji, aby ćwiczyć mówienie








naukę czytania
podobnie jak w przypadku mówienia podstawą jest tutaj wiedza z zakresu słownictwa i gramatyki. Bez posiadania podstawowej
bazy słownictwa i rozumienia fundamentalnych zasad gramatyki, bardzo trudno jest zrozumieć tekst czytany



idealny tekst to taki, który zawiera nieznane zwroty i struktury, ale którego ogólne znaczenie mimo wszystko rozumiemy. Jeżeli
teksty będą zbyt proste to nie osiągniemy pożądanych rezultatów i będziemy stać w miejscu. Z kolej zbyt trudne materiały będą
strasznie czasochłonne i demotywujące
założenie celu, dla którego czytamy. Są w zasadzie trzy główne powody, dla jakich czytamy tekst: dla przyjemności; aby
zrozumieć ogólne znaczenie; aby znaleźć konkretne i szczegółowe informacje. W zależności od wybranego celu, należy inaczej
podchodzić do przerabianego tekstu. I tak, czytając powieść kryminalną dla przyjemności nie ma sensu siedzieć nad każdą stroną
ze słownikiem i analizować struktur w co drugim zdaniu, trzeba się po prostu odprężyć i dać wciągnąć fabule. Jeżeli mamy zrobić
podsumowanie danych z badań naukowych, to trzeba się skupić na szczegółach i powoli przeczytać każdą informację, czasami
kilkukrotnie, aby uniknąć pomyłek



NAJBARDZIEJ EFEKTYWNA METODA NAUKI:
Nie istnieje…. Wynika to z tego, że nauka języka jest bardzo skomplikowana i każda osoba, która uczy się języka obcego jest
wyjątkowa. Gdyby taka idealna metoda została wynaleziona, wszyscy by ją przecież stosowali. W obecnych czasach mamy dostęp do
bardzo szerokiej gamy metod, technik i narzędzi wspierających i ułatwiających naukę. Najbardziej efektywnym podejściem jest
wybieranie tego co nam odpowiada z wielu źródeł i tworzenie unikalnej i dostosowanej wyłącznie do naszych potrzeb metody.
METODY NAUKI, KTÓRĄ ODRADZAM:






Metoda Callana i wszelkie metody pochodne. Moim zdaniem metoda ta jest pozbawiona tego co w nauce języka najważniejsze:
kreatywności i spontaniczności. Metoda ta skupia się na powtarzaniu słowo w słowo z góry przygotowanych odpowiedzi, a
ludzie potrzebują wolności i kreatywności w wyrażaniu siebie, aby nauka dała im satysfakcję i przyniosła zamierzone efekty
wyjazd do kraju, gdzie mówi się językiem docelowym z założeniem że „sam wejdzie do głowy” . Twierdzenie, że języka nauczymy
się ‘automatycznie’, nie jest całkowicie błędne ponieważ prędzej czy później faktycznie tak będzie, ale zajmie to sporo czasu i
bardzo ciężko będzie określić stopień znajomości języka. Dodatkowo, wyjeżdżając w jakieś miejsce możemy wpaść w pułapkę i
nauczyć się wersji języka, która używana jest w danym regionie w wyniku czego nasza umiejętność posługiwania się językiem
obcym będzie bardzo ograniczona. Wyjazd za granicę jest bardzo dobrym pomysłem na naukę języka pod warunkiem, że jest
połączony z jakąś zorganizowaną formą nauki przed samym wyjazdem bądź w miejscu, do którego się udajemy
opieranie nauki na tłumaczeniu. Jest to niestety nadal dość popularny i często nadużywany sposób na naukę języków obcych,
który skutkuje dużymi problemami w komunikacji i wyrażaniu siebie na wyższych poziomach zaawansowania
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POLECANE POMOCE NAUKOWE DO NAUKI JĘZYKA:


Multimedia, aplikacje na telefon, kursy online



Quizlet oraz Memrise



Sounds: The Pronunciation App. Jest to bardzo dobra aplikacja do nauki alfabetu fonetycznego i nauki wymowy



Książki, magazyny, prasa



serię do gramatyki Grammar In Context wydawnictwa Macmillan lub My Grammar Lab od Pearsona



zachęcam do spróbowania własnych sił w czytaniu książek z serii Macmillan Readers lub Oxford Bookworms



Blogi, kanały youtube, portale www



News in levels – najnowsze wiadomości w j. angielskim na 3 różnych poziomach zaawansowania. Również w wersji audio i video



Lyricstraining – bardzo fajne rzarzędie do nauki języka z wykorzystaniem muzyki



Kanał Anglo ‐ Link na Youtube



linguatrek.com ‐ blog i serwis do nauki angielskiego prowadzony w j. polskim przez Amerykanina, który mieszka w Polsce



Radio, tv, muzyka, gry, filmy




BBC (wymowa brytyjska) lub CNN (wymowa amerykańska)
jeżeli gracie w gry komputerowe lub planszowe to nie bójcie się ich wersji angielskich

MOJE ULUBIONE SŁOWO OBCYM JĘZYKU TO:

„Enjoy” ponieważ bardzo dobrze opisuje jak powinno się uczyć i komunikować w języku obcym
MOJA JĘZYKOWA ZMORA TO:

W zasadzie to największą trudność sprawiają mi czasowniki frazowe/frazalne (phrasal verbs). Wpływ na to ma kilka cech,
którymi te czasowniki się charakteryzują. Po pierwsze jest ich bardzo dużo i najczęściej mają po kilka lub nawet
kilkanaście znaczeń. Po drugie ich znaczenie jest najczęściej całkowicie umowne i nie ma związku z elementami, z których
są zbudowane. Gdy już wydaje mi się, że znam jakiś ‘frejzal’ to nagle znajduję go w artykule lub filmie w zupełnie innym
znaczeniu.
3 RZECZY, KTÓRE ZABRAŁBYM NA BEZLUDNĄ WYSPĘ...
Druga osobę do pogadania, komputer na baterie słoneczne z Internetem satelitarnym do googlowania sposobów na przetrwanie i
oglądanie Beara Gryllsa w akcji oraz święty spokój 

Ucząc się każdego dodatkowego języka podwajasz możliwości i szanse, które masz
gdy mówisz tylko swoim rodzimym językiem!

Czytaj więcej na blogu Przemka

>>>
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Anna Janota ∙ englishmyway.pl ∙ język angielski

Moje TOP 3 artykuły:




To głupie!
Pan Plan
Nie mogę!… Bariera językowa

O mnie: Ania Janota, nauczycielka języka angielskiego od 10 lat. Uczyłam dorosłych, licealistów, gimnazjalistów,
maluchy. Pracowałam w szkole państwowej i szkołach językowych. Miałam też bardzo ciekawą przygodę z uczeniem
uczniów z różnych stron świata podczas wakacyjnego obozu językowego EmbassyCES w Londynie. Pasjonują mnie
procesy uczenia się i zapamiętywania. Na moich zajęciach staram się wprowadzać mnemotechniki, „ćwiczenia dla
mózgu” i wszelkie metody i techniki, które rozbudzają wyobraźnię i wybijają uczniów ze „szkolnego” trybu myślenia. Na
zajęcia zawsze przychodzę z planem, ale uwielbiam improwizować, szczególnie wymyślać na poczekaniu gry i zabawy. Po
godzinach jestem mamą dwójki dzieci, przykładną panią domu i molem książkowym. Od czasu do czasu śpiewam
w chórze gospel.
W szkole podstawowej uczyłam się języka rosyjskiego, miałam nawet startować w olimpiadzie z tego języka. Ponoć
miałam bardzo ładny akcent. W liceum uczyłam się języka niemieckiego, niestety od tamtej pory go nie używam i się nie
uczę. Nie podoba mi się ten język i pewnie, jeśli nie będę musiała, nie wezmę się za niego porządnie. Na studiach miałam
przygodę z językiem irlandzkim, nawet zdawałam w tym języku egzamin. Irlandzki jest bardzo trudny, ma specyficzną
wymowę i naprawdę niełatwą gramatykę. To taka ciekawostka do nauki, ale chyba do niej nie wrócę.
Jako że jestem z wykształcenia anglistką, znam angielski na poziomie zaawansowanym. Uczę się tego języka właściwie
od dzieciństwa, z tym, że regularną naukę rozpoczęłam w liceum. Chodziłam wtedy do klasy z rozszerzonym angielskim.
Miałam bardzo wymagającą nauczycielkę. Trochę się jej bałam, ale była dla mnie prawdziwym autorytetem. To ona
zabrała moją klasę pierwszy raz do Londynu, jeszcze w czasach kiedy nie było tam tylu Polaków. Tam chyba naprawdę
zakochałam się w angielskim.
Obecnie uczę się... angielskiego. Po kilku latach uczenia na poziomie najwyżej upper‐intermediate zwyczajnie sporo
zapomniałam. Wpadłam w szkolną rutynę i mój angielski stał się o wiele słabszy niż na studiach. Dlatego właśnie parę
miesięcy temu postanowiłam wziąć się za siebie i prawie codziennie uczę się, głównie słówek i idiomów. Codziennie coś
czytam po angielsku, choćby wiadomości w internecie, staram się też zawsze czegoś posłuchać czy coś pooglądać w tym
języku. Uwielbiam angielski, a wszystko co jest związane z kulturą brytyjską ma dla mnie jakiś tajemny urok. Chciałabym
się nauczyć angielskiego naprawdę perfekcyjnie, mieć zasób słownictwa native speakera.
W planach mam też hiszpański, bo mnie ciekawi, a poza tym mnóstwo ludzi na świecie posługuje się tym językiem.
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MOJE TRIKI & NAJLEPSZE SPOSOBY NA:


naukę słówek

Mnemotechniki! Za pomocą techniki słów zastępczych angielskie słówko (ego formę, brzmienie, fragment) kojarzę z jakimś polskim
wyrazem, np. docile (uległy) – do Chile. Do tego wymyślam historyjkę (tzw. „żywy obraz”): np. mój mąż chce udać się w podróż do
Chile, a że jestem uległa, zgadzam się na to. Moje historyjki są zwykle absurdalne i śmieszne, bo takie najłatwiej się zapamiętuje. Jeśli
chcę się nauczyć słówek z jednej dziedziny, „grupuję” je sobie w głowie przy pomocy innej mnemotechniki – tzw. „pokoju
rzymskiego”, czyli kojarzę słówka po kolei z różnymi przedmiotami np. z mojej sypialni czy kuchni. W taki sposób uczyłam się
intuicyjnie jeszcze w szkole, nie wiedząc, że stosuję mnemotechniki. Jeszcze jedna ważna uwaga. Słówek zawsze uczę się w
kontekście, choćby w krótkich wyrażeniach. Kiedy robię powtórkę, wymyślam nowe zdanie czy wyrażenie ze słówkiem, wyobrażam
sobie sytuację, w której mogłabym go użyć.


opanowanie gramatyki

Trochę mnemotechnik (skojarzenia, historyjki itp.), ale przede wszystkim mnóstwo ćwiczeń. Nasz mózg nie „łapie” zasad
gramatycznych z regułek w podręczniku, zatem, żeby się nauczyć używać np. jakiegoś czasu, trzeba ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz
ćwiczyć. Pamiętam np. że czasowniki modalne (nawiasem mówiąc bardzo obszerne zagadnienie) „załapałam” tak naprawdę na
studiach, po benedyktyńsku uzupełniając setki zdań i wracając do błędnie uzupełnionych następnego dnia.


naukę mówienia

Żeby mówić, trzeba... mówić! Ja się kiedyś bardzo obawiałam mówienia po angielsku, ale musiałam się przełamać m. in. ze względu
na egzamin ustny na studia. Mówiłam więc najpierw do siebie, gotowe zdania z podręcznika, potem powoli swoje własne.
Wyobrażałam sobie, że zdaję egzamin i mówiłam do siebie na wymyślone tematy. Jeśli zapominałam w trakcie mojej „przemowy”
jakiegoś słówka, kombinowałam jak zastąpić je innym, jak podczas prawdziwego egzaminu. Dobrze, jeśli ma się możliwość nie tylko
mówienia do siebie, ale pogadania z kimś, kto podpowie co było dobrze a co źle w naszej wypowiedzi. Można też oczywiście
pogadać z koleżanką czy kolegą, żeby po prostu nauczyć się używać języka w prostych konwersacjach. Idealnie, jeśli można pojechać
za granicę i tam używać angielskiego. Ja podczas pobytu w Anglii zorientowałam się, że po kilku dniach, po początkowej tremie nie
tylko mówię, ale i myślę w języku angielskim.


naukę czytania

I znów – żeby umieć czytać, trzeba czytać. Na początku teksty raczej „podręcznikowe”, kiedy nasz poziom jest raczej początkujący.
Potem niemalże wszystko co nam wpadnie w ręce – gazety, książki, artykuły w internecie. Jestem zwolenniczką czytania w pierwszej
kolejności tego, co lubimy po polsku, czyli ja np. czytam artykuły w Wikipedii, wiadomości BBC, ciekawostki, zaglądam na blogi dla
nauczycieli, podczytuję kryminały. Czytając codziennie nawet bardzo krótkie teksty niesamowicie poszerzamy słownictwo, tak samo
zresztą jak w języku ojczystym.
NAJBARDZIEJ EFEKTYWNA METODA NAUKI:
Uważam, że najbardziej efektywną metodą nauki jest podejście komunikacyjne. W tym sposobie nauki nacisk jest położony na
komunikację w obcym języku, a przecież w końcu o to chodzi. Poza tym równomiernie rozwija się wszystkie sprawności językowe.
Ja byłam tą metodą uczona i sama nią uczę. Najbardziej oryginalną metodą, z jaką się spotkałam jest „silent way”. Uczestniczyłam
kiedyś w lekcji pokazowej, podczas której uczyliśmy się z grupą kolorów po włosku. Nauczyciel był niesamowity, lekcja superciekawa.
Kolorów nauczyłam się bardzo szybko a sposób, w jaki się to działo zapadł mi w pamięć.
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METODY NAUKI, KTÓRĄ ODRADZAM:
Nie odradzam definitywnie żadnej metody, bo dosłownie każda może się okazać dobra dla kogoś. Ja np. ostatnio uczę się
„staromodną” metodą gramatyczno‐tłumaczeniową i bardzo ją sobie chwalę. Ktoś inny prawdopodobnie umarłby z nudów już po
pierwszej sesji nauki. Nie jestem przekonana do końca do metody SITA, co prawda nie próbowałam jej, ale wprowadzanie się w stan
alfa za każdym razem kiedy chce się nauczyć słówek nie przemawia do mnie. Jeśli tylko widzę reklamę jakiejś „najnowszej
supermetody” i „angielskiego w miesiąc”, zalecam duży dystans. Chyba że chodzi o metodę Total Immersion i kontakt z językiem od
rana do nocy dzień w dzień.
POLECANE POMOCE NAUKOWE DO NAUKI JĘZYKA:


Multimedia, aplikacje na telefon, kursy online: SuperMemo, Anki



Książki, magazyny, prasa: My Grammar Lab (M. Foley, D. Hall, wyd. Pearson), Grammarway (J. Dooley, V. Evans; wyd. Express
Publishing), The Heinemann ELT English Worldbuilder (G. Wellman), Fiszki (wyd. Cztery Głowy)



Blogi, kanały youtube, portale www: ang.pl, swiatjezykow.blogspot.com, jezykowaoaza.blogspot.com, engvid.com, etutor.pl,
diki.pl, teacherluke.wordpress.com



Radio, tv, muzyka, gry, filmy: bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/081222_download.shtml, bbc.co.uk/podcasts,
diki.pl/radio/podcasty, spotlightenglish.com, listen‐to‐english.com, elllo.org

MOJE ULUBIONE SŁOWO OBCYM JĘZYKU TO:
„Sophisticated” (wyrafinowany) – lubię to słowo, bo jest... ładne. Moim zdaniem jego „wygląd” i brzmienie doskonale oddaje jego
znaczenie. To słówko kojarzy mi się z wyrafinowaną Sophie ubraną w suknię od słynnego projektanta, długie do ziemi futro i szpilki.
Może chciałabym sama tak się kiedyś ubrać i dlatego tak lubię to słowo?
MOJA JĘZYKOWA ZMORA TO:
Przedimki. Choć zrobiłam dużo ćwiczeń z „articles” i znam zasady ich stosowania, nigdy nie jestem w stu procentach pewna czy je
dobrze stosuję.
3 RZECZY, KTÓRE ZABRAŁABYM NA BEZLUDNĄ WYSPĘ...
Biblię, wielką pakę kawy i kostkę Rubika.

Dwie trzecie ludzi wycofuje się na krok przed sukcesem

Czytaj więcej na blogu Anny

>>>
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Magdalena Kosińska ∙

magdalenelondon.com ∙ język angielski

Moje TOP 3 artykuły:




Words formation
Moje przygotowania ‐ matura & certyfikat
Moje przygotowania matura & certyfikat IELTS ‐ part II

O mnie: Od lipca jedna z ponad 8 milionów, jak podaje Wikipedia, osób mieszkających w Londynie. Studentka Queen
Mary University of London na wydziale Business Management. W wolnym czasie także blogerka.
Na co dzień oprócz polskiego, który jest moim rodzimym językiem, posługuję się także angielskim, głównie z racji
mieszkania w anglojęzycznym kraju. W czerwcu 2014r. zdałam certyfikat IELTS potwierdzający znajomość języka
angielskiego na poziomie akademickim. Przez kilka lat uczyłam się również niemieckiego, do którego planuję w bliskiej
przyszłości powrócić. Obecnie korzystam z darmowych zajęć z hiszpańskiego, które umożliwia mi uczelnia.

MOJE TRIKI & NAJLEPSZE SPOSOBY NA:


naukę słówek

Najwięcej słówek nauczyłam się tłumacząc teksty ulubionych piosenek i oglądając zagraniczne filmy. Łatwiej się nauczyć słówek jeśli
będziemy je 'kontemplować'. Dla mnie oznacza to dokładne przemyślenie znaczenia danego słowa, ułożenie sobie kilku zdań z tym
słowem, znalezienie kontekstów, w jakich ono zazwyczaj występuje.



opanowanie gramatyki

Niestety, jeśli chodzi o gramatykę to nie mam żadnych trików ani magicznych metod. Nigdy nie miałam z nią problemów, wręcz
przeciwnie, uwielbiam gramatykę. Tym którzy jednak mają z nią problemy, mogę polecić przerobienie wielu przykładów i zadań
dotyczących jednego zagadnienia. Brzmi nużąco ale praktyka czyni mistrza.



naukę mówienia

Mówić, mówić i jeszcze raz mówić! Dobrym pomysłem jest znalezienie sobie znajomego ‐ obcokrajowca. Jeśli nie mamy takiej okazji
to przecież rozmowy na skype, różnych czatach także doskonalą technikę mówienia.
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naukę czytania

Na początku swojej przygody z nowym językiem można czytać książki dla dzieci, w których większość treści stanowią obrazki. Wraz ze
wzrostem zaawansowania językowego przerzucałam się na coraz trudniejsze książki. Czasami kupowałam zagraniczne gazety, które
poruszały ciekawe dla mnie tematy albo po prostu przeglądałam portale plotkarskie lub najróżniejsze fora internetowe.

NAJBARDZIEJ EFEKTYWNA METODA NAUKI:
Dla mnie najszybszą metodą nauki angielskiego było oglądanie filmów w oryginale w wersji dla osób niedosłyszących (z angielskimi
napisami). Ulubione filmy oglądałam tak po kilka razy i za każdym razem rozumiałam coraz więcej. Teraz mogłabym spokojnie robić
za dublera :)

METODY NAUKI, KTÓRĄ ODRADZAM:
Uczenie się na pamięć, bez zrozumienia. Język jest żywym tworem, który nieustannie się zmienia. Pamięciówki w tym przypadku na
nic się nie zdadzą. Chyba nie ma nic gorszego niż uczenie się całej strony słówek bezmyślnie na pamięć, aby a tydzień nic z tego nie
pamiętać.

POLECANE POMOCE NAUKOWE DO NAUKI JĘZYKA:


Multimedia, aplikacje na telefon, kursy online

Właściwie każda aplikacja na telefon, która pozwoli nam w chwili, gdy brakuje nam zajęcia (w autobusie, na nudnym wykładzie itp)
nauczyć się czegoś nowego. Polecam aplikacje, które działają na zasadzie fiszek. Słownik w telefonie to bardzo przydatna rzecz!
Z kursów internetowych najbardziej lubię ten na stronie busuu.com.



Książki, magazyny, prasa

W zależności od zainteresowań, różnego rodzaju gazety/magazyny/książki w danym języku obcym.



Blogi, kanały youtube, portale www

Gdy przygotowywałam się do certyfikatu IELTS korzystałam z filmików Ryana na YT:
youtube.com/channel/UCKrhTJTTUp9Kx2KEoxGp2QA
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Radio, tv, muzyka, gry, filmy

Uwielbiam słuchać BBC London. Nie tylko pomaga w nauce angielskiego, ale także można się dowiedzieć zaskakujących rzeczy od
ludzi pojawiających się na antenie. Jeden dzwoniący skarżył się na to, że jest prześladowany przez rówieśników, bo... czyta książki(!)

MOJE ULUBIONE SŁOWO OBCYM JĘZYKU TO:
Właściwie to mam dwa ulubione słowa: „lullaby” ‐ brzmi tak delikatnie i kojąco, „noir” ‐ zupełne przeciwieństwo, ale podoba mi się
jego odrobiny mroczny dźwięk, który oddaje jego znaczenie.
MOJA JĘZYKOWA ZMORA TO:
Angielska ortografia! W nawet najprostszych słowach potrafię zrobić milion literówek.
3 RZECZY, KTÓRE ZABRAŁABYM NA BEZLUDNĄ WYSPĘ...




doniczkę z aloesem ‐ moją ulubioną rośliną
kociego towarzysza ‐ wiem, wiem, to nie rzecz
zapas herbaty ‐ po prostu nie wyobrażam sobie dnia bez tego napoju

To learn a language is to have one more window from which to look at the world

Czytaj więcej na blogu Magdaleny

>>>
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Karolina Krześniak ∙

hone‐your‐english.blogspot.com ∙ język angielski

Moje TOP 3 artykuły:




O mnie:

Imprezy okolicznościowe, czyli jak nazwać rzeczy po imieniu
Ciekawostki na temat angielskiego, o których nie mieliście pojęcia
Słówka ukryte w imionach

Mam na imię Karolina i jestem studentką V roku anglistyki. Od jakiegoś czasu prowadzę bloga hone‐your‐

english.blogspot.com. Największą satysfakcję czerpię z przekazywania swojej wiedzy innym. Robię wszystko, co w mojej
mocy, aby mój przekaz był wyjątkowo jasny i zrozumiały, a posty ‐ doprawione odrobiną humoru 
Swoją przygodę z j. angielskim zaczęłam dość późno, bo dopiero w liceum. Tam uczyłam się angielskiego od podstaw.

W klasie maturalnej udało mi się nadgonić program dzięki dużemu zacięciu i długim godzinom spędzonym nad książkami.
Wysiłek się opłacił ‐ zdałam maturę z angielskiego na poziomie rozszerzonym i dostałam się na wymarzone studia
filologiczne! Na dłuższą metę miałam też styczność z j. niemieckim, rosyjskim, niderlandzkim, bułgarskim, a nawet łaciną.
Obecnie jestem w trakcie nauki języka tureckiego 

MOJE TRIKI & NAJLEPSZE SPOSOBY NA:


naukę słówek



fiszki online, czyli nauka słówek na różnych portalach językowych (np. memrise.com)



używanie nowopoznanych słówek do tworzenia zdań, używanie ich w wielu różnych kontekstach



nauka tysiąca najczęściej używanych słów w danym języku



opanowanie gramatyki



dobry podręcznik z podstawami gramatyki danego języka



wsłuchiwanie się w mowę native speakerów (radio, telewizja, podcasty)



zaciągnięcie razy native speakera odnośnie wątpliwości związanych z gramatyką (np. na forum językowym)
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naukę mówienia



aby nauczyć się mówić w języku obcym należy po prostu ZACZĄĆ mówić (nawet, jeżeli wydaje ci się, że nie jesteś
jeszcze na to gotowy; zapewniam – nigdy nie będziesz gotowy… więc zacznij TERAZ )



na początku nie przejmujemy się zbytnio gramatyką – nieustanne myślenie o regułach gramatycznych i
zastanawianie się jakiego czasu powinieneś użyć, stanie się dla ciebie barierą uniemożliwiającą swobodną
komunikację



aby przełamać lody warto zacząć rozmawiać z osobami, które opanowały język na podobnym poziomie ‐ dzięki temu
unikniesz porównywania się z „lepszymi”



naukę czytania



jak najszybciej odstawiamy proste teksty dla przedszkolaków i przerzucamy się np. na codzienną prasę pisaną w
interesującym nas języku – jeśli chcesz mówić jak native speaker, musisz czytać to, co czyta native speaker!



dobrze jest czytać na głos – dzięki temu dowiesz się np. z jakimi zbitkami dźwiękowymi masz największy problem, a
co idzie Ci jak z płatka



warto tłumaczyć słowa, które uniemożliwiają nam zrozumienie danego artykułu – Uwaga: nie tłumaczymy
wszystkiego! Przetłumacz słowa kluczowe, których znaczenia nie możesz wywnioskować z kontekstu i wróć do nich
po jakimś czasie. Na pewno kiedyś Ci się przydadzą

NAJBARDZIEJ EFEKTYWNA METODA NAUKI:

Uczymy się tysiąca najczęściej używanych słówek w danym języku (listy są ogólnodostępne w Internecie), a następnie
zabieramy się do… mówienia! Podjęcie próby utworzenia zdania to ‐ wbrew pozorom ‐ wielki krok naprzód w procesie
nauki języka. Po kilku próbach utworzenia pytania, przeczenia czy innej mniej lub bardziej skomplikowanej konstrukcji,
opanujemy tę sztukę na poziomie wystarczającym, aby móc się skutecznie porozumieć z drugą osobą ‐ osiągniemy więc
cel nauki języka obcego, jakim jest komunikacja.

METODY NAUKI, KTÓRĄ ODRADZAM:

Zdecydowanie odradzam skupianie się wyłącznie na jednym aspekcie języka. Czytanie nie pomoże nam w mówieniu, a
pisania nie nauczymy się słuchając radia (szczególnie w przypadku języka, w którym wymowa diametralnie różni się od
zapisu słownego). Wysoki poziom władania językiem obcym osiągniemy tylko wtedy, gdy skupimy się na wszystkich
płaszczyznach nauki języka: czytaniu, pisaniu, słuchaniu i mówieniu.
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POLECANE POMOCE NAUKOWE DO NAUKI JĘZYKA:


Multimedia, aplikacje na telefon, kursy online

Dla osób, które lubię uczyć się w sposób interaktywny.


Książki, magazyny, prasa

Dla osób, które zdołały oderwać się od komputera 


Blogi, kanały youtube, portale www

Szczególnie dla tych, którym ciężko jest oderwać się od komputera.
MOJE ULUBIONE SŁOWO OBCYM JĘZYKU TO:

Dwa słowa – „Seems legit”
MOJA JĘZYKOWA ZMORA TO:

Czasami zapominam pisowni słów miscellaneous, manoeuvre i onomatopoeia.

3 RZECZY, KTÓRE ZABRAŁABYM NA BEZLUDNĄ WYSPĘ...



dobry podręcznik do nauki wybranego języka



laptop pełen e‐booków



ulubiony koc 

Strive for progress, not perfection!

Czytaj więcej na blogu Karoliny

>>>
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Monika Lach

∙ blog.ingliszticzer.pl ∙ język angielski

Moje TOP 3 artykuły:




Seria postów o tym jak się uczyć języków obcych
Seria postów o Relative Clauses
Bread

O mnie: Jestem lektorem języka angielskiego. Pasjonuję się zarówno samym językiem angielskim jak i jego nauczaniem.

Uwielbiam pracować z ludźmi ale też i pisać o swoich doświadczeniach związanych z nauczaniem. Nie jestem w stanie
usiedzieć długo w miejscu ;) Władam biegle językiem angielskim, co jest nieco oczywiste z racji na moje wykształcenie.

Uczyłam się niemieckiego i hiszpańskiego i to ten drugi zdecydowanie bardziej przypadł mi do gustu. Mam nadzieję, że
kiedyś wrócę do nauki hiszpańskiego i być może też zabiorę się za francuski.

Z racji na swój zawód cały czas muszę pielęgnować swoją znajomość angielskiego, co oznacza, że nieustannie się go uczę.

MOJE TRIKI & NAJLEPSZE SPOSOBY NA:


naukę słówek



kreatywne notatki



fiszki, karteczki, wlepki



mnemotechnika i skojarzenia



opanowanie gramatyki



personalizacja



personalizacja



personalizacja
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naukę mówienia



mówienie na głos



nagrywanie się i odsłuchiwanie



powtarzanie na głos po lektorach



naukę czytania



czytanie na głos



sprawdzanie wymowy



nagrywanie się i odsłuchiwanie

NAJBARDZIEJ EFEKTYWNA METODA NAUKI:

Bycie systematycznym i nieustanne urozmaicanie nauki nowymi technikami zapamiętywania, łączenie nauki ze swoimi
hobby i zainteresowaniami.
METODY NAUKI, KTÓRĄ ODRADZAM:

Nauka monotonna, pamięciowa, powtarzalna i rutynowa.
POLECANE POMOCE NAUKOWE DO NAUKI JĘZYKA:


Multimedia, aplikacje na telefon, kursy online

Super Memo, Edmondo, Edustation, Busuu, BBC Learning



Książki, magazyny, prasa

BBC News/ Learning, Penguin Readers, Murphy’s Grammar in Use and anything else that draws and attracts your attention ;)



Blogi, kanały youtube, portale www



Ingliszticzer.pl ;)



cały uTube



Edustation



Edmondo



Busuu
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Radio, tv, muzyka, gry, filmy

Jeśli chodzi o muzykę, tv, gry czy filmy – to wszystko to, co jest po angielsku i was interesuje – nauka to powinna być
przyjemność!
CO JESZCZE JEST WAŻNE?

MOTYWACJA! Jest tak naprawdę najważniejsza! Bo jeśli nie będziecie wiedzieli dlaczego się uczycie, to na dłuższą metę
nic z tego nie będzie. Najlepiej i najsprawniej uczą się ci, którzy wiedzą po co się uczą i stawiają sobie osiągalne cele.
MOJE ULUBIONE SŁOWO OBCYM JĘZYKU TO:

„sushi” ;)
MOJA JĘZYKOWA ZMORA TO:

Oczywiście ‘znajomy’ po angielsku ze względu na pisownię, czyli…acquaintance.
3 RZECZY, KTÓRE ZABRAŁABYM NA BEZLUDNĄ WYSPĘ...



swoją drugą połowę!



krem



książkę

Nie ma nic lepszego na utrzymanie sprawności umysłowej na długo niż nauka
języka obcego!

Czytaj więcej na blogu Moniki

>>>
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Rafał Szypulski ∙ englishdirect.com.pl ∙ język angielski

MOJE TOP 3 artykuły:




Czy angielskie rzeczowniki mają jedną formę dla facetów i dla kobiet?
Fiński system edukacji obserwacje po wizycie studyjnej w Porvoo
Jak poprawiać na lekcjach angielskiego żeby nie bolało?

O mnie: Od kilkunastu lat anglista/tłumacz z doświadczeniem w pracy w najrozmaitszych szkołach publicznych i

prywatnych; na wszystkich etapach edukacyjnych… no może poza przedszkolem i nauczaniem wczesnoszkolnym.
Szczęśliwy ojciec wspaniałego matematyka, językowca, gitarzysty i miłośnika papug. Kochający mąż fantastycznej
Małgosi. Od kilku lat także blogger i nauczyciel konsultant w centrum doskonalenia nauczycieli. Od zawsze dusza
podróżnicza z bagażem doświadczeń zdobytych po wizytach krótszych i dłuższych w Wielkiej Brytanii, Szwecji, Finlandii,
Belgii, Francji, Niemczech, na Węgrzech, Słowacji, Chorwacji, Bośni i Hercegowinie, Holandii oraz w kraju ojczystym.
Niegdyś bardziej aktywny operator akordeonu i djembe  Cyklista w wolnych chwilach.
Od momentu, w którym dowiedziałem się o istnieniu angielskiego, jestem wielbicielem tego języka. Kocham angielski za
jego melodię, brzmienie, rytmikę, przebogate słownictwo, jego styl, niesamowitą historię, logikę oraz idiomatyczność… 
Doświadczyłem uczenia się także innych języków, które też lubię, ale każdy za co innego. Łacinę, którą miałem na
studiach… z szacunku dla nieżyjącego  Niemiecki, którego uczyłem się na studiach, z powodów rodzinnych, tzn.
angielski należy do rodziny języków germańskich  Francuski, który miałem na studiach… za to, że ubogacił angielski, bo
samego francuskiego nie chciałbym się uczyć już nigdy  Rosyjski, bo dobrze znać pewne języki… Hiszpański, bo mnóstwo
ludzi mówi tym językiem, i ma coś w sobie. Poza tym lubię językoznawstwo, które nota bene wykładałem przez ładnych
parę lat, dlatego generalnie lubię wsłuchiwać się w języki, mam przyjemność z poznawania pojedynczych zwrotów i
wyrażeń podsłuchanych tu i tam, które mogę potem wykorzystać.

MOJE TRIKI & NAJLEPSZE SPOSOBY NA:


naukę słówek



flashcards



naprzemienne, zaplanowane, codzienne powtórki



tworzenie zdań z nowym słownictwem o sobie, np. z Anki



opanowanie gramatyki



zrozumieć



ćwiczyć budowę zdań (na sucho)



a potem, ćwiczyć w praktyce (na żywo)
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naukę mówienia



mówić do siebie



mówić do innych



rozmawiać 



naukę czytania



czytać



czytać



czytać

NAJBARDZIEJ EFEKTYWNA METODA NAUKI:
Jest to taka metoda, która danej osobie odpowiada najbardziej i uwzględnia indywidualne preferencje uczenia się tej
właśnie osoby, jej styl uczenia się, preferencje mózgu, jej inteligencje, itp. Taką metodę wypracowuje się indywidualnie
dla poznającego język w trakcie rozmowy ‘diagnozującej’ z uczącym się przed rozpoczęciem kursu 

METODY NAUKI, KTÓRE ODRADZAM:
Każdą metodę, która danej osobie zwyczajnie nie pasuje. Nauka języka nie jest linią produkcyjną klejonych kartonów
klapowych i nie można pozwolić na bezmyślne poddanie się jakiejkolwiek metodzie, jeśli nie wpisuje się ona w jak
największym stopniu w potrzeby uczenia się samego zainteresowanego.
POLECANE POMOCE NAUKOWE DO NAUKI JĘZYKA:


Multimedia, aplikacje na telefon, kursy online



Anki, BBC News, usingenglish.com



moje kursy online 



Prezi, Tagxedo, Voki, Answer Garden, Padlet, LearningApps.org



Książki, magazyny, prasa



Busy Teacher



hmaryglasgowplus.com



newsweek.com/en



Blogi, kanały youtube, portale www



Ozdic.com/, englishexercises.org



lessonstream.org/, ipa.typeit.org



youtube.com/watch?v=TvwWF5kA8jA, ted.com/talks/tags

21



Radio, tv, muzyka, gry, filmy



bbc.co.uk/radio/player/bbc_radio_four livestation.com



learnenglish.britishcouncil.org/en/elementary‐podcasts



betteratenglish.com/category/levels/intermediate



englishmedialab.com/listening.html?zoom_highlight=esl

MOJE ULUBIONE SŁOWO OBCYM JĘZYKU TO:
„Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis” , ponieważ uwielbiam wymowę tej 45‐literowej choroby płuc 
MOJA JĘZYKOWA ZMORA TO:
Podrzędnie złożone zdanie w stronie biernej z elementem Unreal Past wypowiedziane w mowie zależnej.

3 RZECZY, KTÓRE ZABRAŁBYM NA BEZLUDNĄ WYSPĘ:


Pismo Św.



OALD



highlighter

“The beautiful thing about learning is that nobody can take it away from you!”
B.B. King

Czytaj więcej na blogu Rafała

>>>
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JĘZYK FRANCUSKI


W 32 krajach ũ͘francuski ma status języka urzędowego



50% podstawowych słów anglojęzycznych poĐhodziǌ jħzykafraŶĐuskŝĞgo

 J. francuski posiada ponad 1 mln słów, kolejne 20 000 powstaje co roku


2 mln nauczycieli na całym świecie uczy języka francuskiego

Blogi o języku francuskim:

1. Wszystko‐co‐francuskie.blogspot.com Rzeszowska Patrycja

>> str. 24

2. Bretonissime.blogspot.com Tirilly Kasia

>> str. 27
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Patrycja Rzeszowska

∙ wszystko‐co‐francuskie.blogspot.com ∙ język francuski

Moje TOP 3 artykuły:




Sztuka myślenia po francusku
Nauka języków obcych w polskiej szkole
O błędach beznadziejnych, których nie warto powtarzać

O mnie: Studentka pierwszego roku filologii francuskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, na blogu Marcelle, a w życiu

codziennym po prostu Patrycja. Jestem autorką bloga "Wszystko co francuskie" i robię to z pasji. Kierunek studiów to
zdecydowanie mój świadomy wybór, ponieważ w życiu chcę robić to co lubię ‐ zajmować się językiem francuskim. Bardzo
szanuję osoby, które w swoich wyborach kierują się swoimi zainteresowaniami i nie ulegają presji innych. Niezwykle cenię
profesjonalizm w danej dziedzinie i do tego dążę.
Mam wiele pomysłów na siebie i planów z językiem związanych. Wiem co chcę osiągnąć, a mój blog jest dla mnie
niezwykłą motywacją do tego by dawać z siebie jeszcze więcej. Mam wspaniałych wrażliwych czytelników którzy dają mi
siłę do tego aby nie przestawać realizować się w dziedzinie którą wybrałam. Życie z pasją, którą mogę dzielić się z innymi
to powód do szczęścia ‐ tego życzę wszystkim:) Lubię uczyć się języków obcych, ale zawsze stawiam na jakość a nigdy na
ilość. Uważam że sztuką jest posługiwanie się jednym językiem, ale w sposób biegły, ponieważ z własnego doświadczenia
wiem ile kosztuje to pracy. Imponują mi osoby znające gramatykę i dbające o czystość języka.
Obecnie posługuję się dwoma ‐ angielskim i francuskim. W 3 gimnazjum zostałam laureatką Wojewódzkiego Konkursu
Przedmiotowego z Języka Angielskiego, w pierwszej liceum zdałam egzamin FCE. Naukę języka francuskiego rozpoczęłam
zupełnie przez przypadek, a dopiero po dwóch latach nauki zaczęłam się do niego przekonywać. Jest to język który
zawsze będzie mi najbliższy i pozostanie na pierwszym miejscu jednak w przyszłości chciałabym poznać także język włoski
i rosyjski.

MOJE TRIKI & NAJLEPSZE SPOSOBY NA:


naukę słówek



nowe słówka wypisuję i dzielę ze względu na rodzaj (kiedy są do rzeczowniki) lub grupuję je tematycznie. Czytam
przed snem i tak przez kilka dni. Zawsze działa!
zakładam zeszyt w którym zapisuję nowe słówka. Ale to nie zwykły zeszyt ! Musi zachęcać mnie do tego by po niego
sięgnąć, dlatego zwykle ozdabiam go sama, albo wybieram przyjazne dla oka okładki:)
używam samoprzylepnych karteczek, na których umieszczam słówka, które mam za zadanie opanować. Przyklejam je
w miejscach w których najczęściej przebywam i czytając je za każdym razem zapamiętuję
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opanowanie gramatyki



tłumaczę zdania z języka polskiego na francuski. Takie ćwiczenie skłania nas do pomyślenia jakiego czasu czy
konstrukcji użyć, a na błędach uczymy się najlepiej
poświęcam codziennie 15 minut na odmianę 3 czasowników: jednego I‐szej grupy, drugiego II‐giej grupy, a trzeciego
nieregularnego. Systematyczna nauka to podstawa




naukę mówienia

Tłumaczę na język francuski sytuacje z życia codziennego. Polega to mniej więcej na postawieniu sobie pytania: 'A jak
powiedziałabym to po francusku?'. Wtedy próbujemy taką sytuację przetłumaczyć a brakujących słówek zwyczajnie
szukamy w słowniku :)


naukę czytania




słucham ulubionych francuskich piosenek i zapamiętuję wymowę wyrazów
słucham tekstu i śledzę jego transkrypcję ‐ klasyczna metoda

NAJBARDZIEJ EFEKTYWNA METODA NAUKI:




połączenie nauki języka ze swoją pasją. Interesujesz się modą? Sięgnij po francuskie czasopismo modowe. Lubisz
Audray Hepburn? Poczytaj informacje na jej temat po francusku
systematyczna nauka to podstawa. Znajdźmy 15 minut w ciągu dnia na odmianę wybranego czasownika i naukę 15
nowych słówek. Przejrzyjmy notatki, włączmy francuskie radio. To naprawdę działa!

METODY NAUKI, KTÓRĄ ODRADZAM:





nauka z tłumaczem Google ‐ Niestety tłumacz Google nie zasługuje na miano słownika języka francuskiego, a
większość słów tłumaczy niepoprawnie
nauka z przymusu ‐ niestety to nigdy nie wyjdzie. Pamiętajcie o tym, że podjęcie nauki jakiegokolwiek języka musi
wynikać z Waszej woli i chęci
korzystanie z szybkich kursów do nauki języka francuskiego (Francuski w 2, 3, 4 czy 10 dni) ‐ uczą nas wybranych
losowo słówek, nie tłumaczą zagadnień gramatycznych i wprowadzają chaos

POLECANE POMOCE NAUKOWE DO NAUKI JĘZYKA:


Multimedia, aplikacje na telefon, kursy online






Vocabulary Trainer ‐ wydawnictwo PONS
VDM ‐ Vie de merde ‐ aplikacja na iPhone i strona www
Pénélope ‐ mój ulubiony francuski komiks :)
Les paresseuses ‐ codzienna dawka złotych rad dla leniwych :)



Książki, magazyny, prasa





wydawnictwo CLE INTERNATIONAL
Vocabulaire progressif du francais, Grammaire expliquée du francais
podręcznik Belleville i słowniki Larousse
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Blogi, kanały youtube, portale www







Norman fait des videos, Cyprien ‐ filmiki plus komentarze otaczającą ich rzeczywistość
Merci professeur ‐ Profesor Bernard Cerquiglini jako lingwista tłumaczy etymologię francuskich słów
bonjourdefrance.com‐ wszystko co z nauką związane
lafrancebis.com‐ teksty wraz z nagraniami + pytania
lci.tf1.fr‐ wiadomości z Francji, connectigramme.com ‐ teoria gramatyki francuskiej



Radio, tv, muzyka, gry, filmy




wszystko to, co jest po angielsku i was interesuje – nauka to powinna być przyjemność!
filmfra.com, Spotify, rfi.fr

MOJE ULUBIONE SŁOWO OBCYM JĘZYKU TO:

„un échantillon” & „une falaise” dwa słowa które lubię ze względu na brzmienie.
MOJA JĘZYKOWA ZMORA TO:

Zaimki francuskie i ich kolejność w zdaniu. Nie lubię też angielskich słówek w j. francuskim i ich wymowy.
3 RZECZY, KTÓRE ZABRAŁABYM NA BEZLUDNĄ WYSPĘ...





telefon komórkowy, w którym mam wszystko co do nauki francuskiego potrzebne
ulubiona herbata "Magic moments"
grammaire Expliquée du francais do poczytania przed snem

“Qui apprend une nouvelle langue acquiert une nouvelle âme”
Juan Ramón Jimenez

Czytaj więcej na blogu Patrycji

>>>
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Kasia Tirilly ∙ bretonissime.blogspot.com ∙

język francuski

Moje TOP 3 artykuły:




Czemu Francuzi nie chcą mówić po angielsku?
Francja pod lupą: Imiona
Francja pod lupą: Posiłki i etykieta przy stole

O mnie: Z wykształcenia jestem filologiem, moim głównym zajęciem jest nauczanie języka francuskiego przez Skype. Mieszkam we
Francji, a uczniowie dzwonią do mnie z najróżniejszych zakątków Europy a nawet świata. Od czasu do czasu przyjmuję też zlecenia
tłumaczeniowe, ustne i pisemne. Poza tym od kilku lat pracuję w sezonie letnim jako przewodnik, dzięki czemu zdążyłam dobrze
poznać wiele zakątków Bretanii jak i kulturę tego regionu, o którym w wolnych chwilach piszę na blogu.
Moja przygoda z językami zaczęła się w drugiej klasie podstawówki, kiedy to rodzice zapisali mnie do szkoły językowej na angielski.
W piątej klasie zaczęłam uczyć się niemieckiego, kontynuując lekcje tego języka w gimnazjum. W liceum, trochę przypadkiem,
niemiecki zamieniłam na francuski, który ogromnie mi się spodobał. Później zaczęłam studia na filologii romańskiej a na trzecim roku
studiów dołożyłam sobie filologię hiszpańską, gdzie dodatkowo uczyłam się jeszcze katalońskiego. Bardzo chciałabym nauczyć się
kolejnych języków romańskich, zwłaszcza włoskiego i portugalskiego. Zaczęłam samodzielnie uczyć się włoskiego, niestety z braku
czasu musiałam na razie odłożyć te plany na później.
Aktualnie znam język angielski na poziomie zaawansowanym C1 (mam certyfikat CAE), podobnie hiszpański a francuski jest dla mnie
tak samo naturalny jak język polski. Z katalońskiego posiadam certyfikat Instytutu Ramona Llula w Barcelonie na poziomie B2.
Niemieckiego bardzo dawno nie używałam, więc moja znajomość tego języka pokryła się sporą warstwą kurzu.
Jeśli chodzi o metody nauki, studia językowe były świetną szkołą ze względu na regularny kontakt z językiem (wykładanym przez
native speakerów) i na żelazną dyscyplinę, która zmuszała do regularnej pracy. Decydując się na dwie filologie naraz, musiałam
podporządkować studiom prawie cały swój czas, ale widziałam wymierne efekty i udało się wszystko pogodzić‐ w czerwcu
2011r.obroniłam jednocześnie magisterkę na filologii romańskiej i licencjat na filologii hiszpańskiej. Nie wystarczyły mi jednak same
studia: co roku wyjeżdżałam na własną rękę do Francji do pracy, by szkolić język w praktyce, a także poznać kraj i kulturę od
podszewki. Udało mi się też dotrzeć na południe Hiszpanii oraz do Katalonii, by szlifować także języki rodem z Półwyspu Iberyjskiego.

MOJE TRIKI & NAJLEPSZE SPOSOBY NA:


naukę słówek

W przypadku słówek, które opornie wchodziły do głowy, dobrze sprawdzały się u mnie własnoręcznie robione fiszki. Już samo
tworzenie ich pomaga w zapamiętaniu słownictwa, a potem w wolnej chwili można wygodnie robić sobie powtórki. Na pewno ważny
jest kontekst, żeby nie uczyć się słówek „na sucho”, mnie bardzo pomaga też etymologia i skojarzenia z innych języków.
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opanowanie gramatyki

Tutaj kluczowe jest moim zdaniem dobre wytłumaczenie gramatyki: gdy rozumie się zasady, pozostaje „tylko” nauczyć się form na
pamięć, najlepiej przez jak najczęstsze powtarzanie, do upadłego! W podręcznikach dobrze sprawdzają się dialogi, by widzieć, jak
zagadnienia gramatyczne są używane i do czego na co dzień potrzebne. Niezwykle ważny jest kontekst kulturowy, bo zdanie może
być gramatycznie poprawne, a zabrzmieć w konkretnej sytuacji sztucznie lub, co gorsza, niegrzecznie.


naukę mówienia

Bardzo polecam wyjazd za granicę (najlepiej samodzielny, by musieć samemu radzić sobie językowo) i kontakt z obcokrajowcami,
zwłaszcza native speakerami. Na pewno nie można bać się mówić z obawy przed błędami, bo popełnia je każdy a najważniejsza jest
komunikacja! W poprawnym wysławianiu się mogą pomóc dzieci: tak było u mnie, gdy po pierwszym roku studiów pracowałam we
Francji jako au pair. Przez kontakt z dziećmi nabrałam swobody w mówieniu, bo najmłodsi na pewno nie będą czekać, aż się
namyślimy, jak skonstruować doskonałe zdanie. Nie będą też mieć zahamowań przed naturalnym, spontanicznym poprawianiem
nas, a to klucz do robienia postępów.


naukę czytania

Jeśli chodzi o czytanie na głos, to na początku warto, by poprawiał nas nauczyciel, by jak najwcześniej dobrze opanować wymowę.
W czytaniu tekstów ze zrozumieniem pomaga regularne ćwiczenie tej sprawności i odpowiednie nastawienie: takie, by zrozumieć
przede wszystkim sens zdania, niekoniecznie sprawdzając w słowniku każde nowo napotkane słowo.
NAJBARDZIEJ EFEKTYWNA METODA NAUKI:
Na pewno warto znać swoje predyspozycje: czy lepiej uczy nam się i zapamiętuje rano czy wieczorem, jaki zmysł u nas dominuje..
Ja jestem w dużej mierze wzrokowcem, jednak odkryłam jeszcze bardziej efektywną dla mnie metodę nauki: wspólnie z kimś! Bardzo
dobrze działa wtedy wzajemna motywacja, przepytywanie się i wzajemne tłumaczenie sobie tych zagadnień, które dla jednej strony
nie są do końca jasne. Miałam szczęście znaleźć pośród koleżanek z hispanistyki idealną lingwistyczną towarzyszkę: mam świetne
wspomnienia z seansów wspólnej nauki, oprócz efektywnej nauki było też sporo śmiechu. W zapamiętaniu trudnych słówek pomaga
też moim zdaniem wymyślanie własnych skojarzeń: dla mnie im dziwniejsze, tym większa szansa, że zostaną na dłużej w pamięci!
Jeszcze jedno: mieszkając za granicą lub podróżując, zwracajmy uwagę na wszystkie detale, takie jak napisy na opakowaniach
produktów, hasła reklamowe, wywieszone na drzwiach sklepu informacje‐ ja uwielbiam taką naukę w praktyce i uważam, że jest ona
jednocześnie przyjemna i skuteczna.
METODY NAUKI, KTÓRĄ ODRADZAM:
Myślę, że trudno jest zacząć naukę nowego języka od zera zupełnie samemu: na początku nauczyciel pomoże nie błądzić jak we
mgle.
POLECANE POMOCE NAUKOWE DO NAUKI JĘZYKA:


Multimedia, aplikacje na telefon, kursy online

Z aplikacji nie korzystam, trudno mi się więc wypowiedzieć. Świetnym miejscem w sieci jest strona Le Point du FLE, gdzie znajdziemy
mnóstwo ćwiczeń i ciekawych materiałów na każdym poziomie zaawansowania.


Książki, magazyny, prasa

Słyszałam pozytywne opinie na temat kursu francuskiego „Blondynka na językach” oraz o LCF Magazine. Ja sama lubiłam przywozić
sobie książki i czasopisma z Francji, teraz mam je już stale pod ręką.
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Blogi, kanały youtube, portale www

Niedawno poznałam kanał Comme une française, prowadzony po angielsku, który w przyjemny sposób pomaga poznać „żywy”
francuski, używany na co dzień. Jeśli chodzi o blogi, to mogą być bardzo pomocne w przyjemnej, lekkiej nauce języka, trzeba tylko
uważać na błędy, które niestety mogą się tam pojawiać. Podam sprawdzone pod względem językowym adresy, na które zaglądam
z przyjemnością: modowo‐artystyczny blog Eleonore Bridge: leblogdelamechante.fr, turystyczny carnetdescapades.com, blog
o (nie)zwykłej codzienności w Bretanii: madameordinaire.com oraz fotograficzna perełka: lalydo.com‐ na tym blogu znajdziecie też
sporo kultury.


Radio, tv, muzyka, gry, filmy

Swego czasu ciekawe programy proponowało TV5 Monde, ciekawym rozwiązaniem może być też oglądanie dwujęzycznego,
francusko‐niemieckiego Arte. Tłumaczenie słów piosenek pozwala łączyć przyjemne z pożytecznym, podobnie jak oglądanie filmów
w oryginale, dobrą podporą mogą być wtedy napisy w obcym języku wspierające fonię.
MOJE ULUBIONE SŁOWO OBCYM JĘZYKU TO:
Nie ma takiego jednego, repertuar moich ulubionych słów zmienia się regularnie a dodatkowo z mężem wymyślamy nasze własne.
MOJA JĘZYKOWA ZMORA TO:
Na samym początku nauki francuskiego pisownia i wymowa wydają się bardzo problematyczne. Kiedy te trudności znikają, poznaje
się z kolei niuanse gramatyczne, których w języku Moliera jest mnóstwo i potem pisząc dłuższy tekst, trzeba na te wszystkie
szczegóły gramatyczno‐ortograficzne uważać, najlepiej 2‐3 razy sprawdzić, czy wszystko gra – to na pewno swego rodzaju zmora!
3 RZECZY, KTÓRE ZABRAŁABYM NA BEZLUDNĄ WYSPĘ...
Wynegocjowałabym zamianę trzech rzeczy na jedną osobę i zabrałabym męża, z nim nigdy się nie nudzę.

Języki poszerzają horyzonty, to fantastyczny sposób na lepsze i głębsze poznanie
świata oraz zrozumienie innych kultur.

Czytaj więcej na blogu Kasi

>>>
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JĘZYK HISZPAŃSKI
 329 miliony native speakerów
 3 najczęściej używany język na świecie
 Najbardziej fonetyczny język świata

Blogi o języku hiszpańskim:

1. Mowpohiszpansku.pl Jarecki Przemysław

>> str. 31

2. Zlaphiszpanskizarogi.blogspot.com Smolińska Kasia

>> str. 34

3. Mialmaespanola.pl

>> str. 37

Zając Karolina
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Przemysław Jarecki ∙

mowpohiszpansku.pl ∙ język hiszpański

Moje TOP 3 artykuły:




O mnie:

Jak oglądać hiszpańskie filmy i seriale
Czy warto uczyć się hiszpańskiego
Hiszpańska klawiatura

Rocznik 1989. Student leśnictwa. Interesuję się e‐marketingiem i mediami społecznościowymi. Uwielbiam

słuchać muzyki po hiszpańsku. Amatorsko uprawiam kolarstwo górskie. Nauka języków obcych i porozumiewanie się za
ich pomocą sprawa mi wiele frajdy.

Najlepiej opanowałem język angielski, gdyż uczyłem się go od szkoły podstawowej. W kolejnych latach nauki szkolnej
pojawił się język niemiecki. Jego nauka nie sprawiała m już tyle przyjemności, dlatego pamiętam tylko podstawy.
Hiszpańskiego uczę się samodzielnie od trzech lat.

MOJE TRIKI & NAJLEPSZE SPOSOBY NA:


naukę słówek



tłumaczenie słówek w tekstach piosenek. Każde odtworzenie to powtórka



fiszki



czytanie hiszpańskojęzycznych artykułów prasowych



opanowanie gramatyki



samodzielne analizowanie problemów gramatycznych



obrazowanie na przykładach.



powtórki



naukę mówienia



rozmowy z native speakerami



komunikowanie się w praktycznych sytuacjach



śpiewanie i czytanie na głos
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naukę czytania



codzienna lektura artykułów i informacji prasowych



oglądanie filmów z hiszpańskimi napisami



śledzenie hiszpańskojęzycznych profili na portalach społecznościowych

NAJBARDZIEJ EFEKTYWNA METODA NAUKI:


codzienne otaczanie się językiem obcym – facebook, muzyka, prasa, radio, filmy



konwersacje w luźnej atmosferze

METODY NAUKI, KTÓRĄ ODRADZAM:


zakuwanie słówek bez umieszczania ich w kontekście całych zdań– małe szanse na ich zapamiętanie



uczenie się na pamięć długich tekstów do recytowania – lepszą metodą jest streszczenie własnymi słowami



uczenie się dwóch lub więcej podobnych języków w tym samym czasie – duża szansa na mylenie ich

POLECANE POMOCE NAUKOWE DO NAUKI JĘZYKA:


Multimedia, aplikacje na telefon, kursy online



Duolingo , Anki, spanishdict.com, wordreference.com



Książki, magazyny, prasa



La Revista Española, ¿Español? Sí, gracias,



„Jak nauczyłem się ośmiu języków” ‐ Zygmunt Broniarek



Blogi, kanały youtube, portale www



kurs hiszpańskiego BBC bbc.co.uk/languages/spanish



facebook: Castellano Actual, BBC Mundo, CNN en Español



Radio, tv, muzyka, gry, filmy



Spotify, rtve.es



onlineradiostations.com, cadenaser.com

32

MOJE ULUBIONE SŁOWO OBCYM JĘZYKU TO:
„La lechuga” – brzmi zabawnie, mocno, jak maczuga

MOJA JĘZYKOWA ZMORA TO:
Zamiast zaprzeczenia „tampoco” wciąż stosuję „también”.

3 RZECZY, KTÓRE ZABRAŁBYM NA BEZLUDNĄ WYSPĘ...



laptop



smartfon



poduszka

Nauka języka to poznawanie świata z nowej perspektywy.

Czytaj więcej na blogu Przemka

>>>
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Katarzyna Golędzinowska‐Smolińska
zlaphiszpanskizarogi.blogspot.com ∙ język hiszpański

MOJE TOP 3 artykuły:





Modo subjuntivo (tryb łączący) ‐ użycie ‐ wstęp
Presente de Subjuntivo ‐ Formy nieregularne
Czas przeszły dokonany Pretérito Perfecto ‐ użycie

O mnie: Lektorka i tłumaczka języka hiszpańskiego, z wykształcenia iberystko‐luzytanistka. Zna języki

hiszpański, portugalski, angielski, niemiecki. Od kilkunastu lat pracuję jako lektorka i tłumaczka języka
hiszpańskiego. Jestem magistrem filologii (Iberystyka na UW). Prowadzę własną działalność gospodarczą.
Moim hobby jest moja praca, dzięki czemu mam dużo wolnego czasu. ;‐)
Moją pasją jest także kino. Hiszpański to moje całe życie‐ pierwsze szlify w klasie dwujęzycznej i matura, potem
z górki – DELE Intermedio, Superior, portugalski‐ nieodwzajemniona miłość, język specjalizacji na studiach,
udało mi się napisać z niego pracę magisterską, angielski (droga do zatracenia ‐ CAE) niemiecki (w powijakach
– wieczny false begginer).

MOJE TRIKI & NAJLEPSZE SPOSOBY NA:
 naukę słówek


skojarzenia. Nie muszą to być skojarzenia tworzone zgodne z zasadami technik pamięciowych. Najlepiej sprawdzają
się własne skojarzenia. Np. hiszpańskie słowo „naranja” [narancha] dla mnie od początku była to po prostu
„pomarancha”; bajo [bacho] , czyli niski, oczywiście „bachor”, a bachory, znaczy dzieci, z definicji są niskie, prawda?



wypisywanie słówek z tekstów lub transkrypcji (poziom początkujący) albo programów telewizyjnych (poziom
średniozaawansowany i wyżej). Potem można z nimi robić różne cuda: grupować je tematycznie, dopisywać do nich
synonimy, pisać z nimi zdania, umieszczać w schematach (np. ciało, ciało dzieli się na głowę, tułów i kończyny, noga
dzieli się na: udo, kolano, łydkę, kostkę, etc.), szukać w słowniku innych użyć, tworzyć rodziny wyrazów (dzięki czemu
uczymy się za jednym zamachem, nie jednego, ale 3‐4 słów)



fiszki. Możesz przygotować samodzielnie, lub kupić w sklepie
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 opanowanie gramatyki


dobry, sprawdzony podręcznik/repetytorium do gramatyki z dobrze wyjaśnioną teorią i zestawem ćwiczeń. Ćwiczyć,
ćwiczyć, ćwiczyć.



nauczyciel, który poprawi błędy



obserwowanie form gramatycznych i ich użycia w żywym języku

 naukę mówienia


starać się mówić od początku, nawet najprostsze rzeczy. Mówić na lekcji, znaleźć sobie obcojęzycznych przyjaciół, a
nawet gadać do siebie (ale to już wyższa szkoła jazdy)



uczyć się blokami tematycznymi. Np. czytać artykuł z repetytorium tematycznego i streszczać go



nie przejmować się popełnianymi błędami

 naukę czytania


poziom podstawowy – teksty z polskim tłumaczeniem (np. samouczki)



każdy poziom – pamiętamy o zasadzie od ogółu do szczegółu – najpierw staramy się zrozumieć, o co chodzi: w całym
tekście, w danym akapicie, w danym zdaniu, w danej frazie, a na końcu z znaczy konkretne słówko



poziom zaawansowany. Zaopatrzyć się w testy do certyfikatów –najlepsze zadania na rozumienie tekstu czytanego

NAJBARDZIEJ EFEKTYWNA METODA NAUKI :


uczenie się blokami tematycznymi (teksty z repetytoriów lub wyszukane w internecie) i samodzielna praca ze
słownictwem (streszczanie – może być w punktach‐, wypisywanie, grupowanie, fiszki, etc.)



słuchanki z transkrypcją/ teksty z wersją audio. – Jeśli tekst jest trudny to najpierw słuchamy i czytamy jednocześnie.
Potem czytamy wersję pisemną ze zrozumieniem i tłumaczymy sobie słówka, aż zrozumiemy

go doskonale.

Ostatnim etapem jest słuchanie tekstu do momentu, kiedy będziemy mogli swobodnie śledzić go myślami i wszystko
zrozumieć


słuchanie piosenek i rozwiązywanie testów (przy okazji fajna rozrywka)

METODY NAUKI, KTÓRE ODRADZAM:


wszelkie „magiczne” sposoby, typu: naucz się języka w tydzień, nauka metodą relaksacji, NLP, itp. itd. Dlaczego? Nie
będę obrażać inteligencji czytelnika



frazy w obcym języku pozbawione kontekstu i ich tłumaczenie (jako jedyna technika) – nasz mózg nie lubi zdań bez
kontekstu, a poza tym to nudne



przywiązywanie się do jednej metody
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POLECANE POMOCE NAUKOWE DO NAUKI JĘZYKA:
 Multimedia, aplikacje na telefon, kursy online


wzelkie samouczki typu Profesor Pedro, mobilny hiszpański, etc

 Książki, magazyny, prasa


książki wydawnictwa Edgard, Difusión, SGEL



podręczniki do gramatyki pani Conchy Moreno oraz seria Uso de la Gramatica española



Español, si gracias (czasopismo w wersji papierowej)



magazyny plotkarskie: Pronto, Hola, Que me dices, Cuore (Najlepsze źródło języka potocznego)

 Blogi, kanały youtube, portale www


rtve.es hiszpańska telewizja – bezlik programów w wersji VOD, całkowicie za darmochę



ver‐taal.com rozumienie ze słuchu – programy telewizyjne z ćwiczeniami i transkrypcjami



sflt.ucl.ac.be/gra/ ćwiczenia gramatyczne, rewelacyjne na formy czasownika



spanishpodcast.org podcasty tematyczne z transkrypcjami

 Radio, tv, muzyka, gry, filmy


Aplikacja na iphone’a – tve española

MOJE ULUBIONE SŁOWO W OBCYM JĘZYKU TO:
„ Mariposa” – bo ładnie brzmi.
MOJA JĘZYKOWA ZMORA TO:
Słowa trudne do tłumaczenia lub mylące, np.: plantear (plantear problemas – nastręczać trudności, plantear preguntas‐
stawiać pytania, plantearse algo – postanowić sobie coś), convocatoria – obwieszczenie, ogłoszenie, wezwanie.
3 RZECZY, KTÓRE ZABRAŁABYM NA BEZLUDNĄ WYSPĘ:


smartphone’a



połączenie z internetem



baterie na zmianę do smartphone’a

Do nauki potrzebne są dwie rzeczy: ołówek i twarda d…
Czytaj więcej na blogu Kasi

>>>
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Karolina Zając ∙

mialmaespanola.pl ∙ język hiszpański

Moje TOP 3 artykuły:




10 sposobów na naukę języka bez wysiłku
Lista przydatnych wyrażeń idiomatycznych używanych w krajach
hiszpańskojęzycznych wraz z wyjaśnieniem i przykładami
Słownictwo biznesowe wraz z przykładami listów formalnych

O mnie: Studentka III roku Turystyki i Rekreacji na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Obecnie mieszkam w Sevilli
i realizuję marzenia o zwiedzaniu najpiękniejszych miejsc Andaluzji, ćwicząc przy okazji znajomość języka i zapoznając się
z jego południową odmianą. Podobno „ya más sevillana que polaca”. Zafascynowana językami obcymi oraz podróżami,
podczas których robi bardzo dużo zdjęć, tak aby później wybrać te najlepiej odzwierciedlające charakter danego miejsca.
Swoją przyszłość wiążę z podróżami i dziennikarstwem, tak aby pracę łączyć z pasją.
Nauka języków obcych zawsze przychodziła mi szybko i bez problemów. Języka angielskiego uczyłam się już od wczesnych
lat szkoły podstawowej, obecnie osiągnęłam poziom B2, który staram się doskonalić szczególnie w kierunku związanym z
turystyką. Od blisko sześciu lat uczę się języka hiszpańskiego, głównie na własną rękę oraz ćwicząc nabyte wcześniej
umiejętności z native speakerami. Język ten jest moim ulubionym, dlatego mam dużą motywację do nauki, co pozwoliło
mi na opanowanie go na poziomie dwujęzycznym i zdobycie międzynarodowego dyplomu DELE na poziomie C1, dzięki
czemu nie mam najmniejszych problemów w rozumieniu, mówieniu bądź pisaniu. Dwa lata temu na Uniwersytecie
Ekonomicznym rozpoczęłam naukę języka włoskiego ‐ tutaj mój poziom oceniam na A2/B1. Po osiągnięciu poziomu B2
z włoskiego chciałabym rozpocząć naukę języka, który będzie stanowił dla mnie wyzwaniem, np. holenderski lub
węgierski. W końcu człowiek uczy się przez całe życie.. W przyszłości chciałabym móc porozumiewać się z większą częścią
świata bez problemu.

MOJE TRIKI & NAJLEPSZE SPOSOBY NA:


naukę słówek

Nauka na zasadzie skojarzeń z tym co już jest nam znane (przedmiotami, słówkami), wprowadzanie słówek do codziennych czynności
i nauka poprzez obcowanie z nimi w życiu codziennym, na przykład uczenie się nazw mebli domowych poprzez przyklejanie na nie
karteczek. W Hiszpanii wielu rzeczy nauczyłam się robiąc zakupy w sklepach hiszpańskich (spożywczych, z pamiątkami, odzieżowych),
gdzie, jak wiadomo, wszelkie informacje znajdziemy tylko w języku obcym. Ciekawą metodą jest również zapisywanie przydatnych
słówek i wyrażeń podczas oglądania filmów lub słuchania piosenek w języku obcym.


opanowanie gramatyki

Przyznam, iż nigdy nie poświęcałam zbyt wiele czasu na gramatykę, więc nie wiem czy mogę być ekspertem w tej dziedzinie. W moim
przypadku staram się zrozumieć dane zasady gramatyczne „na logikę” i później praktykować ją podczas rozmowy (lub wymyślać
zdania związane z konkretną zasadą gramatyczną, których użyłabym w rozmowie z obcokrajowcem). W moim przypadku
automatyczne robienie wielu ćwiczeń gramatycznych bez praktykowania rozmowy nigdy nie przynosiło dobrych efektów, ponieważ
mimo że wykonywałam je praktycznie bezbłędnie i znałam gramatykę, nie potrafiłam jej użyć w życiu codziennym, a chyba nie na
tym powinna polegać nauka języka.
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naukę mówienia

Rozmowa z native speakerami, najlepiej takimi, którzy nie mówią po polsku. Zmusza to do wyjaśniania różnych kwestii w języku
obcym i praktycznie myślenia w tym języku, ponieważ naszego ojczystego języka obcokrajowiec raczej nie zrozumie  Podobnie jak
przy nauce słówek, polecam tutaj również oglądanie filmów po hiszpańsku lub ulubionych seriali (można je znaleźć dubbingowane) –
tutaj może nie poćwiczymy rozmowy na żywo, jednak osłuchamy się z danym językiem oraz sprawdzimy kiedy powinniśmy używać
słówek i wyrażeń, jakie już znamy. Metoda najbardziej rozrywkowa dla mnie – śpiewanie w języku obcym śledząc tekst piosenki.
Przełamujemy wtedy nasze bariery związane z mówieniem w języku obcym oraz przy okazji poznajemy różne nowe słówka.


naukę czytania

Czytanie stron internetowych, książek, wiadomości, przewodników turystycznych na tematy, które mnie interesują w języku obcym,
czyli tego, co i tak czytałabym w języku polskim, więc mam motywację aby to robić. Dodatkowo, przewodniki i strony internetowe
pisane w języku kraju gdzie znajduje się dane miejsce/ odbywa konkretne wydarzenie (np. czytanie na temat Feria de Abril w Sevilli
w języku hiszpańskim) zwykle zawierają więcej informacji i ciekawostek niż te tłumaczone na inne języki.
NAJBARDZIEJ EFEKTYWNA METODA NAUKI:
Rozmowa z native speakerami oraz wprowadzanie języka obcego do codziennych czynności, jak oglądanie telewizji, filmów, seriali
oraz słuchanie radia w danym języku, sporządzanie listy zakupów po hiszpańsku, wykorzystywanie czasu spędzonego w drodze do
pracy/ szkoły, zmiana języka na portalach społecznościowych lub urządzeniach, które używamy… Pomysłów może być wiele, a im
bardziej kreatywne tym lepiej 
METODY NAUKI, KTÓRĄ ODRADZAM:
Uczenie się gramatyki, nie praktykując przy tym rozmowy. Uczenie się słówek na pamięć na zasadzie zakuj, zdaj, zapomnij, np.
uczenie się dzień przed egzaminem listy 100 słówek, które być może na egzaminie jeszcze będziemy pamiętać, ale w życiu
codziennym może być z tym ciężko.
POLECANE POMOCE NAUKOWE DO NAUKI JĘZYKA:


Multimedia, aplikacje na telefon, kursy online

Nie korzystałam do tej pory z takiego, który chciałabym polecić.


Książki, magazyny, prasa

Czasopisma to chyba te najbardziej znane, jak „Espanol? Si, gracias”, „la Revista Española”. Jeśli chodzi o książki do nauki języków
obcych, w moim przypadku hiszpańskiego, nigdy nie rozczarowało mnie wydawnictwo EDELSA, mogę tu polecić zwłaszcza te
przygotowujące do DELE oraz USO do gramatyki.



Blogi, kanały youtube, portale www

Jak już wcześniej wspominałam, warto przeglądać strony, które i tak oglądalibyśmy w języku ojczystym, na tematy, które nas
interesują: moda, sport, podróże. Z ciekawszych stron, na przykład na facebooku, którego przeglądamy stosunkowo często i nawet
nie zdajemy sobie sprawy jak pomocne może być w nauce języka przeglądanie różnych stron, mogę polecić poniższą:
www.facebook.com/OstrasQuePerlas?fref=pb&hc_location=profile_browser
Znaleźć tam można codzienne przykłady na to, jak nie pisać po hiszpańsku. Lubiący podróżować mogą również zajrzeć na poniższą
stronę: www.facebook.com/RevistaViajar?fref=pb&hc_location=profile_browser
Ostatnio stało się modne ćwiczenie z filmikami youtube, dlatego dla wysportowanych chcących jednocześnie poćwiczyć znajomość
języka, chciałabym polecić kanał Tiffany Rothe www.youtube.com/user/TiffanyRotheWorkouts

38

Mnóstwo porad i ciekawostek, np. modowych, domu, podróży i rozrywki w języku hiszpańskim możemy również znaleźć na stronie
www.melodijolola.com. Jeśli chodzi natomiast o strony z wiadomościami w języku hiszpańskim tj. sport, aktualności, kultura etc.,
polecam abc.es.


Radio, tv, muzyka, gry, filmy

Radio w języku hiszpańskim, które mogę polecić to Canal Fiesta Radio (pochodzące z południa Hiszpanii, muzyka raczej w stylu
imprezowym), Cadena Dial (muzyka wyłącznie w języku hiszpańskim) oraz Cadena Cope (muzyka, ale również wiadomości oraz dużo
informacji sportowych – łącznie z relacjami z meczów na żywo). Seriale w języku hiszpańskim, można obejrzeć np. na stronie rtve.es.
Natomiast na stronieantena3.com/neox/series/ możemy znaleźć również znane seriale (takie jak Big Bang Theory, Gra o Tron czy The
Walking Dead) dubbingowane w języku hiszpańskim. Muzykę tylko w języku hiszpańskim oraz hiszpańskie wersje znanych utworów,
wraz z tekstami piosenek i teledyskiem, można również znaleźć na moim blogu mialmaespanola.pl/pl/muzyka
MOJE ULUBIONE SŁOWO OBCYM JĘZYKU TO:
Flipar – hiszpańskie słówko często używane przez młodych ludzi w Hiszpanii. Posiada wiele znaczeń, zależnie od kontekstu i tonu
w jakim je wymawiamy. Całkowite jego zrozumienie zajęło mi trochę czasu, jednak teraz używam go dość często 
MOJA JĘZYKOWA ZMORA TO:
Gramatyka. A właściwie uczenie jej się. Nie znoszę uczyć się gramatyki. Po prostu rozmawiając w danym języku staram się brać to na
logikę, kojarzyć i na zasadzie prób i błędów opanować dane reguły.
3 RZECZY, KTÓRE ZABRAŁABYM NA BEZLUDNĄ WYSPĘ...
Dobrze wyposażona apteczka, hamak oraz gruby zeszyt i długopis – w końcu miałabym czas zrealizować wszystkie pomysły na
ciekawe artykuły, które mam w głowie i napisać kilka porządnych tekstów. Może udałoby mi się nawet stworzyć bestseller.. Mimo, iż
nazywają mnie Sherlockiem w spódnicy, tym razem byłabym Robinsonem Crusoe w damskiej wersji!

“Si hablas a un hombre en un idioma que comprende, eso llega a su cabeza. Si
le hablas en su propio idioma, eso llega a su corazón”

Nelson Mandela

Czytaj więcej na blogu Karoliny

>>>
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JĘZYK NIEMIECKI


Dla 100 mln osób to język ojczysty



Język urzędowy w 6 państwach i UE



Drugi najpopularniejszy język w UE

Blogi o języku niemieckim:

1. Agnieszkadrummer.wordpress.com Drummer Agnieszka

>> str. 41

2. Niemieckasofa.pl Jakubowska Aleksandra

>> str. 44

3. Deutsch‐blog.blog.pl Minorczyk Dominik

>> str. 47

4. Niemiecki‐po‐ludzku.blogspot.com Surowiec Magdalena

>> str. 50

5. Blog.tyczkowski.com

>> str. 53

Tyczkowski Łukasz
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Agnieszka Drummer

∙ agnieszka‐drummer.com ∙ język niemiecki

Moje TOP 3 artykuły:



O mnie:

Metoda AD
Szyk zdania
Ocean niemieckiego

Agnieszka Drummer, germanistka z Warszawy, od ponad 25 lat mieszkająca w Niemczech; tłumaczka, lektorka,

autorka bestsellerowych podręczników do niemieckiego i angielskiego. Założycielka największej grupy skupiającej fanów
niemieckiego (strona facebookowa, ok. ćwierć miliona fanów). Opracowałam autorską metodę nauki niemieckiego
(metoda AD). Prowadzę internetową szkołę językową (ISJAD) oraz portal z ćwiczeniami do nauki języków obcych
(ISJADplus). Piszę podręczniki do nauki niemieckiego i angielskiego, angażuję się w www.ISJAD.pl, i www.ISJADplus.pl.

Jestem pracoholiczką, więc czasu wolnego nie mam dużo. Jeśli jednak czasami robię przerwę, to czytam dobre książki i
ćwiczę jogę Dzięki studiom ukończonym w Niemczech (tłumaczka przysięgła), niemieckiej rodzinie i mieszkaniu/pracy w
Niemczech od wielu lat znam niemiecki naprawdę dobrze. Studiowałam również język rosyjski. Posługuję się biegle
angielskim.

MOJE TRIKI & NAJLEPSZE SPOSOBY NA:


naukę słówek



samodzielne tworzenie karteczek („fiszek”)



robienie kolorowych list tematycznych i innych



zwracanie uwagi na kolejność nauki – najczęściej używane słówka najpierw, reszta później



opanowanie gramatyki



zmienić swoje nastawienie do gramatyki na POZYTYWNE



podejść do gramatyki jak do rozrywki intelektualno‐logicznej (np. sudoku)



nie rzucać się na siłę do nauki trudnych konstrukcji, dopóki nie ma się opanowanych prostszych
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naukę mówienia



szukanie kontaktu z native speakerami



nagrywać się samemu w obcym języku, przyzwyczaić się do swojego głosu w obcym języku



powtarzać nagrania za lektorem (jest dużo mp3 do tego)



naukę czytania



czytać „Easy Readers” w danym języku



czytać tabloidy w danym języku (zawierają proste, krótkie zdania, łatwy język)



mieć zawsze pod ręką dobry słownik

NAJBARDZIEJ EFEKTYWNA METODA NAUKI:



moja autorska metoda Agnieszki Drummer (metoda AD), dostępna jak dotąd niestety tylko do niemieckiego



indywidualne nauka online z dobrym lektorem



wyjazd i wtopienie się w środowisko obcojęzyczne za granicą

METODY NAUKI, KTÓRĄ ODRADZAM:



uczenie się „bez gramatyki” (bo to jest bardzo frustrujące)



uczenie się przez bezmyślne (czyli niezrozumiałe dla nas) powtórki treści za lektorem



uczenie się nierównomierne (czyli zbyt duża przewaga albo samego mówienia, albo czytania, pisania czy rozumienia)

POLECANE POMOCE NAUKOWE DO NAUKI JĘZYKA:


Multimedia, aplikacje na telefon, kursy online

MetodaAD.pl i ISJADplus.pl.


Książki, magazyny, prasa

Polecam wszystko, bo każdy kontakt z językiem obcym jest lepszy niż żaden.


Blogi, kanały youtube, portale www

Polecam wszystko, bo każdy kontakt z językiem obcym jest lepszy niż żaden.


Radio, tv, muzyka, gry, filmy

Polecam wszystko, bo każdy kontakt z językiem obcym jest lepszy niż żaden.
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MOJE ULUBIONE SŁOWO OBCYM JĘZYKU TO:

„Tigern” (chodzić jak tygrys, np. po klatce) – bo bardzo podoba mi się obraz tygrysa, który natychmiast ma się przed
oczami, to wyjątkowo „plastyczne” słowo.

MOJA JĘZYKOWA ZMORA TO:

„Hering” (jak dla mnie wyjątkowo trudna poprawna wymowa).

3 RZECZY, KTÓRE ZABRAŁABYM NA BEZLUDNĄ WYSPĘ...



internet



internet



internet

Pokochaj niemiecki – a Twoje życie się polepszy.

Czytaj więcej na blogu Agnieszki

>>>
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Aleksandra Jakubowska ∙

niemieckasofa.pl ∙ język niemiecki

Moje TOP 3 artykuły:




Dlaczego w Niemczech jest dubbing?
Jak język niemiecki wpłynął na moje postrzeganie świata?
5 niemieckich książek, które powinnaś przeczytać

Jestem absolwentką lingwistyki stosowanej ze specjalizacją tłumaczeniową. Na co dzień pracuję w dużej
korporacji, używając całej nabytej w ciągu życia wiedzy. Kocham niemiecki, kubki, horrory i kryminały w każdej postaci.
W życiu kieruję się zasadą: „Niemożliwe nie istnieje” oraz „Marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia”. Jestem
pozytywnie nastawioną osobą i staram się pokazywać to w każdym aspekcie mojego życia. Na chwilę obecną znam dwa
języki obce.

O mnie:

Są to język niemiecki i język angielski. Bardzo nie lubię mówienia o tym, na jakim poziomie jestem, bo wybranie jednego
właściwego sprawia mi zawsze problemy. Jeśli chodzi o język angielski, to określiłabym się na mocne B2. Natomiast język
niemiecki C1 – w końcu tak przecież napisano na moim dyplomie ze studiów :D Obu języków uczyłam się od szkoły
podstawowej, ale to język niemiecki zawsze był moim językiem głównym.
Kiedyś przez chwilę uczyłam się języka tureckiego, ale nie znałam wtedy tak dobrze angielskiego. Materiałów po polsku
też nie mogłam znaleźć, przez co nie mogłam zrozumieć gramatyki i motywacja osłabła. Mam nadzieję, że w najbliższym
czasie uda mi się wygospodarować „przestrzeń” na naukę nowych języków, a trochę ich stoi w kolejce.

MOJE TRIKI & NAJLEPSZE SPOSOBY NA:


naukę słówek



fiszki – gotowe lub robione osobiście



układanie zdań z nowymi słówkami



jak najczęstsze używanie nowego słówka w mowie, piśmie



opanowanie gramatyki



przeczytanie wyjaśnień dotyczących danego zagadnienia gramatycznego w kilku różnych źródłach



zrobienie wszystkich ćwiczeń + tłumaczenia zdań, które utrwalają nie tylko słownictwo, ale także zagadnienia gramatyczne



wyłapywanie zagadnienia gramatycznego w rozmowie, w filmach, książkach
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naukę mówienia



czytanie na głos – pozwala na oswojenie się ze swoim głosem i umysł zapamiętuje niektóre zwroty



mówienie do siebie na głos



rozmowa z obcokrajowcem



naukę czytania



słuchanie wymowy pojedynczych słów i powtarzanie za lektorem



słuchanie np. podcastu, a potem czytanie na głos transkrypcji, naśladując głos lektora



czytanie na głos artykułów, książek

NAJBARDZIEJ EFEKTYWNA METODA NAUKI:
Uważam, że nie ma idealnej metody nauki języka, którą można w ciemno polecić każdemu. Każdy z nas jest inny i powinien
dostosować sposób nauki do siebie. Jedni są wzrokowcami i dla nich metoda fiszek będzie tą idealną. Natomiast słuchowiec
kompletnie się w tych karteczkach nie odnajdzie, ale od razu zapamięta to, co usłyszy w nagraniach. Dlatego zachęcam bardzo
gorąco do eksperymentowania z różnymi metodami nauki i do sprawdzenia, co działa w Twoim przypadku. W dzisiejszych czasach
nie musimy ograniczać się tylko do szkolnej nauki z podręcznikiem.

METODY NAUKI, KTÓRĄ ODRADZAM:


uczenie się bez planu. Nawet jeśli uczysz się z kilku różnych materiałów, warto mieć plan. Nauka języka jest jak budowanie
domu, trzeba układać elementy w odpowiedniej kolejności, żeby efekt końcowy zachwycił i wytrzymał lat



trzymanie się jednej metody. Może metoda, którą wybrałeś na początku nauki nie sprawdza się, bo nie jest dopasowana do
Twoich preferencji (jesteś słuchowcem, a uczysz się tylko z fiszek). Może nie robisz postępów i brak Ci motywacji, bo dana
metoda nauki najzwyczajniej w świecie Ci się przejadła. Eksperymentuj, zmieniaj!



uczenie się podstaw z rodzimym użytkownikiem języka. Nie czarujmy się, ale najczęściej nie mają oni pojęcia, czemu w tym
zdaniu użyjemy tej konstrukcji gramatycznej, a w drugim zdaniu jest inna i dlaczego Twoja jest nieprawidłowa. Czy Ty byłbyś w
stanie wymienić czasowniki w języku polskim, które wymagają dopełnienia w bierniku? Ja też nie. Dlatego native speakera
wybierz do konwersacji, gramatykę niech wytłumaczy Ci ktoś, kto się na niej zna. Wyjątkami są oczywiście rodzimi użytkownicy
języka, którzy posiadają odpowiednie wykształcenie – tym możesz ufać
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POLECANE POMOCE NAUKOWE DO NAUKI JĘZYKA:


Multimedia, aplikacje na telefon, kursy online

canoo.net, redensarten‐index.de, Memrise, Deutsche Zeitugen (aplikacja na smartfona)


Książki, magazyny, prasa



Deutsch Aktuell, Deutsch Perfekt



„Repetytorium z gramatyki języka niemieckiego” Bęza



Blogi, kanały youtube, portale www



agnieszkadrummer.wordpress.com, blog.tyczkowski.com



youtube.com/user/LanguageSheep, youtube.com/user/DeutschFuerEuch, dw.de



Radio, tv, muzyka, gry, filmy



deutschlandradio.de



br‐online.de/podcast/mp3‐download/bayern2/mp3‐download‐podcast‐radiowissen.shtml



Droga Krzyżowa (niemieckasofa.pl/2014/11/tydzien‐filmu‐niemieckiego‐droga‐krzyzowa‐kreuzweg‐recenzja/)



Dr. Klein (niemieckasofa.pl/2014/10/dr‐klein‐nowy‐serial‐niemiecki/), ZDF, RTL, Arte

MOJE ULUBIONE SŁOWO OBCYM JĘZYKU TO:
„der Quatsch” – po polsku bzdura. Bardzo podoba mi się wymowa tego słówka. Aż tak bardzo, że swego czasu chciałam używać go w
swoim codziennym języku. Niestety nie byłam rozumiana przez znajomych, którzy nie znają niemieckiego.
MOJA JĘZYKOWA ZMORA TO:
Tryb przypuszczający. Nadal mam czasem z nim problemy, chociaż już coraz mniej. Praktyka czyni mistrza.
3 RZECZY, KTÓRE ZABRAŁABYM NA BEZLUDNĄ WYSPĘ...




smartfon z nielimitowanym dostępem do Internetu – dzięki czemu nie muszę brać ze sobą tonów książek i miałabym kontakt z
rodziną i przyjaciółmi
scyzoryk z mnóstwem bajerów – trzeba jeszcze jakoś przetrwać
mąż ‐ bo sama ze sobą jednak bym nie wytrzymała długo, nawet mając smartfona i super połączenie internetowe

Jeżeli tylko chcemy, możemy osiągnąć wszystko!

Czytaj więcej na blogu Aleksandry

>>>
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Dominik Minorczyk ∙ deutsch‐blog.blog.pl
Mowieponiemiecku.blog.pl ∙ język niemiecki

Moje TOP 3 artykuły:





Wie schreibt man eine Postkarte? – Jak napisać kartkę pocztową?
Ich hatte das Buch gelesen. – czas Plusquamperfekt
DER MENSCH – CZŁOWIEK

O mnie: Nazywam się Dominik Minorczyk. Mam 18 lat. Jestem uczniem liceum ogólnokształcącego o profilu

humanistycznym. Moją szczególną pasją są języki obce (szczególnie darze sobie język niemiecki). Nie interesuję się tylko
poznaniem gramatyki czy słownictwa dotyczącego danego języka, ale historią jego powstania, sposobem wymowy
poszczególnych głosek, akcentem, fonetyką, jego ewolucją a także podobieństwami z innymi rodzimymi bądź zupełnie
odrębnymi grupami językowymi. Mnemotechniki oraz inne sposoby nauki języków obcych to tylko część moich
zainteresowań.
Moje zmagania z językami obcymi zacząłem w wieku 8 lat, zaintrygowany dziewczyną studiującą germanistykę na
Uniwersytecie Wiedeńskim. Ogromnie spodobały mi się słowa jakie wypowiadała. Muszę się tutaj od razu przyznać, że
moja nauka języka niemieckiego wielokrotnie była przerywana z różnych przyczyn (głównie ze względu na zły sposób
przyswajania wiedzy, który wybrałem). Prawdziwą naukę języka niemieckiego zacząłem w III klasie gimnazjum (to wtedy
szukałem metod nauki, jednak w rzeczywistości tego nie potrzebowałem, gdyż większość z nich sam nieświadomie
stosowałem. W bardzo dobrym stopniu znam właśnie język niemiecki.
W dobrym stopniu język angielski, nad którym ciągle pracuję, nie tylko w szkole, ale również w domu. Moje przygody
dotyczą języka rosyjskiego, hiszpańskiego oraz francuskiego. Języków, jakie chciałbym znać jest mnóstwo (jednak
szczególnie łacinę oraz kolejny język z rodziny germańskiej (być może norweski). Nie posiadam żadnych certyfikatów,
jednak planuje w tym roku przystąpić do egzaminu z języka niemieckiego. Na razie moje zdolności potwierdzają oceny
szkolne, które nie dla wszystkich są wiarygodnym źródłem (celujący z języka niemieckiego, bardzo dobry/celujący z języka
angielskiego – w każdym roku szkolnym od 6 lat).

MOJE TRIKI & NAJLEPSZE SPOSOBY NA:


naukę słówek

Wykorzystując różne metody zapamiętywania:



fiszki to prosty sposób przyswajania nie tylko słownictwa, ale również wiedzy z innych dziedzin nauki
mini książeczki (na paskach, kolorowych, szerokości np. 2 cm, i długości 5 cm napisać z jednej strony słówko w języku
obcym, z drugiej jej odpowiednik w języku polskim, całość zszyć zszywaczem z jednej strony, w ten sposób powstanie mini
książeczka, którą możemy mieć przy sobie)
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kolorowe mapy skojarzeniowe (szczególnie polecam osobom uważającym się za wzrokowców, np. skojarzenia do słowa das
Haus)
metody wizualizacji



układanie zdań ze słówkami



systemy powtórek



opanowanie gramatyki

Najpierw trzeba poznać jej struktury odnośnie danego zagadnienia, następnie spróbować stworzyć kilka zdań wykorzystując
tą strukturę, po czym wykonać szereg zadań ( w nich być może pojawią się przykłady o większym stopniu trudności, ale
mnie to jeszcze bardzie motywuje i zmusza do zagłębienia się jeszcze bardziej w dany temat.



naukę mówienia

Wiele ludzi uważa, że jest to najtrudniejsza sprawność językowa, jaką można osiągnąć zazwyczaj w dość długim czasie – nic bardziej
mylnego! Aby mówić, trzeba mówić – czyż nie tak? Najprostszym sposobem jest naśladownictwo – dlaczego? Gdyż w ten sposób
uczyliśmy się własnego języka ojczystego, powtarzaliśmy ( na początku przynajmniej staraliśmy się powtarzać) słowa, zwroty i
zdania, jakie wypowiadali do nas nasi rodzice. Mimo, iż nie jesteśmy bobasami, powinniśmy zacząć przynajmniej w odniesieniu do
języka obcego, zacząć powtarzać proste zdania z różnych filmów, bajek, audiobooków czy innych multimedialnych dostępnych w
internecie plików. Przyznam się szczerze, że jeszcze pół roku temu nie potrafiłem utworzyć prostego zdania w języku niemieckim,
lecz teraz nie mam z tym większego problemu, dzięki tej technice. Drugą bardzo ważną rzeczą jest, by nie uczyć się samych słówek,
gdyż są one w tak zwanym użytku biernym, czyli potrafimy je wykorzystać głównie coś czytając w danym języku. Ucząc się całych
zdań, umożliwiamy naszemu mózgowi na łatwiejsze powiązanie informacji, nie musimy układać w głowie słówko po słówku, lecz
mamy już gotowy zestaw zdań na dany temat, który możemy wykorzystać odnośnie wymaganego kontekstu.



naukę czytania

Czytać możemy na dwa sposoby – albo czytać ze zrozumieniem, albo tylko ćwiczyć czytanie poprzez wypowiadanie zdań z książki
lub innego tekstu w obcym języku. Czytać musimy, głównie w pierwszej formie, czyli ze zrozumieniem, przecież potrzebujemy
zdobyć pewne informacje na temat, który nas interesuje. Powinniśmy czytać teksty związane z naszymi zainteresowaniami.
Najpierw najlepiej jest przeczytać tekst, a następnie postarać się opowiedzieć o nim kilkoma zdaniami w obcym języku. Następna
czynność to tłumaczenie słówek wcześnie nieznanych, które można od razu zapamiętać w kontekście występowania.

NAJBARDZIEJ EFEKTYWNA METODA NAUKI:
Systematyczność oraz system powtórek, nauka słownictwa w kontekście.
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METODY NAUKI, KTÓRĄ ODRADZAM:
Nauka pojedynczych słówek z kolumn, gdyż ta metoda nie jest twórcza, nie pomaga w nauce języka, a jedynie w zapamiętaniu
w krótkim czasie dużej ilości słówek, które bardzo szybko ulegną zapomnieniu].

POLECANE POMOCE NAUKOWE DO NAUKI JĘZYKA:


Słownik PONS



Der Spiegel



blog o języku niemieckim – Łukasz Tyczkowski



DW.DE , LOCHIS ( młodzieżowe parodie popularnych piosenek po niemiecku )

MOJE ULUBIONE SŁOWO OBCYM JĘZYKU TO:
„der Zauberer” – czarodziej, podoba mi się wymowa tego wyrazu

MOJA JĘZYKOWA ZMORA TO:
Partykuły hin i her, lecz im bardziej dociekam, tym lepiej je umiem.

3 RZECZY, KTÓRE ZABRAŁBYM NA BEZLUDNĄ WYSPĘ...





ulubioną książkę w obcym języku
odtwarzacz MP3 z nagraniami po niemiecku
swojego kolegę, by już ta wyspa nie była taka bezludna 

Język łączy, uczy oraz oferuje - pomyśl, ile możesz zyskać, tak niewiele tracąc...

Czytaj więcej na blogu Dominika

>>>
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Magdalena Surowiec ∙

niemiecki‐po‐ludzku.blogspot.com ∙ język niemiecki

Moje TOP 3 artykuły:




Jak nauczyć się mówić w języku obcym? Cz. 1 i Cz. 2
Jak nauczyć się niemieckich przypadków? Cz. 1 i Cz. 2
Dlaczego tak niewielu zbrodniarzy nazistowskich zostało ukaranych? Cz. 1

O mnie: Znam niemiecki, angielski oraz hiszpański. Od ponad dwóch lat uczę się francuskiego i fińskiego. Języki obce to

moje największe hobby i poświęcam mu wiele czasu. Ich nauka jest dla mnie związana z poszerzaniem wiedzy z wielu
dziedzin, nie tylko z nauką słówek i gramatyki. W życiu chciałabym nauczyć się jeszcze minimum dwóch języków obcych.
Jestem nauczycielką języka niemieckiego, poza tym uczę również Niemców języka polskiego. Zajmuję się także opieką nad
osobami starszymi. Tłumaczę ustnie oraz pisemnie.
W Niemczech mieszkam od ponad 5 lat. Jestem wielką miłośniczką muzyki klasycznej, dobrej literatury, ciekawych
felietonów i w miarę obiektywnej prasy.Niemiecki – język używany przeze mnie na co dzień. Studiowałam germanistykę i
z niemieckim jest związane całe moje życie. W tej chwili jest to dla mnie prawie język ojczysty. Angielski – znam go prawie
płynnie, ciągle się uczę. Chętnie czytam po angielsku, posiadam certyfikat LCCI z angielskiego biznesowego. Hiszpański –
nauczyłam się go sama. Ciągle mam z nim kontakt, głównie poprzez oglądanie filmów i czytanie gazet po hiszpańsku.
Francuski – zaczęłam się go uczyć ponad 2 lata temu, ponieważ mieszkam blisko granicy z Francją.
Ciągle się uczę. Fiński – uczę się go także od ponad 2 lat. Język ten zainteresował mnie, kiedy studiowałam na
uniwersytecie w Bielefeld. Jest zupełnie inny od języków obcych, których się wcześniej uczyłam i dlatego tym bardziej
mnie fascynuje.

MOJE TRIKI & NAJLEPSZE SPOSOBY NA:


naukę słówek



budowanie własnych zdań, nauka w kontekście



oglądanie filmów, słuchanie muzyki



częste powtarzanie



opanowanie gramatyki



budowanie własnych zdań



szukanie poznanych struktur gramatycznych w tekstach codziennego użytku



tłumaczenie zdań z języka ojczystego na obcy i odwrotnie. Wtedy wyraźniej widać różnice pomiędzy danymi językami
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naukę mówienia



zabieranie głosu na lekcjach czy na kursie, kiedy tylko jest do tego okazja



znalezienie osób chętnych do rozmowy z nami, np. na forach internetowych poświęconych językom obcym, stworzyć tandem



mówienie do siebie



naukę czytania



czytanie książek przeznaczonych dla uczących się, wybór odpowiedniego poziomu



ważne jest, aby od czasu do czasu mieć okazję do rozmowy z kimś o przeczytanych tekstach. Ważne, aby upewnić się, czy dobrze
zrozumieliśmy dany tekst



myślę, że w czytaniu może pomóc również oglądanie filmów czy seriali z napisami w języku obcym

NAJBARDZIEJ EFEKTYWNA METODA NAUKI:

Budowanie własnych zdań odnoszących się do życia codziennego, pisanie własnych tekstów, oglądanie filmów czy seriali
w języku obcym.

METODY NAUKI, KTÓRĄ ODRADZAM:

Zawsze odradzam przede wszystkim metody, które obiecują szybkie nauczenie się języka obcego bez gramatyki. Być
może sama metoda nie jest zła, ale u ucznia może powstać niewłaściwe nastawienie do nauki. Może on sądzić, że nauczy
się języka obcego szybko i bez wysiłku. Tak się nie stanie, bo bez pracy nie ma kołaczy. Niedokładna, powierzchowna
znajomość gramatyki zawsze będzie przeszkadzać w płynnym mówieniu.

POLECANE POMOCE NAUKOWE DO NAUKI JĘZYKA:


Multimedia, aplikacje na telefon, kursy online



Deutsche Welle – Deutsch lernen ‐ dw.de/deutsch‐lernen/s‐2055



portal Goethe‐Institut ‐ goethe.de/de/spr/kup.html



„Grimm grammar“ ‐ coerll.utexas.edu/gg



Książki, magazyny, prasa



Magazyn Deutsch aktuell



Stanisław Bęza – Nowe repetytorium z gramatyki języka niemieckiego (PWN)



podręczniki „Begegnungen” wydawnictwa Schubert
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Blogi, kanały youtube, portale www



blog „Niemiecka sofa” ‐ Niemieckasofa.pl



Languageflirt‐de ‐ Languageflirt‐de.blogspot.de



DaF‐Ideen ‐ dafideen.wordpress.com



Radio, tv, muzyka, gry, filmy



Nachrichten leicht ‐ Nachrichtenleicht.de



seriale portalu „Deutsche Welle“ przeznaczone dla uczących się na różnych poziomach ‐ Dw.de/deutsch‐lernen/s‐2055

MOJE ULUBIONE SŁOWO OBCYM JĘZYKU TO:
W języku niemieckim najbardziej podobają mi się pomysłowe złożenia, np. „der Geistesblitz”, „der Fahrstuhl”, „angriffslustig”, „der
Dickkopf” i wiele innych. Za bardzo pomysłowy uważam również język fiński, który zrezygnował z wielu słów obcego pochodzenia,
zastępując je swoimi, np. „kielioppi – gramatyka”, „ongelma – problem”, „tietokone – komputer”, „puhelin – telefon”, „osoite –
adres” i wiele innych.
MOJA JĘZYKOWA ZMORA TO:
Francuskie zaimki osobowe. Ćwiczę je nieustannie.
3 RZECZY, KTÓRE ZABRAŁABYM NA BEZLUDNĄ WYSPĘ...


mój pamiętnik



długopis



wkłady do długopisu

Nie poddawaj się nigdy, nawet jeśli zrozumienie czegoś zajmuje ci dużo czasu,
bo czas i tak upłynie!

Czytaj więcej na blogu Magdy

>>>

52

Łukasz Tyczkowski

∙ blog.tyczkowski.com ∙ język niemiecki

TOP 3 moje artykuły:




Lista czasowników mocnych i nieregularnych
Język niemiecki wcale nie jest łatwy
Kiezdeutsch, czyli jak (nie?) mówić po niemiecku

O mnie: Jestem zakochany w j. niemieckim prawie tak mocno, jak w swojej żonie, kocham też rowerowe wypady,

pływanie, przyrodę i dobre jedzenie. Jestem nauczycielem z powołania, fotografem‐amatorem i totalny freakiem na
punkcie wykorzystania nowych technologii w nauczaniu.

Nie wyobrażam sobie wieczorów bez dobrego filmu, a dnia bez ulubionej muzyki. Biegle posługuję się j. niemieckim, nigdy
nie zdawałem certyfikatu językowego, gdyż za wystarczające uważałem i uważam nadal ukończone studia filologii
germańskiej. Tytuł magistra zdobyłem na Uniwersytecie Gdańskim.

MOJE TRIKI & NAJLEPSZE SPOSOBY NA:


naukę słówek



ciągłe powtórki, wracanie do wcześniejszych słówek, kolejne powtórki etc.



tworzenie prostych zdań, ale własnych, nie tylko tłumaczenie gotowców z ćwiczeń. Chodzi o to, żeby używać nowego
słownictwa w kontekście i to w takim, który sami stworzyliśmy, od początku do końca



stosowanie nowych narzędzi wspierających naukę słownictwa: Quizlet, MindMeister, Anki etc.



opanowanie gramatyki



po pierwsze należy w rzetelny i dokładny sposób podejść do samej teorii, opanowanie jej i zrozumienie otwiera wiele dalszych
drzwi. Można oczywiście zastosować tzw. „induktive Methode”, czyli wyjść od przykładów, na podstawie których wyjaśniane są
następnie reguły, ale moim zdaniem metoda ta nie nadaje się do wyjaśnienia każdego zagadnienia gramatyczneg



mnóstwo ćwiczeń, setki, tysiące zdań, tłumaczenie, dyskusje na temat problemów i powrót do ćwiczeń, bo przecież „Übung
macht den Meister!”



gramatyka kontrastywna, czyli szukanie podobieństw i różnic w porównaniu z językiem polskim i innymi językami obcymi.
Minus? Musimy dobrze znać gramatykę języka, z którym chcemy coś porównać
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naukę mówienia



czytać słowa, zdania i teksty na głos



powtarzać usłyszane słowa i zdania ze zwróceniem szczególnej uwagi na odwzorowanie szczegółów



nie bać się otworzyć ust. Przełamanie barier i strachu to ogromny krok naprzód



naukę czytania



należy czytać teksty dopasowane do naszego poziomu, zbyt łatwe nas zanudzą, a zbyt trudne zniechęcą



trzeba pamiętać o tym, że nie samo czytanie jest najważniejsze. Przeczytany tekst trzeba rozumieć, warto jest więc robić
ćwiczenia do tekstu (jeżeli takie pod tekstem są) lub chociażby omawiać tekst, streszczać w rozmowie z kimś np. nauczycielem,
jeżeli oczywiście nasz poziom na to pozwala



wcześniejsze wysłuchanie nagrania tekstu. Dzięki temu poznajemy już jego ogólny sens, intonację poszczególnych zdań itp. Tutaj
możemy wybrać jedną z następujących metod: włączamy nagranie tekstu i słuchamy bez patrzenia na transkrypcję lub łączymy
obydwie sprawności. Na blogu polecam takie właśnie działanie, gdy zamieszczam teksty z nagraniem

NAJBARDZIEJ EFEKTYWNA METODA NAUKI:
Najszybszej metody nie znam, wiele zależy od samego ucznia oraz jego zaangażowania, więc tu się nie wypowiem, najbardziej
kreatywnej jeszcze nie poznałem, bo uczniowie nadal mnie zaskakują i pokazują coś, czego wcześniej nie widziałem, skupię się więc
na metodach najbardziej efektywnych. Uwaga, powtórzę się: “Übung macht den Meister!”. Ćwiczenie jest najważniejsze, powtórki,
praktyczne użycie języka. Nauką samej teorii nie opanujemy niemieckiego. Bardzo efektywny jest też umiar. Wiele osób zaczyna się
we wszystkim gubić, gdy tzw. pomocy naukowych jest zbyt wiele. Zaczyna się niewinnie: jakiś mały samouczek albo rozmówki, zaraz
dochodzi do tego jakieś repetytorium gramatyczne, później jeszcze leksykalne, a później jeszcze 2 inne, bo kolega/koleżanka mówi,
że też ma. A do tego jeszcze blogi i strony, na których nieraz samozwańczy specjaliści doradzają, co by tu jeszcze dokupić albo
tłumaczą zagadnienia gramatyczne, o których nie mają pojęcia. Potem jeszcze... Widzicie już, o co mi chodzi? Więc tak: najpierw
myślimy, planujemy, potem zabieramy się za naukę.
METODY NAUKI, KTÓRĄ ODRADZAM:
Wkuwanie na pamięć całych dialogów i tekstów jest jedną z najbardziej bezsensownych metod nauki, z jakimi się dotychczas
spotkałem, mimo to wielu nauczycieli nadal wymaga tego regularnie od swoich uczniów. Uczeń zapamiętuje tekst, ale tak naprawdę
go nie rozumie i nie widzi zależności występujących pomiędzy jego poszczególnymi elementami. Duży błąd popełniają osoby uczące
się języka samodzielnie. Sięgają po wszystkie możliwe źródła wiedzy: samouczki, podręczniki, słowniki, programy multimedialne. Nie
byłoby w tym nic złego, gdyby podręcznik był jeden, a nie np. trzy i to na nieodpowiednio dobranym poziomie. Należy pamiętać o
tym, że podręczniki napisano do pracy na kursach i w szkołach, nie są to samouczki do pracy własnej. Samouk do końca życia. To
kolejna i ostatnia już metoda nauki, którą odradzam. Owszem, nauka samodzielna ma wiele zalet: jest przede wszystkim tania
(ponosimy jedynie koszt materiałów) i pozwala na bardzo elastyczne ułożenie sobie planu nauki. Z drugiej strony przychodzi jednak
czas, gdy nie dajemy rady znaleźć samodzielnie odpowiedzi na wszystkie nurtujące nas pytania. Nie będziemy po prostu wiedzieli, od
czego zacząć szukanie i po jakie źródło sięgnąć. A co z nauką poprawnej wymowy? Samo słuchanie i powtarzanie słówek i zdań nie da
przecież takich efektów, jak praca z doświadczonym lektorem.
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POLECANE POMOCE NAUKOWE DO NAUKI JĘZYKA:


Multimedia, aplikacje na telefon, kursy online

Bardzo dobre i darmowe kursy ma na swoich stronach Instytut Goethego. Z aplikacjami bywa różnie, nie wszystkie są godne
polecenia i wiele z nich jest komercyjnych, polecam więc własne przetestowanie różnych rozwiązań i wybór tego, co Wam osobiście
odpowiada, także cenowo. Zerknijcie na Duolingo czy Rosetta Stone.


Książki, magazyny, prasa

Jeżeli Wasz poziom zaawansowania na to pozwala, to czytajcie niemiecką prasę codzienną i jakieś czasopisma, np. SPIEGEL albo
FOCUS. Filmy to już raczej kwestia gustu, podobnie jak książki, ale dzieła Goethego i Schillera przeczytać trzeba ;)


Blogi, kanały youtube, portale www

Wszystkie blog, portale i kanały youtube, które uważam za warte polecenia, pojawiły się w artykułach na moim blogu. Uważni
czytelnicy na pewno je już odwiedzili. A jest ich obecnie tak wiele, że listy właściwie nie da się zamknąć, pozwolę sobie więc nie
rozwijać tego problemu.


Radio, tv, muzyka, gry, filmy

Lubię niemiecki rap (np. SIDO), innej muzyki w wykonaniu Niemców jakoś nie trawię, radia nie słucham, w żadne gry nie gram, a
filmy oglądam raczej po polsku :) Taki ze mnie specjalista w tym temacie.
MOJE ULUBIONE SŁOWO OBCYM JĘZYKU TO:
Jeżeli miałbym już wybrać jedno, to chyba zdecydowałbym się na „der Schwarzfahrer”. Słowo to znaczy: „pasażer na gapę”. Gdy
słyszę lub czytam gdzieś to słowo, mam przed oczami film krótkometrażowy pod tym właśnie tytułem, który w 1993 roku stworzył
Pepe Danquart. Warto zobaczyć, film otrzymał Oscara.
MOJA JĘZYKOWA ZMORA TO:
Rzadko zdarza mi się zapomnieć o jakiejś regule, odmianie czy wymowie. Zdarza mi się za to zapomnieć, jakiego rodzaju jest jakiś
rzeczownik, którego bardzo rzadko używam. Znacie to uczucie?

3 RZECZY, KTÓRE ZABRAŁBYM NA BEZLUDNĄ WYSPĘ...


rodzina



zdrowie



pizzeria

Übung macht den Meister!

Czytaj więcej na blogu Łukasza

>>>
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JĘZYK WŁOSKI


59 milionów osób w EU używa włoskiego jako języka ojczystego



Na całym świecie ponad 85 mln osób mówi po włosku



Urzędowy włoski powstał z dialektu toskańskiego

Blogi o języku włoskim:

1. Earnitalianwithlucrezia.wordpress.com Oddone Lucrezia

>> str. 57

2. Studia‐parla‐ama.blog.pl Sowińska Aleksandra

>> str. 59
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Lucrezia Oddone

∙ learnitalianwithlucrezia.wordpress.com ∙ Italian language

My TOP 3 articles:





How to introduce yourself and how to address people
How to use “imperfetto”
How to use “allora” in Italian

About me: I am a 22‐year‐old girl from Rome, Italy, who loves learning about different languages, cultures and lifestyles.

I would love to work as a professional translator and also work in the social media and creative field. Besides Italian, my
mother tongue, I speak English, French, Norwegian and some Spanish.
I have been studying English since I was in elementary school and then I added French to my list in middle school; I
learned Norwegian during my year abroad in Norway during the academic year 2009/2010. At University I started
studying Spanish. I think one can never be done studying foreign languages since they evolve with time and never stay
the same. Therefore, I have still work to do with my four foreign languages!

MY TIPS & TRICKS FOR:


vocabulary learning

My trick is to keep a journal or a notebook where you can write new words and expression everyday. Bring it with you
anywhere so that you can easily access the information you have written down.


learning grammar

Grammar is the most boring part of learning a language but it is essential to speak correctly and make sense! The trick is
repetition, repeat verbs and rules and, most important, put them in use! Writing easy sentences that contain a specific
grammar rule you struggle with might be very helpful.


speaking

Speaking must be the scariest part of learning a language! You have to be brave and do not care about making mistakes
because it is part of the process. Think that you know the language and speak as you normally would in your mother
tongue, fake it until you make it!
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reading

First of all, read one paragraph at a time and see if you understand the general meaning of the text you have just read.
Secondly, you can use a dictionary to look up words you do not know and perfect the understanding you already have of
the paragraph.
MOST EFFECTIVE LEARNING LANGUAGES METHOD IS:

Watching films and television shows in original language!
METHOD THAT I DO NOT RECOMMEND:

I do not recommend comparing the language you are learning to your mother tongue or languages you already know.
Most of the times, languages have different structures and words that might seem similar are actually very different in
meaning (beware of the false friends!). Every language has its own mind setting, don’t mix them!
RECOMMENDED LANGUAGE LEARNING TOOLS:

 Media, apps, online courses:


Vireo (app)

 Blogs, youtube channels, portals:


lastudentessamatta.com (Italian language blog), youtube.com/TomTxxytu (Italian YouTube channel)

 Radio, tv, music:


any song by Italian singer Giorgia!

MY FAVOURITE WORD IN FOREIGN LANGUAGE IS:

My favourite word in foreign language must be “kjærlieghet” (which means ”love” in English) in Norwegian because it
reminds me of the amazing time I have lived in Norway.
MY LANGUAGE „NIGHTMARE”…

My language nightmare would be studying verbs conjugations in Spanish!

Happiness you feel when you finally speak a new language is greater than the
effort you initially made to learn it!

See more at Lucrezia’s blog

>>>
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Aleksandra Sowińska ∙ studiaparlaama.pl ∙ język włoski

Moje TOP 3 artykuły:




Seria „Filastrocca dei colori” o zwrotach i wyrażeniach związanych z kolorami
Congiuntivo nie umarło… (póki my żyjemy)
Studia, parla, ama, czyli o trybie rozkazującym

O mnie: Z wykształcenia jestem filologiem i socjologiem. Od kilku lat pracuję jako lektor języka włoskiego – prowadzę
zajęcia grupowe, indywidualne, z dziećmi i dorosłymi. Ponadto doktoryzuję się z gramatyki włoskiej. Jestem założycielką i
redaktor naczelną dwujęzycznego czasopisma studenckiego o nazwie ItaliAMO.
Jestem też absolutną maniaczką Włoch, języka włoskiego, kultury włoskiej, wszystkiego, co wiąże się z Italią. I nie
wystarczy mi, że jestem pasjonatką – chcę moją pasją dzielić się z innymi, chcę opowiadać o tym, co kocham. Dlatego
założyłam bloga, który opowiada o języku, kuchni, sztuce, historii, kulturze, życiu we Włoszech.
Oczywiście najlepiej mówię po włosku – nowopoznani Włosi nie chcą uwierzyć, że jestem cudzoziemką. Nauczyłam się
szybko – w ciągu pięciu lat, jednak należy w to wliczyć liczne kursy, trzy lata studiów, półroczny pobyt we Włoszech, liczne
krótsze wyjazdy do Włoch, bliskie kontakty z native’ami plus bardzo dużo ciężkiej pracy.
Oprócz tego uczę się języka hiszpańskiego ‐ od dwóch lat. Moim marzeniem jest jeszcze inny język, odmienny od języków
romańskich: może rosyjski, może szwedzki. Ale to na razie pozostaje w sferze marzeń.

MOJE TRIKI & NAJLEPSZE SPOSOBY NA:


naukę słówek

Moja metoda jest pracochłonna. Nowe słówka zapisuję w zeszycie w kratkę, w kolumnie, razem z polskim tłumaczeniem. Uczę się
partiami po 10, po każdej partii robię sobie „kartkówkę”, żeby utrwalić to, czego się nauczyłam. Trudniejsze słowa podkreślam na
kolorowo, przepisuję kilka razy. W wolnych chwilach staram się wrócić do opanowanych wcześniej słówek – muszę się upewnić, że je
pamiętam. Najważniejsze jest moim zdaniem zapisanie słówka – jeśli nie zapiszę, nie zapamiętam.


opanowanie gramatyki

Najważniejsze jest moim zdaniem porządne opanowanie form (np. czasowników), a później wykorzystanie w praktyce, za pomocą
pisania (lub mówienia oczywiście) zdań z nowymi formami, strukturami: mnie zawsze najbardziej pomagało najpierw pisanie zdań,
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później wykorzystanie ich w rozmowie. W nauce gramatyki pomaga też czytanie – dobrze jest znajdować w tekstach formy lub
struktury, których się uczymy, warto je podkreślić, przeanalizować: dlaczego akurat taka struktura?
W przypadku języka włoskiego problemem mogą być odmiany czasowników, które w różnych trybach i czasach są do siebie bardzo
podobne. Moją metodą na zapamiętanie ich jest ćwiczenie, które nazywam „gramatycznym rozbójnikiem”: na moim blogu można
znaleźć dokładne objaśnienie tego ćwiczenia oraz gotowy materiał.
Ciekawą metodą jest też „opowiadanie” zasad gramatycznych. Czasem nie zdajemy sobie sprawy, że w gruncie rzeczy już tę zasadę
zrozumieliśmy – próbując wytłumaczyć ją własnymi słowami (np. komuś, kto też się uczy tego języka) i samemu tworząc przykłady,
dociera do nas „hej, to nie jest takie trudne!”.
Na koniec moja prywatna, najlepsza rada na opanowanie gramatyki – należy ją p o k o c h a ć. Ona się odwdzięczy i sama nam wlezie
do głowy 


naukę mówienia

Podstawowym problemem z nauką mówienia są opory psychiczne. Moją radą na to jest: mówić, mówić, mówić. Do siebie, do
nauczyciela, do kolegi, do native’a, wszystko jedno. Nie martwić się, że na początku mamroczemy, jąkamy się, że nasza wypowiedź
składa się głównie z „yy…” i długich pauz: to zupełnie normalne. Z czasem będzie lepiej, nabierzemy swobody. Byleby się przełamać
i mówić. Nie można odkładać mówienia na później, na moment, „kiedy będziemy znać więcej słówek i opanujemy gramatykę” – taki
moment może w ogóle nie przyjść, bo zawsze będziemy mieć wątpliwości.
Jeśli mimo prób nie jesteśmy w stanie się przełamać, proponuję metodę skoku na głęboką wodę: wyjechać do kraju, którego języka
się uczymy. Samemu. Zapomnieć o angielskim (zresztą, w przypadku Włochów znajomość angielskiego zwykle niewiele pomaga).
Mając do wyboru otworzenie ust i gadanie albo zgubienie drogi, śmierć z głodu i pragnienia czy nocleg pod mostem – z całą
pewnością zaczniemy mówić.


naukę czytania

W przypadku nauki czytania należy uzbroić się w cierpliwość oraz w słownik – i do roboty. Pierwszy tekst będziemy czytać godzinę.
Drugi też godzinę. Piąty czterdzieści pięć minut, a przy dziesiątym zdamy sobie sprawę, że umiemy czytać  Pomocne są też zwykle
różne ćwiczenia do pracy z tekstem: dopasowanie tytułów, uzupełnianie zdań, pisanie streszczeń. Można też opowiedzieć komuś,
choćby i samemu sobie, treść przeczytanego tekstu.
NAJBARDZIEJ EFEKTYWNA METODA NAUKI:
Moim zdaniem kluczem do nauki języka nie jest metoda, lecz motywacja. Język, którego się uczymy, trzeba po prostu polubić –
wtedy żmudny i długi proces nauki języka stanie się dla nas przyjemnością, a nie ciężarem. Jeśli naprawdę chcemy nauczyć się
języka, to się nauczymy, i to szybciej, niż nam się wydaje. Sama jestem tego najlepszym przykładem. Języka angielskiego uczyłam się
bardzo
długo
i rozmaitymi metodami, a i tak nie mogę powiedzieć, żebym dobrze go znała. Po prostu nie podoba mi się, nie lubię go i uczenie się
go nie przynosi żadnej radości. A włoski? Nauczyłam się błyskawicznie i z ogromną przyjemnością, dlatego, że po prostu chciałam się
go nauczyć, chciałam wyjechać do Włoch, podoba mi się jego brzmienie. Motywacja jest kluczem do wszystkiego!
METODY NAUKI, KTÓRĄ ODRADZAM:
Odradzam uczenie się wbrew sobie, wbrew własnym chęciom. Zdarza się, że przychodzą do mnie osoby, które muszą się nauczyć
włoskiego (np. dyrektor im kazał), ale w gruncie rzeczy wcale tego nie chcą. Zajęcia są wtedy męką i dla nich i dla mnie, a postępów
zwykle nie widać żadnych. Jeśli naprawdę musimy nauczyć się języka, od którego nas odrzuca, spróbujmy znaleźć mimo wszystko
jakieś pozytywne strony: może trochę poznać kulturę danego kraju, muzykę, literaturę, może wyjechać na wakacje, posłuchać, jak
mówią rodzimi użytkownicy języka, wsłuchać się w melodię, brzmienie, rytm języka. Przymus naprawdę nic nie da.
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POLECANE POMOCE NAUKOWE DO NAUKI JĘZYKA:


Książki, magazyny, prasa

Polecam „Praktyczne repetytorium z ćwiczeniami dla początkujących i zaawansowanych” wydawnictwa Edgard. Bardzo przejrzyście
wytłumaczone reguły, dobre ćwiczenia – przez pierwsze lata nauki było dla mnie czymś w rodzaju Biblii.


Blogi, kanały youtube, portale www

Blog Studia, parla, ama ;), portal Impariamo italiano, strona Scudit – Scuola d’Italiano Roma


Radio, tv, muzyka, gry, filmy

Z całego serca polecam utwory mojego ukochanego włoskiego piosenkarza: nazywa się Lorenzo Jovanotti Cherubini.
MOJE ULUBIONE SŁOWO OBCYM JĘZYKU TO:
„Il pipistrello” co oznacza nietoperza. Dlaczego? Ponieważ tak cudownie brzmi!
MOJA JĘZYKOWA ZMORA TO:
Moją zmorą językową są przyimki (preposizioni). We włoskim pełno jest przyimków i w zasadzie nie ma żadnych zasad, którymi
można się posiłkować, aby je zrozumieć. Dlatego ja ich używam po prostu „na oko” (czy raczej „na ucho”), co nie zawsze jest dobrym
wyjściem…
3 RZECZY, KTÓRE ZABRAŁABYM NA BEZLUDNĄ WYSPĘ...
Niekoniecznie takie związane z językiem ;)
Byłyby to: laptop, dobry kryminał(najlepiej autorstwa Henninga Mankella) i pomadka do ust!

„Właściwie to, co robimy, trudno nazwać nauką, bardziej przypomina to wspólne
rozkoszowanie się włoskim, rytuał prawie religijny”
E. Gilbert

Czytaj więcej na blogu Aleksandry

>>>
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POZOSTAŁE JĘZYKI OBCE:
 Rosyjski jest językiem urzędowym dla 140 mln osób
 Japoński jest językiem urzędowym dla 120 mln osób
 Szwedzki jest językiem urzędowym dla 10 mln osób
 Holenderski jest językiem urzędowym dla 25 mln osób

Blogi:
1. Learnrussianweb.com Amlinskaya Yulia (język rosyjski)

>> str. 63

2. Blogger.kwolsz.pl Olszewski Krzysztof (język japoński)

>> str. 65

3. Szwecjoblog.blogspot.com Pecyna Natalia (język szwedzki)

>> str. 68

4. Jezykholenderski.blogspot.com Smereczyńska Dorota (język holenderski)

>> str. 71

5. Jugyouchuu.blogspot.com Spiechowicz Maria (język japoński)

>> str. 74
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Yulia Amlinskaya

∙ learnrussianweb.net ∙ Russian language

My TOP 3 articles:




About me:

Learn russian free
Learn russian
Learn russian fast

I am a Russian language teacher and a passionate language learner. Teaching is both my work and my main

hobby. I am the owner of two international online language schools, “Russificate” (www.russificateschool.com) and
“Language Life” (www.languagelifeschool.com). I speak 6 languages: English, Spanish, French, German, Italian and
Portuguese. My native language is Russian. I have certificates in English, Spanish, French, German. I think you can never
say “I learned a language”, a foreign language can be learned lifelong.

MY TIPS & TRICKS FOR:
 vocabulary learning


never learn lists of words, try to remember all the words in a context, to use them in your oral or written speech

 learning grammar


don’t concentrate on the grammar too much, never think of grammatical mistakes you can make when you read or
write. Grammar is a structure, it is important to understand how it works and be able to analyse it

 speaking


try to speak a foreign language 3‐4 times a week with native speakers. Now it is possible via Skype

 reading


reading in the clue to almost everything, especially grammar and vocabulary of a language. Never neglect it. Try to
read something every day
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MOST EFFECTIVE LEARNING LANGUAGES METHOD IS:
Making language exchanges via Skype.
METHOD THAT I DO NOT RECOMMEND:
Memorizing grammar and vocabulary and not speaking. I don’t recommend it because it´s not effective, a language has
to be learned in practice.
RECOMMENDED LANGUAGE LEARNING TOOLS:
 Media, apps, online courses:


languagelifeschool.com/en, dw.de, bbc.co.uk

 Books, magazines:


English Vocabulary in Use, English Grammar in Use, En gramática, En vocabulario, Lagune, Rete, Поехали, Alter Ego.

 Blogs, youtube channels, portals:


youtube.com/user/magauchsein, youtube.com/user/MeisterLehnsherr

 Radio, tv, music:


lasexta.com

MY FAVOURITE WORD IN FOREIGN LANGUAGE IS:
“Especialización” (Spanish)
MY LANGUAGE „NIGHTMARE”…
Formal German language mainly because of complicated vocabulary and grammar constructions.

A language enriches your inner world, forms your personality and teaches you how
to understand others and be a better person.

See more at Yulia’s blog

>>>
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Krzysztof Wojciech Olszewski ∙ tmblr.kwolsz.pl ∙ język japoński

Moje TOP 3 artykuły:




7 grzechów głównych ... lektorów japońskiego w Polsce
Krótka lekcja o partykułach ‐ czyli co można zrobić przy pomocy Evernote, Skitcha i IFTTT
Dlaczego nikt nie uczy ludzi mówić po japońsku?

O mnie: Wykładowca na japonistyce na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz na anglistyce na Uniwersytecie Śląskim w

Sosnowcu. Metodyk nauczania języka japońskiego, koordynator programu nauczania tego języka, twórca i lektor w
szkole języka japońskiego Makoto w Krakowie (www.makoto.education).
Tłumacz przysięgły języka japońskiego, również tłumacz literatury pięknej. Fascynat i badacz literatury i kultury
japońskiej, a także kultur obszaru Indochin (Birma, Kambodża). Od 3 lat bloguję i jestem obecny w social mediach –
głównie na temat kultury Japonii, języka japońskiego. Jestem autorem m.in.: bloga o nauczaniu języka japońskiego
(Piękno japońskiego): blogger.kwolsz.pl, bloga o kulturze Japonii i nie tylko (Słowa eremity): tmblr.kwolsz.pl, ostatnio
również bloga o pierwszym polskim tłumaczeniu „Opowieści o księciu Genji”, nad którym pracuję (Genji Monogatari –
Polish Translation Project): genjimonogatari.pl. Znajomość języków:
a) C1 (→a może C2) – japoński (mam kontakt z tym językiem już 25 lat, uczę, przygotowuję uczniów do egzaminów
międzynarodowych, tłumaczę; mam dyplom mgr filologii i studia doktoranckie zrobione w obszarze tego języka)
b) C1 – angielski (angielskiego zacząłem się uczyć na studiach, to już też w sumie ponad 20 lat kontaktu z językiem)
c) B2→C1 – bułgarski (ukończona druga filologia, potem zarzuciłem naukę języka, lecz nadal swobodnie czytam
literaturę, rozumiem w większości język mówiony)
d) B2 – rosyjski (wyniesiony z porządnej nauki przez wszystkie szkoły, potem jeszcze lektorat na studiach; znam go raczej
biernie, ale myślę, że warto znać dzisiaj rosyjski)
e) uczę się od podstaw – hiszpańskiego i birmańskiego
f) chciałbym się nauczyć: przypomnieć sobie niemiecki, który zarzuciłem po liceum; nauczyć się od podstaw –
francuskiego, włoskiego, któregoś ze skandynawskich (może szwedzkiego). Przydałby mi się bardzo chiński, khmerski
(i pewnie koreański). W ogóle uważam, że w dobrym tonie  jest znać 10‐15 języków i … zamierzam tego dokonać.

MOJE TRIKI & NAJLEPSZE SPOSOBY NA:


naukę słówek

Mógłbym podać chyba ze 20 metod nauki słówek, oto kilka, które najczęściej stosuję (wszystko zależy od poziomu zaawansowania):
a)
b)
c)
d)

idę ulicą i próbuję nazywać w obcym języku wszystkie mijane sklepy, tłumaczę sobie szyldy na obcy
przywieszam sobie w domu przylepne karteczki z nazwami przedmiotów, sprzętów domowych w danym języku
rysuję mind map ze słownictwem z danej dziedziny, np. narzędzia ogrodnicze
uczę się na pamięć tekstów w obcym języku – w moim przypadku świetnie sprawdza się poezja; w ogóle naukę nowego języka
obcego zaczynam od obcowania z dobrą poezją w nim napisaną
e) przypominam sobie jak najwięcej słówek np. z danym sufiksem
f) robię sobie notatki np. na temat planu dnia w danym języku
g) zmieniam język systemu Windows na ten, którego się uczę (niesamowicie skuteczne!)
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opanowanie gramatyki

Uważam, że gramatyki należy się uczyć kontekstowo, sytuacyjnie – nigdy nie fascynowało mnie wkuwanie na pamięć tabelek
odmiany. Owszem, to jest podstawa, ale potem bez zrozumienia konkretnych sytuacji językowych, w których należy użyć takiej a nie
innej formy nie osiągniemy progresu językowego. Na to zwracam szczególną uwagę, dlatego u mnie nawet zajęcia z gramatyki
japońskiego nie wyglądają czysto teoretycznie – zamiast tworzyć abstrakcyjne, oderwane od kontekstu zdania staram się wytworzyć
taką sytuację komunikacyjną, w której dany komunikat rzeczywiście mógłby paść z ust native speakera. Takie uczenie gramatyki – w
mojej ocenie – daje o wiele lepsze efekty.


naukę mówienia

Najprościej byłoby stwierdzić – rozmawiać z nativami, ale nie zawsze mamy ich pod ręką (szczególnie w przypadku egzotycznych
języków). Są dostępne różne platformy, można znaleźć sporo osób uczących w internecie (np. przez Skype’a). Gdy tego mi zabraknie:
opowiadam sobie przykładowo mój dzień, to co mi się zdarzyło w języku, którego się uczę. Nagrywam takie swoje „przemówienia” –
na pewnym etapie już się słyszy swoje błędy. Słucham radia, czy oglądam jakieś newsy w danym języku, po czym staram się to
streszczać (nagrywając siebie, a potem odsłuchując i porównując z oryginałem).


naukę czytania

Absolutnie nie uważam, że na poziomie początkującym można czytać tylko proste dialogi w rozmówkach typu „cześć, jak się masz?”.
Czytać teksty w danym języku można od dowolnego punktu – ja fascynację hiszpańskim zacząłem … od poezji św. Jana od Krzyża.
Trzeba rozbudzić w sobie pasję i czytać to, co fascynuje. Bardzo pomocne są różne słowniki elektroniczne (sam też większość czytam
na ekranie komputera), często w postaci wyskakujących okienek podających definicję zaznaczonego słowa. Bardzo lubię też
korzystać z Wikipedii – czytając artykuł np. po angielsku lubię się przerzucić np. na jego wersję hiszpańską, starając się to samo
zrozumieć
w języku, który znam o wiele słabiej.
NAJBARDZIEJ EFEKTYWNA METODA NAUKI:
Ja po prostu nie wierzę w jakieś rewelacyjne, błyskawiczne metody nauki języka. Choć z drugiej strony uważam, że każdy z nas może
się nauczyć kilkunastu języków obcych. W nauce języka samą przyjemnością jest … właśnie ta nauka, zmaganie się z materią słowa
i kluczem kodów kulturowych, w tych obcych słowach zawartych. Po co sobie odbierać tę przyjemność, by było szybciej? Nauka
języka to droga, DAO, którą podąża się przez całe życie – nigdy nie będę mógł stwierdzić, że jakiegoś języka nie muszę się już uczyć.
A najefektywniejsza metoda – zanurzyć się, otoczyć się danym językiem na każdym kroku. Czytać, słuchać muzyki, oglądać filmy,
myśleć w danym języku, marzyć  Telefonować, czy mailować do nativów, mieć ten język na pulpicie Windows. Czytać literaturę,
recytować poezję, uczyć się na pamięć sztuk teatralnych … Czytać blogi, tweety, prasę w danym języku. I wtedy zadziała, nawet się
nie obejrzymy, jak szybko będziemy chłonąć obcy język.
METODY NAUKI, KTÓRĄ ODRADZAM:
Metoda tłumaczeniowa [Tłumaczenie zdań czytanek, czy rozmówek może być pomocne na początkowym etapie nauki. Ale zawsze
można podać polskie znaczenia słówek, a uczeń niech sam już sobie poskłada w całość. A tłumaczenie niestety otwiera pole do
interferencji językowej – choć akurat w przypadku tak odległych języków, jak polski i japoński w bardzo niewielu sytuacjach jakaś
konstrukcja może się narzucić na zasadzie podobieństwa. Ale tłumaczenie uczy też lenistwa – przecież znacznie trudniej zrozumieć
definicje słówek podawane po japońsku przez nauczyciela, niż usłyszeć gotowe tłumaczenie zdania i bez zastanowienia przyjąć.]
POLECANE POMOCE NAUKOWE DO NAUKI JĘZYKA:
W Internecie dostępna jest ogromna ilość materiałów do nauki japońskiego (więcej pisałem o tym na moim blogu w poście:
http://kwolsz.pl/materials‐japanese), dlatego podam tylko najważniejsze.
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Multimedia, aplikacje na telefon, kursy online

youtube.com/user/freejapaneselessons3 ‐ Nihongomori (Las japońskiego) to jeden z najlepszych kanałów na YT z
lekcjami japońskiego.


Książki, magazyny, prasa

Do 2006 wydawany był świetny magazyn „Nihongo Journal” dla uczących się japońskiego na świecie.


Blogi, kanały youtube, portale www

Na Twitterze proponuję śledzenie m.in. @tofugu @textfugu @joyokanji @Learnjapanese10


Radio, tv, muzyka, gry, filmy

Muzyka – rozstrzał gustów i propozycji jest spory. Mnie podobają się: wokalistka Takeuchi Mariya (Jpop), grupa
Chemistry, grupa Spitz
MOJE ULUBIONE SŁOWO OBCYM JĘZYKU TO:

憂国 ‘yūkoku’ To słowo japońskie stanowi tytuł bardzo znanego opowiadania Mishimy Yukio (na polski przetłumaczono
„Umiłowanie Ojczyzny”), stanowiącego apoteozę rytualnego samobójstwa, seppuku. Kłopot w tym, że po japońsku
istnieje również słowo 愛国 ‘aikoku’, które wiernie odpowiada naszemu ‘patriotyzmowi’. Przytoczone przeze mnie słowo
niesie ze sobą posmak troski o Ojczyznę (również małą, lokalną Ojczyznę), która ginie, w której upadło morale, odchodzą
stare ideały – taka nuta walenrodowska pobrzmiewa w tym, w sumie nieprzetłumaczalnym słowie.
MOJA JĘZYKOWA ZMORA TO:

Moją zmorą językową odnośnie japońskiego są onomatopeje, wyrazy dźwiękonaśladowcze. Nigdy nie byłem jakimś
specjalnie zagorzałym fanem komiksów i zupełnie nie zwracałem uwagi na wszelkie ‘wziuuuu’, ‘wrrr’, ‘ehm ehm’, czy tym
podobne. A po japońsku – według największych słowników – jest tego ‘paskudztwa’ ponad 6 tysięcy. Podstawowe
kilkadziesiąt znam, natomiast cała reszta … po prostu nie trzyma mi się mózgu.

3 RZECZY, KTÓRE ZABRAŁBYM NA BEZLUDNĄ WYSPĘ...

Saperkę, kompas, może flarę, by wołać o ratunek. Do przyjemności intelektualnych wystarczyłaby mi zawartość mojego
mózgu 

Możesz nauczyć się każdego języka, to naprawdę nie jest trudne – wystarczy tylko, że
pokochasz tę kulturę, spróbujesz zrozumieć ludzi mówiących tym językiem, spojrzysz
ich oczami na świat.

Czytaj więcej na blogu Krzysztofa

>>>
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Natalia Pecyna ∙ szwecjoblog.pl ∙

język szwedzki

Moje TOP 3 artykuły:




Jak brzmi szwedzki?
Jak opanowany przeze mnie język obcy wpłynął na moje postrzeganie świata?
Nowe słowa 2013

O mnie: Szczęśliwa pannica w swojej trzeciej dekadzie życia, magister skandynawistyki. Ciałem (najczęściej) w
poznańskim bloku z wielkiej płyty, myślami (zazwyczaj) wśród skandynawskich, malowanych na czerwono, drewnianych
domków. Ciągle brakuje mi czasu na książki i kino.

Ja i języki ‐ tak właśnie można byłoby opisać w dużej mierze moją edukację i dotychczasową ścieżkę zawodową. Dzisiaj
każdy mój dzień to właściwie ja i język szwedzki. Angielskiego i niemieckiego zaczęłam się uczyć jeszcze zanim poszłam do
szkoły, a moje umiejętności rozwijałam intensywnie przez całe studia. Miałam też swój czas fascynacji i sukcesów
związanych z łaciną.

MOJE TRIKI & NAJLEPSZE SPOSOBY NA:


naukę słówek

Bardzo popularną ostatnio metodą nauki słownictwa są fiszki. Fiszki do nauki to karteczki, na których po obu stronach
zapisane są odpowiednio np. pytania i odpowiedzi albo słówko w języku obcym i jego polski odpowiednik. Korzystanie z
fiszek z początku kojarzyło mi się jedynie ze żmudnym etapem przygotowywania takiego materiału. Dziś na szczęście
można skorzystać z gotowych fiszek do nauki słownictwa z różnych wydawnictw lub baz danych w programach i
aplikacjach takich jak Anki czy Memrise. Dużą zaletą jest fakt, że słownictwo prezentowane jest nie tylko w izolacji, ale
też w przykładowych zdaniach oraz możliwość odsłuchiwania nagrań. Korzystanie z fiszek to też całkiem przyjemny
sposób na dyskretne zabicie czasu w podróży lub kiedy siedzi się na przystanku albo w poczekalni.


opanowanie gramatyki

Nauka gramatyki niestety zbyt często kojarzy się z uczeniem się na pamięć kolumn z końcówkami czy próbą
zapamiętywania i odtwarzania w głowie tabelek. Moim zdaniem lepiej ułożyć ciekawe do zapamiętania, modelowe
zdanie, w którym pojawiają się wyrazy w różnych formach, nad którymi w danym momencie pracujemy. Łatwiej będzie
wrócić do zabawnej historyjki czy absurdalnego zdania niż serii wyrwanych z kontekstu form.
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naukę mówienia

Mam wrażenie, że w mówieniu w języku obcym często przeszkadza nam ambitna chęć przekazania naszych myśli
dokładnie w taki sposób, w jaki wyrazilibyśmy je w języku ojczystym. Wtedy okazuje się, że do takiej wypowiedzi brakuje
nam konkretnego słownictwa lub określonych struktur gramatycznych. Dlatego jako dobry trening polecam ćwiczenia w
parafrazowaniu zdań lub wyrażeń, tłumaczenia ich nie dosłownie, lecz próbując oddać sens. Dzięki temu nie stracimy
pewności siebie, gdy zabraknie nam słów, a w mówieniu chodzi przecież o to, żeby… mówić.


naukę czytania

Na początek zawsze doradzam sięgnąć po obcojęzyczną wersję książki, którą już czytaliśmy (po polsku lub w innym
języku obcym). Znając fabułę i zakończenie, łatwiej jest skoncentrować się na samym rozwijaniu umiejętności czytania
czy rozpoznawaniu znaczenia wyrazów w kontekście.
POLECANE POMOCE NAUKOWE DO NAUKI JĘZYKA:


Multimedia, aplikacje na telefon, kursy online



Lexin Bildteman – tematyczny słownik obrazkowy: lexin.nada.kth.se/lang/bildteman



Lexin Animationsteman – tematyczny słownik z animacjami: lexin.nada.kth.se/lang/lexinanim



8 Sidor – wiadomości przedstawiane łatwym językiem: 8sidor.se/start/lyssna‐pa‐lattlasta‐nyheter



Digitala spåret – gramatyka i ćwiczenia językowe dla uczących się języka szwedzkiego digitalasparet.se



Safir – interaktywny kurs dla początkujących: sfi.halmstad.se/safir/startsida.htm



Hej svenska! – interaktywne ćwiczenia dla uczących się szwedzkiego: hejsvenska.se/deploy/index.html



Ba Ba Dum – graj i ucz się słów: babadum.com



Książki, magazyny, prasa



The Swedish Lad: youtube.com/user/TheSwedishLad/videos



Eductus: youtube.com/user/Eductusfilmer/videos



Radio, tv, muzyka, gry, filmy



Sveriges Radio: sr.se



Utbildningsradion: ur.se



Sveriges Television: svtplay.se
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MOJE ULUBIONE SŁOWO OBCYM JĘZYKU TO:

„fika” czyli szwedzki obyczaj picia kawy, który właściwie swoim znaczeniem obejmuje znacznie więcej niż tylko siedzenie
nad filiżanką gorącego napoju i chrupanie ciasteczek. Lubię to słowo też dlatego, że kojarzy mi się z wieloma przemiłymi
chwilami, które spędziłam w Szwecji właśnie przy kawie. Poza tym fika po prostu brzmi uroczo.

MOJA JĘZYKOWA ZMORA TO:

Uczenie się poprawnego użycia przyimków.

3 RZECZY, KTÓRE ZABRAŁABYM NA BEZLUDNĄ WYSPĘ...

Trzy rzeczy to jednocześnie tak dużo i tak niewiele! Gdybym na bezludną wyspę miała wybrać się dziś, pewnie
zabrałabym jedną walizkę, ale pełną książek. Mam nadzieję, że to się liczy, bo choć moje półki coraz bardziej się uginają,
to czasu na czytanie tego, na co mam ochotę, robi się chyba coraz mniej.

Znajomość języka obcego pomaga nie tylko w zrozumieniu, co MÓWIĄ, ale też jak
MYŚLĄ inni ludzie, a także zmienia NASZE postrzeganie świata.

Czytaj więcej na blogu Natalii

>>>

70

Dorota Smereczyńska ∙ jezykholenderski.blogspot.com ∙język holenderski

Moje TOP 3 artykuły:




Goedemorgen czyli dlaczego Polacy się śmieją, gdy Holendrzy mówią "dzień dobry"?
Proszę, dziękuję, przepraszam ‐ idziemy z wizytą do Holendra.
Niderlandzki internautów ‐ nieformalne skróty

O mnie: Niderlandzki poznałam mieszkając w Holandii. Tam po dziesięciu miesiącach intensywnej nauki zdałam egzamin
państwowy NT 2 – poziom 1 (B1), a po kolejnych ośmiu – poziom 2 (B2). Mówię też po angielsku, ale jeszcze nie tak, jak
bym chciała, więc wciąż się uczę.
Mam

za

sobą

również

dłuższe

lub

krótsze

szkolne

epizody

nauki

niemieckiego

i rosyjskiego, jednak nigdy nie zaprzyjaźniłam się na dobre z tymi językami. A moim ulubionym językiem jest polski 

MOJE TRIKI & NAJLEPSZE SPOSOBY NA:


naukę słówek

Zapisuje sobie słówka w dwóch kolumnach (razem z tłumaczeniem) na kartkach min. A4, wyraźnymi literami i wieszam w
miejscu, gdzie spędzam dużo czasu. Jeśli muszę się nauczyć wielu słówek w krótkim czasie zasłaniam sobie część
trudniejszą – tj. w języku obcym i patrząc na polskie słówko staram się przypomnieć sobie jego odpowiednik. Żeby
słówka od razu z głowy nie wyleciały, używam ich potem w różnych kontekstach – mówię, piszę, wyłapuję słuchając radia
lub czytając książki.


opanowanie gramatyki

Jeśli reguły gramatyczne są proste i logiczne to wówczas zapamiętuję je i budując wypowiedzi odwołuję się do reguł jak
do szablonu. Jeśli natomiast zasady mają wiele wyjątków, daruję sobie ich naukę, lub zapamiętuję tylko najważniejsze
elementy, a zastosowania uczę się obserwując język ‐ słuchając innych, czytając, rozmawiając.
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naukę mówienia

Naukę mówienia dobrze zacząć od intensywnego słuchania. Polecam w tym względzie audiobooki. Nawet jeśli
większości nie rozumiemy, pewne stałe zwroty powoli robią sobie miejsce w naszej pamięci. A potem trzeba po prostu
mówić – tak, jak umiemy. Rozmówcy naprawdę zależy na porozumieniu się z nami, zazwyczaj pomoże, podpowie, a
Holender często jeszcze pochwali nasz niderlandzki ;)


naukę czytania

Czytać to, co się lubi, co jest interesujące, wciąga, pochłania tak, że zapominamy o języku, a podążamy za treścią.
NAJBARDZIEJ EFEKTYWNA METODA NAUKI:

Metoda pływania w języku. Otoczenie się ze wszystkich możliwych stron językiem, którego chcemy się nauczyć.
Słuchanie muzyki w tym języku, czytanie gazet lub stron internetowych, rozmowy przy kawie (jeśli tylko mamy z kim).
Pisanie bloga, pamiętnika, e‐maili. Czytanie książek w odpowiednim tłumaczeniu. Słuchanie radia, albo jeszcze lepiej –
audiobooków podczas biegania czy sprzątania. Im więcej, tym szybciej opanujemy język.
METODY NAUKI, KTÓRĄ ODRADZAM:

Nie jest to stricte metoda, jednak bardzo przeszkadza w nauce: Samokaranie się za błędy. „Ale gapa ze mnie…” „Jak
mogłam zapomnieć?” ‐ brzmi trochę jak echo karcących słów nauczyciela ze szkolnych czasów: „Przecież to było na
poprzedniej lekcji…” . Takie słowa nie zawsze są wypowiadanie, częściej siedzą w głowie i pojawiają się przy każdym
potknięciu. I mniej lub bardziej świadomie zniechęcają do nauki języka, bo ta kojarzy się tylko z ciągłymi porażkami,
błędami i upomnieniami. Tymczasem to normalne, że nie zapamiętamy wszystkiego od razu i potrzebujemy powtórzeń.
Wskazane jest więc raczej samo nagradzanie się za każdą podjętą próbę używania języka: „Pomyliłam się? I cóż z tego?
Przecież się dogadałam! A błędów nie robi tylko ten, kto nic nie robi!”
POLECANE POMOCE NAUKOWE DO NAUKI JĘZYKA:










Multimedia, aplikacje na telefon, kursy online

languageguide.org/vocabulary/?lang=nl&target=nl ‐ Strona interaktywna do nauki podstawowego słownictwa. Z
obrazkami. Jeśli najedziesz myszką na wybrany przedmiot, usłyszysz jego nazwę. Można też ćwiczyć swoją wymowę
taalplek.nl/index.htm ‐ Interaktywna stronka. Tutaj oprócz słownictwa można poćwiczyć gramatykę. Wszystko w
podstawowym zakresie
taalsprint.be/index.php?module=home ‐ Słownictwo, gramatyka, teoria i ćwiczenia. Dobrze zrobiony serwis z bogata
treścią. Niestety, tylko wybrane fragmenty są darmowe.
coutinho.nl/subsites/startblokken/startblokken‐oefeningen/ ‐ Wirtualny podręcznik ‐ podzielony na rozdziały, z
których każdy przedstawia jeden temat przewodni i w oparciu o niego prezentuje słownictwo, gramatykę i
ćwiczenia.
cambiumned.nl/extraoefbrugklas.htm ‐ Gramatyka, słownictwo, teoria i praktyka. Ćwiczenia online.
librivox.org/search?primary_key=19&search_category=language&search_page=1&search_form=get_results ‐ Lista
niderlandzkich audiobooków (legalnych!) do ściągnięcia – gratis!
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Książki, magazyny, prasa

Agata van Ekeren Krawczyk: „Gramatyka języka niderlandzkiego krok po kroku”, „Niderlandzki krok po kroku”,
„Niderlandzki krok drugi”, „Niderlandzki i polski komiksowo”


Blogi, kanały youtube, portale www



dutchgrammar.com/pl
Gramatyka niderlandzka po polsku. Może chwilami nieco uproszczona, ale jednak wytłumaczona w języku ojczystym.
Była mi pomocna zwłaszcza w początkach nauki.



nt2taalmenu.nl/ Ćwiczenia przygotowujące do egzaminu NT2.




encyclo.nl
taalwinkel.nl Obszerny portal dla zaawansowanych ‐ z poradami m.in. jak formułować wypowiedzi pisemne,
przygotowywać prezentacje itp.
kennisnet.nl/sectoren/mbo/nt2 Strona przeznaczona dla obcokrajowców uczących się niderlandzkiego i
przygotowujących się do egzaminu państwowego. Oprócz informacji językowych zawiera również wiadomości z
zakresu kultury i historii Holandii.





Radio, tv, muzyka, gry, filmy





nos.nl ‐ telewizja internetowa, radio, wiadomości na bieżąco
nederland.fm/ ‐ radio internetowe – wszystkie kanały – do wyboru, do koloru , co kto lubi 
Boudewijn de Groot – to mój ulubiony holenderski artysta muzyk. Bardzo lubię też kabareciarza Naijb Amhali

MOJE ULUBIONE SŁOWO OBCYM JĘZYKU TO:

„de komkommer” – ogórek – moja miłość od pierwszego usłyszenia – pięknie brzmi 
MOJA JĘZYKOWA ZMORA TO:

Słówko „ er” ‐ czasem nic nie znaczy, a jak go nie ma, to błąd. Tłumaczone na różne sposoby – jako podmiot w zdaniu,
liczebnik, dopełnienie… Jedna z tych zasad gramatycznych, których wciąż się uczę. Z praktyki i na błędach ;)
3 RZECZY, KTÓRE ZABRAŁABYM NA BEZLUDNĄ WYSPĘ...

Zieloną herbatę, książkę i czółenka do frywolitek.

Język to okno na świat. Nie poznasz w pełni kultury kraju, historii, nie zrozumiesz
ludzi, jeśli nie nauczysz się ich języka.

Czytaj więcej na blogu Doroty

>>>
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Maria Spiechowicz ∙ jugyouchuu.blogspot.com ∙ język japoński

Moje TOP 3 artykuły:




Poradnik dla samouka
Poradnik dla kandydata na japonistykę.
は vs が

O mnie: Jestem japonistką z zamiłowania jak i wykształcenia. Ukończyłam japonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, a

obecnie doktoryzuję się z zakresu językoznawstwa na Uniwersytecie Śląskim. Jeszcze za czasów studiów zajęłam się
nauczaniem języka japońskiego i ta pasja, bo dla mnie to więcej niż sama praca, trwa do dziś. Obecnie prowadzę
lektoraty z japońskiego na UŚ oraz prywatne lekcje.





jak większość osób znam angielski, który według ostatniego egzaminu na studiach plasuje się na poziomie C1.
Japońskiego zaczęłam się uczyć dopiero na studiach i sama nauka trwała 5 lat studiów + obecnie 3 lata samodzielnej
pracy. Ciężko mi ocenić swój poziom, ponieważ na japonistyce korzysta się z podręczników oznaczonych poziomami
japońskimi, a nie międzynarodowymi. Dlatego też mój niepełny poziom „joukyuu” („zaawansowany”) sama
określiłabym jako ten bliższy europejskiemu B2/C1.
przez rok uczyłam się rosyjskiego i niestety tylko przez semestr – chińskiego. Od zakończenia obu lektoratów
upłynęło już tak dużo czasu, że niewiele pamiętam, ale chętnie wróciłabym do nauki tych języków.

MOJE TRIKI & NAJLEPSZE SPOSOBY NA:


naukę słówek

Na mnie najlepiej działa połączenie dwóch metod.
1. To nauka słownictwa z programem Anki, które działa identycznie jak Supermemo, z tym, że posiada całą masę baz
słownictwa/kanji/gramatyki do nauki japońskiego. Codzienne powtarzanie, choćby przez kilkanaście minut, daje o wiele
lepsze efekty niż godzinna nauka raz w tygodniu.
2. To czytanie po japońsku, najlepiej tego co nas interesuje, czyli: komiksy, blogi, wiadomości, książki itd. Dzięki temu
najlepiej widać jak nowopoznane słownictwo funkcjonuje w tekście; jakie posiada konotacje; które wyrazy o tym samym
znaczeniu najlepiej użyć do przekazania danej treści; a do tego można nauczyć się słownictwa bardziej kolokwialnego czy
slangu, którego nie znajdziemy w słownikach i podręcznikach.


opanowanie gramatyki

Nauka gramatyki jest nieco inna przy samodzielnej nauce i nauce z nauczycielem. W tej pierwszej, zwłaszcza na samym
początku przygody z danym językiem, mamy mniejsze możliwości sprawdzenia wszelkich niejasności dotyczących danych
form gramatycznych. Mając nauczyciela taki problem w zasadzie nie występuje. Oczywiście im dalej w las, tym częściej
stawia się wyłącznie na samodzielną naukę, ale tu już zwiększa się repertuar możliwości wyjaśnienia wszelkich
wątpliwości,
bo
poza
skorzystaniem
z podręcznika/podręczników, możemy zapytać jakiegoś native’a (najlepiej po japońsku, bo nie każdy jest skory do
rozmów, a tym bardziej wyjaśnień po angielsku, czy w innym języku), możemy skorzystać z wyjaśnień zamieszczonych na
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japońskich stronach/blogach/forach, które niejednokrotnie są o wiele pełniejsze przy zaznaczaniu niuansów
znaczeniowych oraz użycia danej formy czy wyrazu. Co do doboru samych materiałów do nauki – podręcznik, ćwiczenia,
słownik – to w „poradniku dla samouka” zamieszczonym na moim blogu, opisałam co według mnie taki podręcznik powinien
zawierać. Nie podam konkretnych tytułów, ponieważ rynek wydawniczy, na całe szczęście, ciągle się rozrasta i każdy na pewno
znajdzie coś dla siebie.


naukę mówienia

Bez kontaktu z Japończykami się nie obejdzie. Jeśli chcemy mówić poprawnie, a nie sztucznie/podręcznikowo; mieć
naturalną wymowę; nauczyć się formułować myśli na „japońską modłę” bez długiego zastanawiania się, którą formę
wybrać oraz bez problemu rozumieć co się do nas mówi, to trzeba jak najwięcej rozmawiać z Japończykami. Jeśli ktoś
uczęszcza na kurs z nativem to ma nieco ułatwione zadanie, ale samouk też ma możliwość poznania Japończyka i
porozmawiania. Internet bardzo to ułatwia dzięki komunikatorom (np. Skype) i czatom głosowym, które są dostępne na
niektórych portalach do wymiany językowej.


naukę czytania

Czytaj wszystko co cię interesuje i czytaj dużo. Boisz się, że znasz mało kanji, a tekstów w samej kanie jak na lekarstwo?
Niepotrzebnie, bo zawsze możesz zainstalować wtyczkę do przeglądarki: Rikaichan dla Firefoxa czy Rikaikun dla Chrome.
Wystarczy uruchomić wtyczkę, najechać kursorem na nieznany wyraz i voilà! Mamy podany odczyt złożenia i znaczenie.
Taka opcja jest bardzo użyteczna na początku nauki, ale z czasem może rozleniwić i nim komuś zechce się pomyśleć co to
za słowo, to już najedzie kursorem, a trzeba pamiętać, że w druku takiej opcji sprawdzającej nie ma. Na szczęście są
programy na tablety/smartfony, gdzie nieznany znak można wprowadzać pisząc go odręcznie kreska po kresce, więc i tu
uczeń nie musi od razu popadać w frustracje ;).
NAJBARDZIEJ EFEKTYWNA METODA NAUKI:

Nie ma jednej, uniwersalnej supermetody nauki, bo na każdego działa coś innego. Niemniej w przypadku japońskiego
ważne jest by:
‐ Przy nauce pisma dużo pisać, czytać, ćwiczyć z fiszkami, bawić się mnemotechniką (nie każdemu to pomaga, ale
niektórym tak). Ważne by uczyć się całych złożeń, a nie tylko głównych znaków wraz z ich odczytami, bo w ten sposób
bardzo szybko uczeń się przekona, że nie da się czytać tekstu dając odczyty kanji na chybił‐trafił.
‐ Do nauki gramatyki, jeśli ta nie jest objaśniana na zajęciach, najlepiej jest mieć kilka podręczników lub słowników
gramatycznych. Jeśli w jednej książce tłumaczenie do nas nie przemawia, to zawsze można zerknąć jak inny autor
podszedł do tematu.
‐ Należy robić różnorodne ćwiczenia i nie chodzi jedynie o rozróżnienie na ćwiczenia z gramatyki, konwersacje i
słuchanie, ale na różnorodność w każdym ze wspomnianych elementów. Na rynku są dostępne różne ćwiczeniówki, a
Internet roi się od wszelakich kursów online, ćwiczeń interaktywnych, filmików, słuchanek, gier czy programów na
tablety i smartfony. Naprawdę jest w czym wybierać, więc nie ma co się ograniczać do jednego typu ćwiczeń.
‐ Kontakt z Japończykami jest niezbędny by szlifować swoje umiejętności i tu też Internet przychodzi z pomocą.
I co najważniejsze: nie bój się pisać/mówić tylko dlatego, że wiesz, że możesz popełnić błąd! Każdy popełnia błędy,
uczniowie i nauczyciele, a nawet Japończycy, którzy nie zawsze mówią poprawnie. Zresztą Polacy też nie, bo ileż to razy
się słyszało „włanczać”, „wziąść” czy widziało „wogule”, „z kond”. Wśród Japończyków takie kwiatki też się zdarzają.
Japończycy potrafią być naprawdę wyrozumiali i zapewniam, że nikt Cię nie wyśmieje jeśli przekręcisz dane słowo, czy
powiesz coś niepoprawnie gramatycznie.
METODY NAUKI, KTÓRĄ ODRADZAM:

W liceum, jak i na studiach, niektórzy lektorzy uwielbiali zadawać do nauki na pamięć długie teksty i do dziś nie mam
pojęcia jaki był tego cel. Nauka pojedynczych zdań z użyciem danej formy gramatycznej? Jak najbardziej! Najlepiej, jeśli
takie zdanie będzie zabawne/szokujące lub w jakiś inny sposób łatwe do zapamiętania, bo dzięki temu łatwiej jest je
sobie przypomnieć, a wraz z nim daną formę gramatyczną. U mnie ta metoda się sprawdza i zdarzało się, że ratowała
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sytuację, gdy nagle się zacięłam mówiąc coś lub pisząc. Natomiast długie teksty wchodziły jednym uchem i wychodziły
drugim. Nie polecam też robienia wyłącznie jednego typu ćwiczeń. Tu też moje lektorki kochały „dryle” (drills), gdzie
wystarczyło podstawić słowo/formę do podanego wzoru i lecieć tak z ćwiczeniami przez kilka stron. Po co? Człowiek
robiąc machinalnie tę samą czynność w pewnym momencie się wyłącza i owszem, zadanie całe zrobi, ale nic z tego nie
wyniesie. „Dryle” językowe są fajne jako jeden z kilku rodzajów ćwiczeń, a nie jako główne „narzędzie tortur”.
POLECANE POMOCE NAUKOWE DO NAUKI JĘZYKA:

Linki do różnorodnych kursów, multimediów, programów itp. znajdują się na moim blogu w temacie „Przydatne linki”,
który jest co jakiś czas uzupełniany o nowe źródła. Dalego też podaję wyłącznie wybrane tytuły i linki.


Multimedia, aplikacje na telefon, kursy online

Kursy online: japanesepod101.com; japonka.pl; benkyo.pl; pokeprojekt.maikeru.pl


Książki, magazyny, prasa

Czasopisma: Nipponia, Nipponika, Hiragana Times – dostępne online, E‐booki i audiobooki: aozora.gr.jp; how‐to‐learn‐
any‐language.com/forum/forum_posts.asp?TID=6241&PN=1&TPN=1


Blogi, kanały youtube, portale www





Blogi: nihongodaybyday.blogspot.com; blogger.kwolsz.pl
Portale: lang‐8.com; memrise.com/home/; sharedtalk.com
Youtube: „nihongonomori joey” i playlista „JLPT and Basic Japanese Lessons” + strona główna: nihongonomori.com



Radio, tv, muzyka

Program KeyHoleTV do oglądania japońskich kanałów online: keyholetv.jp/index‐e.php.
MOJE ULUBIONE SŁOWO OBCYM JĘZYKU TO:

„youchien” (幼稚園) – „przedszkole”, które podoba mi się ze względu na brzmienie. Natomiast w materiałach do nauki
kanji, na 1 roku japonistyki, mieliśmy słowo angya (行脚), które w słownikach jest tłumaczone jako „pielgrzymka”, ale w
naszych materiałach było jako „wędrówka mnicha po kraju w poszukiwaniu nauczyciela”. Uwielbiam to tłumaczenie.
MOJA JĘZYKOWA ZMORA TO:

Długo by wymieniać. Chyba znaczna większość form gramatycznych z poziomu N2 i N1, których bardzo rzadko się używa,
a w zwykłej konwersacji właściwie nie występują.
3 RZECZY, KTÓRE ZABRAŁABYM NA BEZLUDNĄ WYSPĘ...





koc – bo zawsze się przyda do przykrycia, wytarcia, zrobienia sobie namiotu czy torby
gumiaki – bo nie lubię jak mi mokro w stopy
nóż – w dziczy zawsze się przyda

Język opisuje sposób patrzenia na świat ludzi, którzy się nim posługują. Nie można w pełni
poznać i zrozumieć innej kultury bez poznania języka danej społeczności.
Czytaj więcej na blogu Marii

>>>
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BLOGI WIELOJĘZYCZNE





W Europie używa się „tylko” 230 języków, a w Azji aż 2 197
6 909 to liczba wszystkich języków na świecie
Istnieje 46 języków, które mają tylko po 1 użytkowniku
Wg. UNESCO aż 2 500 języków jest bliskich wyginięcia

Blogi wielojęzyczne:
1. Manuela‐cardetta.com Cardetta Emanuela

>> str. 78

2. Yosoymorena.pl Chmielewska Paulina

>> str. 80

3. Swiatjezykow.blogspot.com & Woofla.pl Cyprowski Karol

>> str. 83

4. Lindsaydoeslanguages.com Dow Lindsay

>> str. 86

5. Lingholic.com Gendreau Sam

>> str. 88

6. Polsko‐slovensky.blogspot.com & atfirsthand.blogspot.com Gołda Katarzyna

>> str. 91

7. Mylanguage.pl Grześkowiak Michał

>> str. 94

8. Angielski‐niemiecki.com Jędrzejczyk Anna

>> str. 97

9. Fluentin3months.com Lewis Benny

>> str. 99

10. Kreatywa.net Maciąg Klaudyna

>> str. 102

11. Myhellolife.blogspot.com Mazur Anna

>> str. 105

12. Onaucejezykow.blogspot.com Mylonaki Ev

>> str. 107

13. Jezykowaoaza.blogspot.com Myzik Janusz

>> str. 110

14. Languagelifestyle.pl Sokołowska Weronika

>> str. 113

15. Slavonic‐languages.blogspot.com Stypulkowska Ula

>> str. 116

16. Jezyki‐swiata.blogspot.com Szacoń Barbara

>> str. 119

17. Itysia.blogspot.com

>> str. 122

Tadrowska Martyna

18. Createyourworldbook.com

Zaraysky Susanna

>> str. 125
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Emanuela Cardetta ∙ emanuela‐cardetta.com ∙ italian language

My TOP 3 articles:




Imparare le lingue
Le difficoltà della lingua italiana per uno slovacco
Attenzione alla punteggiatura!

About me: I'm an Italian freelance interpreter and translator. In my free time I like travelling, reading books both in Italian

and in the other languages I know, tasting wines, listening to music, playing the violin and walking in the countryside.
Currently my working languages are English, French and Slovak, but I also studied Spanish (for three years at school),
Chinese (for two years at the university) and German (last year, attending a course). I started studying English when I
was 8 and French when I was 11. I immediately fell in love with foreign languages: that's why I went to a high school
specialised in foreign languages and after that I realised I wanted to become an interpreter, so I studied “Conference
Interpreting” at the university. In 2010, when I was still studying at the university, I started learning Slovak.
Since then I never stopped learning the language and in 2012 I moved to Slovakia for a year. In 2014 I got a C1
certification in Slovak language. Last year I started learning German, but in the future I'd like to learn some more Slavic
languages, such as Czech and Polish.

TIPS & TRICKS FOR:


Vocabulary learning:

For every learning stage there is a different method. For the first stages of the learning process I recommend reading simple texts. As
I like reading newspapers, one method I like is reading articles in the language I want to learn about topics I'm already familiar with,
so that it's easier to understand. At the beginning reading the headlines is already enough, and then the difficulty should increase.
Then, I take a notebook and I draw two columns: in the first one I write the new words in the foreign language and in the second one
their meanings. This way I can cover the second column and try to remember the meanings of the words in the first column (and
vice versa). Finally, I record the text and the glossary on an audio file (I use Audacity but any audio recording program is fine) and
then I listen to the audio file when I go walking and I try to memories the new words. In the second stage of the learning process, in
addition to working with written texts, I also recommend working with audio files. Another nice way to enrich your vocabulary is
using Anki, an app you can install on your smartphone that you can use every day to repeat new words.


Learning grammar:

When you start learning a language you need to learn some basic grammar. In my opinion the best way is to attend language classes
or to buy a good grammar book. But it's very important to do a lot of exercises after studying the rules; otherwise the grammar will
not be very useful.
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Speaking:

The ideal method is to go to the country where the language you're learning is spoken and try to speak in all possible situations.
Especially at the beginning you shouldn't mind making mistakes: you should just focus on understanding and making yourself
understood. If you can't go to the country where the language is spoken, my advice is to look for some native speakers living in your
area or, if you can't find any, try to find friends speaking that language on the internet: you can use Skype, Facebook, and then there
are many websites where you can find people willing to help you learn their mother tongue (e.g. livemocha.com).


reading:

Here the secret in my opinion is to focus on quality rather than quantity: try to read at least 5 minutes every day something in the
language you want to learn. It can be anything: from newspapers, to the instructions of your smartphone or a recipe to make your
favourite cake. The best is to read something you're interested in.

MOST CREATIVE EFFECTIVE LEARNING LANGUAGES METHOD IS:
I don't think that there is the effective method for all learners as everybody's different: some of us are very good at learning with
pictures, others are very good at memorising sounds and so on. Each of us should build his/her own method. For myself, the best
method is reading newspapers, watching films and speaking with native speakers.

RECOMMENDED LANGUAGE LEARNING TOOLS:


Media, apps, online courses:



for all languages ANKI (app), DUOLINGO (app), Livemocha



for English bbc.co.uk/learningenglish



for French apprendre.tv5monde.com



for Slovak: slovake.eu/en



Books, magazines:




Speak up (newspapers for English learners), Slovacco Slovak Slovenčina (book for Slovak language learners in Italian, English and
Slovak), Krížom Krážom (book for Slovak learners)
blogs, youtube, portals: englishwithatwist.com and dictionaryblog.cambridge.org blogs for English learners



Radio, tv, music:



TV: I love watching the BBC (for English), France 24 and TV5 (for French) and TA3 (for Slovak)



radio: The World in Words (English), Les pieds sur terre, Tout un monde (French), Večer pod lampou (Slovak)



music, all songs are great to learn a language, as long as you as you like them

MY FAVOURITE WORD IN FOREIGN LANGUAGE IS:
“Zmarzlina”, it means ice cream in Slovak.
MY LANGUAGE „NIGHTMARE”:
“ Zmarzlina”, because it's hard to pronounce.

Learning a foreign language will open the door to explore a new culture.
See more at Emanuela’s blog >>>
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Paulina Chmielewska ∙ yosoymorena.pl ∙ języki obce

Moje TOP 3 artykuły:




Na jakim poziomie jest Twój język?
Bariera w mówieniu językiem obcym
Czy język rodzimy ma wpływ na nasze życie?

O mnie: Młoda, ambitna, pełna życia kobieta, która pragnie realizować się w swych pasjach i marzeniach. Stawia sobie
jasno określone cele i do nich dąży pokonując wszelkie przeciwności losu. Swoimi działaniami pokazuje na co ją stać i
sięga po to, czego pragnie. Czyny są dla niej ważniejsze niż słowa. Uwielbia się śmiać i czerpać radość z rzeczy prostych i
szarej codzienności i to w niej stara się dostrzegać więcej pozytywów i więcej drobnostek, które przez większość są
zbywane i pomijane. Wierzy w ludzi i wierzy w karmę, więc stara się działać tak, by dawać z siebie tyle dobra, ile sama
chciałaby dostać.
W chwili obecnej znam jeden język obcy, w którym bez żadnych problemów jestem wstanie się porozumieć – angielski.
Ostatni etap nauki jaki zaliczyłam był na poziomie CAE, aczkolwiek nie zdawałam do tej pory egzaminów.
Poza angielskim uczę się także języka hiszpańskiego, w którym jestem wstanie prowadzić podstawowe konwersacje
i każdego dnia uczę się nowych słówek czy zagadnień gramatycznych.
Moją ambicją tak naprawdę jest być wstanie porozumiewać się swobodnie w przynajmniej pięciu językach obcych. Po
hiszpańskim chciałabym bliżej przyjrzeć się pozostałym językom romańskim: francuskiemu, włoskiemu, portugalskiemu.
Fascynują mnie również języki niekorzystające z alfabetu łacińskiego takie jak arabski, ale i coraz poważniej zastanawiam
się nad rosyjskim, aczkolwiek są to odległe plany na przyszłość. Po drodze widnieje również język niemiecki a przy lepszym
jego poznaniu może też języki skandynawskie.
Jeżeli mowa o tempie nauki to jest z tym naprawdę różnie, ale wierzę, że w ciągu roku można naprawdę przyzwoicie
opanować język. Wystarczy do tego motywacja i regularna, codzienna nauka, nawet jeżeli miałaby zajmować 5 minut.
Kluczem do sukcesu są powtórki i to na nich się teraz skupiam i to one przynoszą mi sukcesy podczas nauki języka.

MOJE TRIKI & NAJLEPSZE SPOSOBY NA:


naukę słówek

Regularna nauka z regularnymi powtórkami: fiszki albo program, który sam wylicza, kiedy powinna być kolejna powtórka – w
zależności od tego, czy sami jesteśmy sumienni i będziemy pilnować, żeby do wyuczonych wcześniej słów zaglądać, czy nie i przyda
nam się pomoc komputera.
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opanowanie gramatyki

Pisanie, pisanie i jeszcze raz pisanie. Może być dla nas samych, mogą to byś suche zdania, może to być pisanie z fizyczną
osobą, nawet jeżeli za pośrednictwem Internetu, ale trzeba pisać.


naukę mówienia

Tak jak wyżej, z tym, że mówić, mówić i mówić. I tutaj już nie sami do siebie, ale z fizycznymi osobami i koniecznie native
speakerami. Często słyszy się, żeby rozmawiać z koleżanką. Nie. Ona też robi błędy i niczego nas nie nauczy, nadal nie
zrozumiemy akcentu, nadal nie będziemy potrafili się porozumiewać. Native speaker jest wyjściem idealnym a o
znalezienie takiego nie trudno w naszych czasach. Wielu jest chętnych na wymianę doświadczeń językowych, na
wzajemną naukę języków. Tylko i wyłącznie korzystać i doskonalić swoje mówienie i rozumienie ze słuchu.


naukę czytania

Magazyny językowe, artykuły w Internecie. Czytanie wzbogaca słownictwo, czytanie sprawia, że podświadomie uczymy się
gramatyki. Nasz mózg wytwarza sobie pewne zależności, które w pewnym momencie się ujawnią i przypomną, że coś, gdzieś już
widzieliśmy. Magazyny językowe mają tę przewagę, że tłumaczą od razu co trudniejsze słowa i nie musimy co chwilę zaglądać do
słownika, bo wszystko jest już gotowe.
NAJBARDZIEJ EFEKTYWNA METODA NAUKI:

Ani kreatywna, ani oryginalna, ale na pewno efektywna i szybka to mimo wszystko kursy internetowe i programy
multimedialne, które pilnują jak często powtarzamy dany materiał. Regularna nauka i powtórki są kluczem do tego, by
języka się nauczyć i ani prywatne lekcje nam w tym nie pomogą, ani najlepsze podręczniki. Potrzebna jest silna wola,
motywacja i działanie. Mając taki kurs i trzy powyższe rzeczy, po prostu się uczymy nie dbając o nic innego, bo program
zajmie się całą resztą. Dzięki tego typu programom zyskałam bardzo wiele, dlatego nadal przy nich trwam i zawsze
chętnie będę z nich korzystać. No i jak mówiłam wcześniej KONWERSACJE. Mówić jak najwięcej i jak najczęściej, bo
dopiero wtedy język staje się żywy i robimy postępy w bardzo szybkim tempie.

METODY NAUKI, KTÓRĄ ODRADZAM:

Suche listy słówek, które tylko zniechęcają do uczenia się kolejnych pozycji.

POLECANE POMOCE NAUKOWE DO NAUKI JĘZYKA:


Multimedia, aplikacje na telefon, kursy online

Supermemo, Multikurs, bądź komputerowa wersja Profesorów (Klaus, Pedro, Henry itd.)
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Książki, magazyny, prasa

Magazyny wydawnictwa Colorful Media.


Blogi, kanały youtube, portale www



polishpolyglot.com



the‐motivation‐proclamation.blogspot.com



nocnasowa.pl

MOJE ULUBIONE SŁOWO OBCYM JĘZYKU TO:

Ojej, jest ich naprawdę wiele, w zależności od języka. Mimo, że nie po drodze było mi z niemieckim, zawsze wpadały mi
w ucho słowa takie jak Österreich (Austria) czy Eichhörnchen(wiewiórka). Uwielbiam języki romańskie i tam większość
słów brzmi jak muzyka, której mogłabym słuchać non stop.

MOJA JĘZYKOWA ZMORA TO:

Gramatyka języka niemieckiego i ich nieskończenie długie wyrazy. Podejść do tego języka miałam niezliczoną ilość i
zawsze rozkładają mnie na łopatki rodzajniki a gdzie tu mówić o całej reszcie. Poza tym okresy warunkowe języka
angielskiego. Znam i potrafię używać, ale bardzo ich nie lubię i zawsze gdzieś tam były spychane przeze mnie na bok.
3 RZECZY, KTÓRE ZABRAŁABYM NA BEZLUDNĄ WYSPĘ...


książki



muzykę



tablet z dostępem do Internetu, żeby co jakiś czas uzupełniać zbiory i móc dalej korzystać ze swoich kursów językowych ;)

Języki obce otwierają nas na świat i ludzi a jednocześnie będąc na wyciągnięcie ręki,
bylibyśmy głupcami, gdybyśmy nie korzystali z możliwości poszerzania horyzontów.

Czytaj więcej na blogu Pauliny

>>>
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Karol Cyprowski

∙ swiatjezykow.blogspot.com & woofla.pl ∙ języki obce

Moje TOP 3 artykuły:




Najtrudniejszy język świata
Języki regionalne Francji – alzacki, bretoński, oksytański
Najlepsza rada dotycząca nauki języków

O mnie: Jestem miłośnikiem języków obcych oraz autorem bloga “Świat Języków Obcych”, który w tym roku

postanowiłem rozszerzyć tworząc serwis www.woofla.pl, na którym zamierzam połączyć siły z innymi osobami piszącymi
na tematy ogólnojęzykowe i wprowadzić pod tym względem nową jakość na polskiej scenie internetowej. Interesuję się
również historią, muzyką (gram od dobrych kilku lat na gitarze) oraz programowaniem. Z tym ostatnim związane są moje
trzecie już (bo najpierw skończyłem stosunki międzynarodowe oraz filologię serbsko‐chorwacką) studia, które niedawno
zacząłem na Politechnice Warszawskiej.
Na „Świecie Języków Obcych” opisałem siebie jako pasjonata języków obcych, którego marzeniem jest opanowanie 20 z
nich na poziomie komunikatywnym. Dziś wolałbym się skupić na opanowaniu 5‐6 na naprawdę wysokim poziomie i
poprzestać na „flircie” z pozostałymi. Aktualnie znam na dość przyzwoitym (choć zawsze może być lepiej) poziomie
rosyjski, serbsko‐chorwacki, angielski oraz niemiecki. Porozumiewać się na poziomie podstawowym potrafię również po
francusku oraz ukraińsku. Literaturę czytam bez większych problemów również w języku kaszubskim, białoruskim oraz
macedońskim (niestety jedynie ostatni z nich miałem kiedykolwiek okazję używać czynnie).

MOJE TRIKI & NAJLEPSZE SPOSOBY NA:


naukę słówek



czytanie wszystkiego, co wpadnie w rękę



spisywanie całych zdań z nieznanymi słówkami do zeszytu



tworzenie własnych list w programie Anki



opanowanie gramatyki



tłumaczenie pisemne na język docelowy



zapamiętywanie reguł i jak najczęstsze próby stosowania ich w praktyce
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naukę mówienia



stały kontakt z rodzimymi użytkownikami danego języka i rozmowa z nimi



tłumaczenie na głos na język obcy



pisanie rozmaitych wypracowań



naukę czytania

dużo czytać (wiem, że brzmi banalnie, ale tak naprawdę nie ma tu żadnych konkretnych trików)
NAJBARDZIEJ EFEKTYWNA METODA NAUKI:
Tłumaczenie z języka ojczystego na obcy, czytanie książek w językach obcych, częste pisanie i mówienie w języku obcym
– tak naprawdę najważniejsze jest to, żeby języka używać tak często jak to tylko możliwe. Metoda jest sama w sobie
znacznie mniej ważna.

METODY NAUKI, KTÓRE ODRADZAM TO:
Jedyne co mogę odradzić to nauka w grupie osób, które są na niższym poziomie znajomości języka niż my sami.

POLECANE POMOCE NAUKOWE DO NAUKI JĘZYKA:


Multimedia, aplikacje na telefon, kursy online

Anki/Mnemosyne


Książki, magazyny, prasa



na początkującym poziomie przede wszystkim gazety



artykuły z wikipedii z dziedziny, na której się dobrze znamy



gdy powyższe nie sprawia trudności można przerzucić się na literaturę



Blogi, kanały youtube, portale www



woofla.pl (trochę autoreklamy nie zaszkodzi ;) )



lang‐8.com



Radio, tv, muzyka, gry, filmy



przede wszystkim należy słuchać i oglądać to co byłoby dla nas rzeczywiście ciekawe także po polsku
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MOJE ULUBIONE SŁOWO OBCYM JĘZYKU TO:
“Начетчик” – po rosyjsku oznacza to osobę, która bardzo dużo czyta, ale ma bardzo powierzchowną wiedzę i
bezkrytycznie przyjmuje słowo pisane.

MOJA JĘZYKOWA ZMORA:
Niwelowanie różnicy pomiędzy pasywną a aktywną znajomością języka, czego najlepszym przykładem jest moja
znajomość ukraińskiego. Jestem w stanie bez problemu czytać nawet literaturę piękną, oglądać filmy itp., ale z powodu
niewystarczającej praktyki swój aktywny poziom oceniłbym na A2.

3 RZECZY, KTÓRE MUSZE MIEĆ NA BEZLUDNEJ WYSPIE:


scyzoryk



zeszyt



ołówek

Wszystko co robisz po polsku zacznij od teraz robić w języku, którego właśnie się
uczysz.

Czytaj więcej na blogu Karola

>>>
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Lindsay Dow ∙

lindsaydoeslanguages.com ∙ foreign languages

My TOP 3 articles:




15 untranslatable words expressed in gifs
8 interesting things about Dutch
Every memrise session goes ever

I’m Lindsay and I do languages. Not in a Debbie Does Dallas kind of way. More in the sense that I blog and
vlog all things language, and teach English, French and Spanish via Skype. . I began learning French at primary school,
mainly because they gave us croissants at the end of term. It wasn’t until I was 13 that I decided to take on another
language – Spanish, in an attempt to translate Shakira.
About me:

Spanish was the first language that truly ignited my passion and since then I’ve studied Italian, Mandarin, German, Dutch
and Portuguese to varying levels. Oh yes, and now I’m trying my hand at Japanese! I currently have one year left of
Spanish to complete my Open University degree in Modern Language Studies.

MY TIPS & TRICKS FOR:
 vocabulary learning
 Memrise, Anki
 picking stuff that is useful to you – not just because you feel like you should know stuff!
 learning grammar
Find way that means YOU enjoy it – if that’s a grammar book, do it; if that’s funny videos explaining it, do it!
 speaking
Italki. Hands down!
 reading
Read EVERYTHING! TV guides, books, leaflets, websites, everything…!
MOST EFFECTIVE LEARNING LANGUAGES METHOD IS:
A mixture of various methods that all combine to keep you inspired. Oh yes, and a smile on your face helps too.
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METHOD THAT I DO NOT RECOMMEND:
Don’t say you’ll “be fluent” by ____. What is fluent to you? Be more specific and you’ll succeed.
RECOMMENDED LANGUAGE LEARNING TOOLS:
 Media, apps, online courses:
Vocab Ninja, DuoLingo, Memrise, Lingua.ly, Clever Deck, Yabla, Word Lens.
 Books, magazines:
Teach Yourself.
 Blogs, youtube channels, portals:
Fluent Language, Koko the Polyglot, I Simply Love Languages, to be fluent, Language Surfer
 Radio, tv, music:
radio app players in the target language, 8tracks
MY FAVOURITE WORD IN FOREIGN LANGUAGE IS:
“Sonrisa” ‐ Smile in Spanish – but doesn’t it look like sunrise? 
MY LANGUAGE „NIGHTMARE”…
Cases…! German is the only language I’ve learnt so far with cases, so it’s definitely just lack of exposure – one day they
will become easier!

“If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk
to him in his language, that goes to his heart”
Nelson Mandela

See more at Lindsay’s blog

>>>
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Sam Gendreau ∙

Lingholic.com ∙ foreign languages

My TOP 3 articles:




How to Remember Words When Learning a Language
Learning a Foreign Language – 10 Most Common Mistakes
Do You Really Want to Improve Your Pronunciation?

About me: My name is Sam, and I’m a passionate traveller and language learner. I currently live in Canada’s capital city,

Ottawa, where I work at the Department of Foreign Affairs, Trade, and Development. I’ve been running my website,
Lingholic, since late 2012, and it’s been growing ever since! I love to learn new languages, and help others do it too. My
philosophy is that language learning is a journey, not a destination.
Besides my native French, I can speak English, Korean, Spanish, Portuguese, and Chinese to varying degree of proficiency.
In September 2014 I won an international Korean speaking contest. It was organized by Korea’s largest broadcasting
corporation, KBS, and saw applicants from 44 countries around the world showcase their Korean skills through three
rounds of elimination. As the Grand Prize Winner, I was invited to spend a week in Seoul where I participated in various
broadcasting events, including on national radio, to showcase my knowledge of the Korean language and culture. It was
pretty exciting! In the future, I’m looking forward to continuing honing my skills especially in Korean, Spanish, and
Chinese. If I were to start learning an entirely new language, it’d probably be a Southeast Asian language like Thai,
Vietnamese, or Burmese, but frankly learning just about any language is a fascinating experience, so I’m open to pretty
much anything!
MY TIPS & TRICKS FOR:


learning vocabulary

I’m a big believer that context is king in language learning. Words do not have any meaning in isolation. A single word
can have literally hundreds of different meaning in any given language (think about the verb “get” in English). That’s why
it’s important to learn collocations, or groupings of words in a sentence, through as much exposure to the language as
possible. Learning decontextualized lists of words is a very inefficient way to go.


learning grammar

Grammar is, of course, very important. But to make sense of grammar rules, you need to have been exposed to the
language first. Sadly, grammar is often taught the other way around. So what I always recommend is to approach it from
a top‐down approach. You look at the big picture first, and then as you go, you figure out the details. I think it’s
especially important not to make grammar a priority in the early stages of learning. As you reach a high beginner or
intermediate stage, then learning grammar can bring large benefits.
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speaking

Speaking is a skill, just like playing guitar or driving a car is. Nobody learns how to drive by reading books all day. Why
would speaking a language be any different? To get better at a skill, you need to practice it. That’s why it’s important to
get the language on your tongue as soon as you can. Even if you’re alone at home, it’s always better to repeat out loud
the exercises you go through in your textbook. In the end, the more you speak, the better you’ll get. These days, with
websites like italki, it’s really easy to find language exchange partners or tutors from all over the world wherever you
are. At first it can seem like a daunting thing to do, but believe me, you’ll get used to it faster than you think, and then
you’ll make some really great friends from all over the planet.


reading

If you want to get better at reading, it’s important to read as much as you can, but there are a few caveats. You should
preferably read what you find interesting. The brains works so much better when positive emotions are associated with
a task. Another important thing to keep in mind is that you should deal with material that too high above or below your
current skills. In both cases you’ll get demotivated and you won’t learn much, and you may even get frustrated. Find
suitable material to your level and as you progress, move to more advanced stuff. Trust me, it works!
MOST EFFECTIVE LEARNING LANGUAGES METHOD IS:

There are so many creative ways of learning languages; it would be hard to pinpoint just one. Personally, I enjoy learning
languages through multimedia and inspiring videos such as TED Talks. I’ve even written a post about it. I also think it’s an
interesting idea to change the language of your electronics, and use social media as a platform to learn your target
language. People waste so much time on their smartphones and computers these days, why not waste it while learning
a language? Switch your settings on Facebook, Twitter, and the likes to your target language and start following people
who speak and write in the language you’re learning. Unexpected results may ensue!
METHOD THAT I DO NOT RECOMMEND:

I’ve written a popular article on the 10 most common mistakes that language learners commit. It might sound trivial, but
I think that approaching language learning as homework is a huge mistake that way too many people commit. You really
need to find a way to enjoy what you’re doing. I mean, if you’re going to be doing it, why not having fun along the way?
Also, be flexible in your approach to learning a language, and don’t be scared to experiment. Everybody is different, and
some methods might work well for some but not so much for others. If it seems like you’re not making any progress, try
something else!
RECOMMENDED LANGUAGE LEARNING TOOLS:


Media, apps, online courses:

We’re all busy, right? And you’ve probably told yourself more than once that you didn’t have the time to learn a
language. Well, of course, we all know that’s false. But that’s why I love (and recommend) audio methods such as
Glossika or Pimsleur, because they’re so easy to carry along with you. If you’re driving or busing to work or school, for
example, you have a wonderful opportunity to practice your language. Just turn on your MP3 or put a CD in the car, and
off you go. A lot of great apps are also available these days, which make practicing language on the go as easy as playing
angry birds. Busuu, duolingo, lingua.ly, and anki are great apps that I would recommend, just to name a few.


Books, magazines:

It’s good to have a balance of audio methods or apps and textbook methods too. A classic for most experienced
language learners is Assimil, but I’ve found that series such as Teach Yourself or Living Language are pretty good too.
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Once you’ve reached an intermediate level, though, it’s time to change strategy and dive into more material that’s
geared towards native speakers. Think simple novels, magazines around your interests, etc.


Blogs, youtube channels, portals:

The internet truly is a fantastic resource for learning languages, and it’s easy to marry interests with educational
opportunities. I’m a big fan of travel, for example, so one thing I enjoy doing is read blogs of world travelers in the
languages I’m learning (especially Korean). I also love reading about international affairs and international economic
policy. A great website I’d recommend is Project Syndicate, which features op‐eds from world leading practicioners in
their fields. The cool part is that most articles are translated in 8 to 9 languages!


Radio, tv, music:

These days, you can listen to radio or TV from just about any country of the world on the internet. But personally I’m a
huge fan of music and one of the delights of learning a foreign language is that you get to discover some really awesome
music. My life simply wouldn’t be the same without Korean indie music, Brazilian samba and bossa nova, or Cuban salsa.
If you’re looking forward to discover great music in your target language, just do a quick search on YouTube or on your
favourite search engine. Then find the lyrics and print them out, and sing along!
MY FAVOURITE WORD IN FOREIGN LANGUAGE IS:

One of my favourite words is the Korean word “jeong”. It’s actually pretty hard to define, but in a nutshell it refers to the
connection that is formed between persons. It includes affection, compassion, sympathy, community, and attachment.
Older generations in Korea are known to have a lot of “jeong”. It’s one of my favourite words because it’s the type of
concept that you really have to experience in order to understand. It’s a beautiful concept that speaks to the positive
side of human beings.
MY LANGUAGE „NIGHTMARE”…

One of the things I’ve found really hard is to get used to levels of speech in Korean. There are roughly 5 different levels
of speech, from highly informal to highly formal, with which you need to get used to if you want to properly
communicate with people in the language. For example, speaking to children, to your friend, to your mother, or to your
boss would require very different levels of speech, each with their own subtleties.

Learning a language is a journey, not a destination.
And it’s a life changing journey at that!

See more at Sam’s blog

>>>
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Katarzyna Gołda
atfirsthand.blogspot.com ∙ polsko‐slovensky.blogspot.com ∙ języki obce

Moje TOP 3 artykuły:




The Ukraine ‐ czyli jak gramatyka miesza się z polityką
Wnuk Mieszka I był królem Anglii
V slepých uličkách

O mnie: Jestem absolwentką Filologii Słowiańskiej UW oraz Filologii Angielskiej UW. Na co dzień uczę języka angielskiego oraz
zajmuję się tłumaczeniami z i na język angielski. Specjalizuję się w uczeniu dorosłych. Prowadzę zajęcia indywidualne i grupowe typu
In company z angielskiego ogólnego, biznesowego oraz specjalistycznego (ESP), głównie finansowego, technicznego, HR, marketingu,
logistyki. Mam przyjemność towarzyszyć moim uczniom w przygodzie, jaką jest nauka jest nauka języka obcego. Nauczanie daje mi
ogromną satysfakcję, a sukcesy językowe moich uczniów są również moimi sukcesami. Prowadzę własną działalność gospodarczą
związaną z nauczaniem i tłumaczeniami. W wolnych chwilach prowadzę dwa blogi językowe – o języku angielskim oraz o muzyce
słowackiej. Ponieważ z zamiłowania i wykształcenia jestem językoznawcą, znam cztery języki obce.

Język angielski znam na poziomie C2. Zaczęłam uczyć się go w wieku 8 lat na kursach językowych w małej, lokalnej szkole językowej,
a kontynuowałam w szkole podstawowej i średniej. Samodzielnie przygotowałam się do certyfikatu FCE, a dzięki pracy własnej oraz
bez żadnych dodatkowych kursów i zajęć dostałam się do Nauczycielskiego Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych
Uniwersytetu Warszawskiego. Studia wiele mi dały, a dzięki bardzo dobrym nauczycielom stałam się bardziej świadoma języka
angielskiego. Teraz już od ponad pięciu lat utrzymuję głównie poziom C2, co jest równie ważne jak jego osiągnięcie – czytam książki
w oryginale, oglądam seriale w oryginale (aktualnie Downton Abbey), rozwiązuję testy do proficiency, kupuję każdy podręcznik do
gramatyki i słownictwa na poziomie advanced i proficiency i rozwiązuję ćwiczenia.
Język słowacki znam na poziomie C1. W momencie ukończenia studiów slawistycznych znałam go również na poziomie C2, niestety
brak codziennego kontaktu sprawił, że mój poziom się obniżył. Również skupiam się na podtrzymaniu obecnego poziomu, w planach
mam zajęcia prywatne lub kurs słowackiego i powrót na poziom C2. Moja przygoda z językiem słowackim zaczęła się na studiach.
Dosyć przypadkowo wybrałam go jako specjalizację na studiach slawistycznych. Jak się okazało, był to strzał w dziesiątkę i miłość od
pierwszego wejrzenia, a raczej usłyszenia. W czasie studiów miałam okazję uczestniczyć w wymianie studenckiej i wziąć udział w
Letniej Szkole Języka Słowackiego. Okres studiów to był czas podróży po całej Słowacji, które również mi wiele dały językowo. W
trakcie tych wyjazdów kupowałam podręczniki i książki, które teraz służą mi do podtrzymania poziomu języka. Dużo czytam w
oryginale, rozwiązuję ćwiczenia gramatyczne, codziennie słucham radia słowackiego online, podtrzymuje kontakty z moimi
słowackimi znajomymi. Moją pasją do muzyki słowackiej dzielę się na blogu, w planach mach również pisanie o mojej drugie pasji,
czyli o zamkach słowackich.
Język francuski – zaczęłam uczyć się go późno, bo w wieku 23 lat. Zaczęło się od kursów w szkole językowej, ale ponieważ francuski
jest bliski językowi angielskiemu, bardzo szybko przegoniłam grupę i zdecydowałam się na zajęcia indywidualne. Po 1,5 roku
zapisałam się na lektorat na studiach na poziomie B2, a w sumie po czterech latach nauki zdałam końcowy egzamin na uniwersytecie
na poziomie C1. Walczę o utrzymanie poziomu, w ten sam sposób jak robię to z językiem angielskim – mam bogatą biblioteczkę
językową i lubię czytać i rozwiązywać różne podręczniki, słuchać do nich nagrań, słuchać piosenek itd.
Język serbski – wybrałam go jako drugi język na studiach slawistycznych, moja przygoda z językiem serbskim była intensywna,
ale krótka. Obecnie znam język serbski biernie – rozumiem go, ale nie mówię.
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W swojej bogatej historii językowej, spowodowanej studiowaniem dwóch filologii obcych mam też epizody z językiem rosyjskim
i górnołużyckim. Była to raczej ciekawa przygoda, niż systematyczna nauka. Obecnie nie planuję nauki nowych języków obcych,
ponieważ wolę utrzymać wysoki poziom tych języków, które znam. Intensywna praca zawodowa nie pozwala mi na chwilę obecną na
regularną naukę, a większość kursów językowych odbywa się w godzinach mojej pracy. Moim marzeniem w odległej przyszłości jest
język fiński, czyli język nienależący do grupy języków indoeuropejskich. Będzie to prawdziwe wyzwanie i test moich lingwistycznych
zdolności

MOJE TRIKI & NAJLEPSZE SPOSOBY NA:


naukę słówek

Słówek nigdy nie uczę się na pamięć i nigdy osobno, ale poprzez systematyczne czytanie tekstów z podręczników. Kiedy podróżuję
zamiast muzyki słucham często nagrań do podręczników, także tych na niższych poziomach. Uwielbiam repetytoria leksykalne
różnych wydawnictw.


opanowanie gramatyki

Gramatykę lubię sobie porównać – francuskiej nauczyłam się przez porównanie z gramatyką angielską, słowackiej przez porównanie
z gramatyką polską. Uczniów uczę gramatyki na przykładzie zdań, które mogą wykorzystać w swojej pracy.


naukę mówienia

Języka obcego uczymy się po to, żeby mówić. Dlatego ważne, żeby mówić już od pierwszych zajęć. Sama etap nauki mówienia mam
już dawno za sobą, ale swoim uczniom daję dużo okazji do mówienia, często na podstawie materiału stymulującego – cytatu,
obrazka, historii, anegdoty itd.. Jestem ciekawa tego, mają do powiedzenia, a oni po prostu mówią. Bardzo ważna jest dla mnie
informacja zwrotna odnośnie wypowiedzi ustnej, a dalszym etapem jest szlifowanie tego, co zostało powiedziane.


naukę czytania

Naukę czytania wiążę zawsze z nauka mówienia. Czytam po to, żeby porozmawiać na temat, o którym czytałam. Czytam, również po
to, żeby wiedzę wykorzystać w swojej pracy. Tak samo moi uczniowie, czytają teksty, które potem mogą wykorzystać w swojej pracy.
W ten sposób łączymy funkcję naukową z funkcją poznawczą.
NAJBARDZIEJ EFEKTYWNA METODA NAUKI:
Nie ma najszybszej metody, jak również nie ma metody na skróty. Nauka języków obcych, to bardzo często żmudny proces, który
możemy połączyć z naszą pasją. Jeśli lubimy muzykę, to możemy uczyć się z piosenek, jeśli lubimy podróżować, to możemy uczyć się
np. z przewodników turystycznych albo czytając książki podróżnicze, jeśli lubimy zwierzęta możemy dołączyć do jakiejś
międzynarodowej fundacji zajmującej się ochroną przyrody. W dzisiejszych czasach możliwości są nieograniczone.
METODY NAUKI, KTÓRĄ ODRADZAM:
Samodzielną naukę od zera. W taki sposób można bardzo łatwo nabyć złych nawyków, których potem ciężko jest się pozbyć. Ucząc
się samodzielnie nie mamy partnera do rozmowy, a więc od samego początku nie możemy nowych umiejętności wykorzystać w
praktyce. W ogóle uważam, że należy zacząć mówić jak najwcześniej i nauczyciel powinien udzielić nam informacji zwrotnej.
POLECANE POMOCE NAUKOWE DO NAUKI JĘZYKA:


Multimedia, aplikacje na telefon, kursy online

Tell me More oraz wszystkie z serii Profesor … (np. Profesor Henry do angielskiego, profesor Pierre do francuskiego itp.), darmowe
aplikacje na androida z serii Test your English – świetny rogram do nauki słownictwa na trzech poziomach , darmowe gry na androida
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typu wisielec – korzystam z wersji angielskiej i francuskiej, platforma edukacyjna Coursera oferująca bezpłatne kursy uniwersyteckie
z takich dziedzin jak historia, nauki przyrodnicze, ekonomia, zarządzanie.


Książki, magazyny, prasa

Standardowo: readersy oraz magazyny English Matters, Francais Present. Dużo dała mi lektura Mikołajka po francusku oraz
słowackich powieści obyczajowych (np. książki Tani Keleovej‐Vasilkovej).


Blogi, kanały youtube, portale www

Platforma TED, na której można znaleźć tysiące prezentacji, na różne tematy. Większość prezentacji posiada napisy w kilkunastu
wersjach językowych– można połączyć kilka języków na raz, np. prezentacja po angielsku ze słowackimi napisami), portal dla
uczących się języka francuskiego francaisfacile.com oferujący tysiące ćwiczeń do języka francuskiego.


Radio, tv, muzyka, gry, filmy

BBC, Radio Slovensko, Voice of America
MOJE ULUBIONE SŁOWO OBCYM JĘZYKU TO:
Indian summer po angielsku, l’été Indien po francusku, czyli babie lato po polsku. Uwielbiam tę porę roku i uwielbiam piosenką Joe
Dassina.
MOJA JĘZYKOWA ZMORA TO:
Rodzajniki w języku francuskim. Nie tylko jakiego rodzaju jest rzeczownik, ale także kiedy użyć de, a kiedy des.
3 RZECZY, KTÓRE ZABRAŁABYM NA BEZLUDNĄ WYSPĘ...





swojego psa
czytnik ebooków
lampę Alladyna

Trawestując słowa Umberto Eco, można powiedzieć, „kto uczy się języków obcych –
żyje podwójnie”. Lub jak powiedział Goethe „Ile znasz języków, tyle razy jesteś
człowiekiem”

Czytaj więcej na blogach Katarzyny

>>>
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Michał Grześkowiak

∙ mylanguage.pl ∙ języki obce

Moje TOP 3 artykuły:




Jak uczyć się języków 3 zasady
Największe blędy nauczycieli językowych
10 korzyści ze znajomości języków (nie) obcych

O mnie: Kreator i edukator Poliglota, Coach, Trener i Autor językowy. Mam własną firmę skupiającą się na edukacji

językowej, coachingu i praktycznym rozwoju osobistym. Pracuję jako Coach, Trener i Mówca. Dodatkowo z zamiłowania
jestem muzykiem i maratończykiem. Po ojczystym polskim znam świetnie angielski i hiszpański, całkiem dobrze niemiecki,
francuski, portugalski, a w średnim stopniu czeski i włoski.

Obecnie szlifuję włoski i portugalski. Na mojej liście jest jeszcze chiński, rosyjski, a później jeszcze kilka innych języków.
Każdego z nich uczyłem się inaczej, bo stopniowo rosło moje doświadczenie i świadomość. Z każdym językiem wiem coraz
bardziej na czym się skupić, co można śmiało odrzucić, co jest kluczowe. Nauka języka pokrewnego jest dużo szybsza niż
nauka zupełnie nowego systemu.

MOJE TRIKI & NAJLEPSZE SPOSOBY NA:


naukę słówek



pierwsze co zawsze robię to skanowanie tekstu lub listy najczęściej używanych słów, żeby wyłowić wszystkie słowa,
które wywodzą się ze wspólnych korzeni. Krótko mówiąc szukam podobieństw i uświadamiam sobie jak dużą część
„nowego” języka już znam



po drugie uczę się słów zawsze w kontekście, a więc od początku uczę się wyrażeń i zdań. W ten sposób od razu
wiem jak je zastosować, a jego znaczenie często wynika z kontekstu



jeśli słowa sprawiają mi większą trudność, albo ciężko wyłowić ich znaczenie z kontekstu, to te pojedyncze słowa
opanowuję stosując asocjacje‐ pracuję z wyobraźnią, tworząc obraz w którym łączę skojarzenie słowa z jego
znaczeniem, po czym tworzę śmieszną i abstrakcyjną historyjkę, z użyciem wszystkich zmysłów. Wzmacniam je i daję
sobie sugestię, że zapamiętuję to słowo na zawsze



opanowanie gramatyki

94



pierwszy krok to odmiana 12 najważniejszych czasowników przez wszystkie osoby i trzy najważniejsze czasy,
opanowanie najważniejszych konstrukcji z chcieć, móc, musieć



dekodowanie tekstów czyli tłumaczenie oryginalnego tekstu dokładnie słowo po słowie na język polski, po to żeby
rozpoznać najważniejsze różnice i zasady gry języka. Dekodowanie działa oczywiście tylko w jedną stronę‐ z języka
obcego na polski



po dojściu do komunikatywności czytam podstawowe opracowanie gramatyczne. Nie potrzebuję więcej teorii



naukę mówienia



tworzenie najczęstszych wysp tematycznych (np. „o mnie”, „o językach”, „o muzyce”) i opisywanie ich kilkadziesiąt
razy, żeby nabrać biegłości w opowiadaniu o nich



wymiana językowa z native speakerem na Skype. 30 minut w jedną stronę, wybór tematu na sesję, mówienie jak
najwięcej, nagranie audio i spisanie całego feedbacku. Pomiędzy sesjami powrót do nagrania i pisemnego
feedbacku‐ opanowanie wszystkich wniosków przed kolejną sesją



nagrywanie wideo z moimi postępami i poproszenie native speakerów, żeby korygowali w komentarzach



naukę czytania



od początku koniecznie e‐book razem a audiobookiem, abym miał pewność, że poznaję poprawną wymowę



czytanie na głos (około jedna strona A4 na jeden raz)



subskrybcja i czytanie blogów z tematów którymi się interesuję

NAJBARDZIEJ EFEKTYWNA METODA NAUKI:



Input: Poznawanie od razu całego języka w zastosowaniu (tekst + tłumaczenie + nagranie audio)



Output: Jakościowa i celowościowa wymiana na Skype z native speakerem (intensywne, aktywne sesje, z dużą ilością
mówienia i feedbackiem)

METODY NAUKI, KTÓRĄ ODRADZAM:

Każda metoda która:


jest dla ciebie odczuwalna jako nudna i niepraktyczna



nie jest zgodna z tym jak działa ludzka pamięć



nie skupia się na tym, co najważniejsze

POLECANE POMOCE NAUKOWE DO NAUKI JĘZYKA:
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Multimedia, aplikacje na telefon, kursy online

Bardzo rzadko uczę się z aplikacji, więc nie polecę żadnej z doświadczenia.



Książki, magazyny, prasa

Tylko i wyłącznie e‐booki razem z audiobookiem z tematyki, która na pewno mnie interesuje.


Blogi, kanały youtube, portale www



thepolyglotdream.com, rawlangs.com



youtube.com/user/magauchsein/videos



youtube.com/user/ITALIANOAUTOMATICO



Radio, tv, muzyka, gry, filmy



rtve.es/television/espanoles‐en‐el‐mundo



rtp.pt/play/p1088/portugueses‐pelo‐mundo

MOJE ULUBIONE SŁOWO OBCYM JĘZYKU TO:

„Equilibrio” (hiszpański‐ równowaga) – bo oddaje moje podejście do życia.
MOJA JĘZYKOWA ZMORA TO:

To dopiero przede mną :)
3 RZECZY, KTÓRE ZABRAŁBYM NA BEZLUDNĄ WYSPĘ...



notes i długopis, żeby zapisywać i zachowywać wszystkie cenne myśli



jakieś instrumenty perkusyjne, żeby mieć na czym wybijać rytm



zapas kawy na całe życie :)

Nie wierz swoim wymówkom- wierz w siebie!

Czytaj więcej na blogu Michała

>>>
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Anna Jędrzejczyk ∙ angielski‐niemiecki.com ∙ języki obce

Moje TOP 3 artykuły:




Angielski i Niemiecki w telekomunikacji – język reklamowy
Przydatne słówka angielskie i niemieckie w każdej pracy
Czy poprawność językowa istnieje?

O mnie: Magister ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, stypendystka na Uczelni Grand Valley State
University w USA i programu Erasmus (praktyka zawodowa w Niemczech), absolwentka studiów podyplomowych
,,Design Management” na SGH w Warszawie, a zarazem dawna wykładowca na tej Uczelni oraz doktorantka na
Wydziale Lingwistyki Stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim. Autorka artykułów naukowych o tematyce
marketingowej (m.in. employer branding) i językowej. Obecnie mieszka w Niemczech, gdzie pracuje w branży online
marketingu.
Język polski – język ojczysty
Język angielski – poziom biegły (10 lat) – Toefl iBT – 103/120, certyfikat Uniwersytetu Ekonomicznego potwierdzający
zaawansowaną znajomość języka angielskiego biznesowego, stypendium zagraniczne na amerykańskiej Uczelni Grand
Valley State University w USA.
Język niemiecki – poziom biegły (14 lat) – certyfikat Goethe ZfdB, Goethe C1, Goethe C2.

MOJE TRIKI & NAJLEPSZE SPOSOBY NA:


naukę słówek

Podkreślanie słówek w artykułach, które interesują ucznia.


opanowanie gramatyki

Ćwiczenia z gramatyki języka obcego.


naukę mówienia

Rozmowa z native speakerem, konwersacje, uczestnictwo w spotkaniach językowych.


naukę czytania

Czytanie gazet oraz trudnych tekstów specjalistycznych. Moje motto: ,,Wrzucenie na głęboką wodę jest efektywniejsze niż
dryfowanie po spokojnym jeziorze”.
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NAJBARDZIEJ EFEKTYWNA METODA NAUKI:




wyjazd do obcego kraju na kurs językowy
regularne spotkania z osobami, które znają dany język obcy i chcą go przećwiczyć w czasie spotkań – tzw. Language meetings
zapisanie się na egzamin językowy (zwiększa to motywację do nauki)

METODY NAUKI, KTÓRĄ ODRADZAM:
Wkuwanie słówek bez przyporządkowywania ich znaczeń do kontekstu. Jedno słowo może mieć parę znaczeń i można je
najefektywniej zapamiętać przez zastosowanie ich w różnych sytuacjach, a nie poprzez wkucie ich na pamięć.
POLECANE POMOCE NAUKOWE DO NAUKI JĘZYKA:


Multimedia, aplikacje na telefon, kursy online

Vokabeltrainer‐App od Goethe Institut


Książki, magazyny, prasa

Deutsch Perfekt


Blogi, kanały youtube, portale www

dw.de


Radio, tv, muzyka, gry, filmy

piosenki zespołu ,,the Toten Hose”
MOJE ULUBIONE SŁOWO OBCYM JĘZYKU TO:
„Tischtenistisch” – dlatego, że pokazuje niemiecką precyzję ‐ aż do bólu.
MOJA JĘZYKOWA ZMORA TO:
„Privat‐Haftpflichtversicherung” – uważam, że niektóre człony tego słowa są niepotrzebne.
3 RZECZY, KTÓRE ZABRAŁABYM NA BEZLUDNĄ WYSPĘ...
‐ magnetofon, gdyż uwielbiam słuchać muzyki.
‐ komputer z Internetem, aby nadal prowadzić swojego bloga.
‐ łódkę, aby móc czasami wydostać się z tej wyspy  Nie lubię siedzieć w jednym miejscu.

Poznanie obcego języka otwiera Ci drogę do zrozumienia innego sposobu myślenia i
odkrycia nowego wymiaru Twojej kreatywności.

Czytaj więcej na blogu Anny

>>>
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Benny Lewis ∙ fluentin3months.com ∙ foreign languages

My TOP 3 articles:




What is the best language learning course? Looking at the numbers
The smartest decision you will ever make to achieve fluency
The only way to get far quickly is to get out of your comfort zone (my typical day learning Mandarin)

About me: I graduated university with a degree in engineering and moved to Spain. After living there for six months, I
still couldn't communicate in Spanish despite trying through studying and classes. This is when I changed my learning
approach to be more communicative and it has allowed me to learn multiple languages relatively quickly.
Years later, I now run the largest language learning blog in the world, have written an international best selling book on
language learning, and speak at conferences (like TEDx) regularly on language learning.
I started learning languages very slowly as I tried and tested various different approaches. It took me about a year total,
while living in Spain, but I eventually reached a level good enough to sit and pass the DELE C2 exam from the Instituto
Cervantes. I also sat the French B2 exam 9 months into my stay in France, and then went on to live in France and Quebec
longer to bring my French up to a level such that I could translate engineering documents for a living.
I have similarly improved other languages either to a professional level, or to at least a conversational level. While I don't
have certificates to confirm my levels, my estimate would be that I have:


C1 or C2 in Spanish, French, German, Portuguese



B2 in Esperanto, Italian



B1 in Irish and A2 in Mandarin, Dutch and American Sign Language.

For about the next year, I'm going to focus on improving my current languages, rather than learning new ones, although
I may have quick week or two long projects, depending on my travels.
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MY TIPS & TRICKS FOR:



vocabulary learning



Mnemonics – you should use Memrise.com to get started



Spaced Repetition – Anki is good for that



learning grammar

Beginners should not learn grammar in my opinion. Grammar's function is to help you speak a language correctly, and
the priority at the start is to simply say something. Grammar studies are better suited to lower intermediate learners
and up. They will also have enough context at this stage to process technical explanations, which are intimidating for
absolute beginners.


speaking

Speak from day 1! Get on Skype or walk up to someone and Tarzan out a conversation. You get good at whatever you
practise, so if you avoid speaking you are doing nothing but postponing.


reading

Beginners would get more enjoyment out of something with pictures, but to avoid children's material comic books and
Manga are fun sources of reading material. I prefer more complex material when I'm at higher levels. “Learning With
Text” is a free online tool that let's you import texts and have new words highlighted as you learn them.

THE MOST EFFECTIVE WAY TO LEARN LANGUAGES IS:

Speak a language from day one. A language exists for communication, so we should use it for that from the start!
METHODS I DO NOT RECOMMEND:

“The Silent Period” approach, where you just hear the language all the time. This has never been proven to actually
work, and even if it did, you'd need tens of thousands of hours just to be able to communicate in the same way you
would through genuine practice in just a dozen or so hours.
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RECCOMENDED LANGUAGE LEARNING TOOLS:



Media, apps, online courses

Memrise, Anki


Books, magazines

Teach Yourself


Blogs, youtube channels, portals

Depends on particular language.


Radio, tv, music

Depends on particular language.
FAVOURITE WORD IN A FOREIGN LANGUAGE:

“Saudade” in Portuguese. You can have it explained to you, but that “sense of longing” only makes sense when you feel
it from missing Brazil after you leave!
MY LANGUAGE „NIGHTMARE”:

A culture convinced that their language is the hardest one in the world, or who may not have patience for beginner
learners. This tends to have more to do with a city than a culture though.

There are seven days in a week and “some day” is not one of them – start speaking your
language today!

See more at Benny’s blog >>>
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Klaudyna ‘Futbolowa’ Maciąg ∙

kreatywa.net ∙ języki obce

Moje TOP 3 artykuły:




Poznaj esperanto, pokochaj esperanto, ucz się esperanto!
Jak wylądowałam na University of Rochester, czyli moja Coursera i wielki świat na wyciągnięcie ręki.
By nauka była przyjemna ‐ Postcrossing

O mnie: Dokumenty podają, że jestem wykwalifikowanym polonistą‐animatorem kultury. Doświadczenie zawodowe zaś
obejmuje redagowanie i korektę książek, dziennikarstwo oraz reklamę internetową. Na co dzień pochłaniają mnie języki
i książki, angielska piłka nożna oraz żużel.
Aktualnie zajmuje mnie utrwalanie języka angielskiego, który znam na poziomie B2 i którego uczę się od dziecka oraz
esperanto – najnowszej językowej „obsesji” – kilka miesięcy pracy i już człowiek jest w stanie zrozumieć teksty czytane i
porozumieć się z użytkownikami języka z całego świata. W ramach oderwania od nich urozmaicam sobie czas
hiszpańskim (A2) oraz podstawami rosyjskiego. Nie wykluczam również powrotu do nauki niemieckiego, który poznałam
na poziomie B1 jeszcze w czasach szkolnych oraz słowackiego, którego nauka dla Polaków okazuje się niebywałą
przyjemnością. Marzenia językowe? Serbski, szwedzki, może włoski – jeśli wystarczy na nie życia.

MOJE TRIKI & NAJLEPSZE SPOSOBY NA:


naukę słówek

Przytwierdzanie fiszek w widocznych miejscach – np. na lustrze w łazience. Kilka minut poświęconych myciu zębów i już słówko
opanowane! Poza tym fiszki same w sobie stanowią moim zdaniem genialną i wygodną formę nauki. Szczególnie te tworzone
samodzielnie – przy użyciu mnóstwa kolorów i ulubionych symboli.


opanowanie gramatyki

Dekodowanie tekstów metodą Birkenbihl; przyswajanie całych zdań i sformułowań, czytanie tekstów i późniejsze wyszukiwanie w
nich konstrukcji gramatycznych; tworzenie map myśli.


naukę mówienia

Internetowe konwersacje z obcokrajowcami; czytanie na głos; mówienie… do siebie. Gotujesz obiad? Wyobraź sobie, że to program
kulinarny i opowiadaj widzom, gdzie się znajdujesz, co właśnie robisz, gdzie kupujesz najlepsze produkty. Obejrzałeś dobry film?
Opowiedz o nim swojej wyimaginowanej widowni. Najważniejsze, to nie bać się swojego głosu i sposobu budowania wypowiedzi.
Praktyka czyni mistrza!
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naukę czytania

Połączenie książka drukowana + audiobook – śledź tekst wzrokiem, jednocześnie słuchając go, a potem sam czytaj na
głos. Do tego osłuchiwanie się z językiem –radio, podcasty, kanały na YouTube. Łatwiej czytać, gdy już zna się melodię
danego języka.
NAJBARDZIEJ EFEKTYWNA METODA NAUKI:

Otoczenie się językiem na wszystkich możliwych polach – oglądanie zagranicznej telewizji i słuchanie zagranicznego
radia, czytanie artykułów i książek w języku obcym, porozumiewanie się w nim z bliskimi, obcymi bądź – w ostateczności
– z samym sobą. Kiedy wyjazd z kraju nie jest możliwy, trzeba sobie naturalne warunki do przyswajania języka stworzyć u
siebie.
METODY NAUKI, KTÓRĄ ODRADZAM:

’Wkuwanie’ całych list słówek – jeśli są przypadkowo dobrane, ułożone alfabetycznie i generalnie nie mają ze sobą
żadnego powiązania – człowiek będzie pamiętał przede wszystkim ich kolejność, a dopiero później znaczenie. Poza tym
błyskawicznie wylecą one z głowy.
POLECANE POMOCE NAUKOWE DO NAUKI JĘZYKA:


Multimedia, aplikacje na telefon, kursy online

etutor.pl (angielski), multikurs.pl, memrise.com, pl.lernu.net (esperanto), duolingo.com, goethe‐verlag.com/book2/


Książki, magazyny, prasa

A. Szyszkowska‐Butryn, "Jak szybko opanować język obcy"; A. Bubrowiecki, "Ucz się i myśl"; D. Snopek, "Naturalna nauka
języka bez nauczyciela!", magazyny językowe od Colorful Media: colorfulmedia.pl


Blogi, kanały youtube, portale www



youtube.com/user/Esperantoestas



youtube.com/user/CJWorkman17



youtube.com/user/learnamericanenglish



youtube.com/user/dsnopek



youtube.com/user/poliglotta80



youtube.com/user/BritishCouncilLEKids



youtube.com/user/PolishPolyglot



akcja‐realizacja.blogspot.com



dailyesl.com



storynory.com
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Radio, tv, muzyka, gry, filmy



bbc.co.uk/podcasts



bbc.co.uk/radio



diki.pl/podcasts

MOJE ULUBIONE SŁOWO OBCYM JĘZYKU TO:

„United” – zjednoczony – zawiera w sobie cały sens idei nauki języków

MOJA JĘZYKOWA ZMORA TO:

„Earlier” – wcześniej –w moich ustach brzmi koszmarnie śmiesznie

3 RZECZY, KTÓRE ZABRAŁABYM NA BEZLUDNĄ WYSPĘ...



czytnik ebooków



pamiętnik



roczny zapas krówek (słaby człowiek ze mnie!)

Sięgaj wyżej, niż jest Ci dane. Odkrywaj, co nieznane.
Rozwijaj się i ucz, a osiągniesz to, co pożądane.

Czytaj więcej na blogu Klaudyny

>>>
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Anna Mazur ∙

www.myhellolife.blogspot.com ∙ język angielski

Moje TOP 3 artykuły:




Dlaczego po tylu latach wciąż nie brzmisz jak native speaker
4 najlepsze słowniki internetowe
Jak efektywniej się uczyć

O mnie: Jestem studentką filologii angielskiej. Język i kultura Wielkiej Brytanii interesują mnie już od dłuższego czasu.

W wolnych chwilach czytam i bloguję. Znam angielski, niemiecki i hiszpański, lecz z tych trzech potrafiłabym dogadać się
tylko po angielsku. Uczę się go już czternasty rok. Kilka lat temu uczyłam się niemieckiego, ale porzuciłam go dla
hiszpańskiego, a teraz znów wróciłam. Bardzo chciałabym nauczyć się włoskiego.

MOJE TOP 3 TRIKI & NAJLEPSZE SPOSOBY NA:


naukę słówek

Najlepsza metoda dla mnie jak do tej pory to fiszki ‐ papierowe i komputerowe. Jest to metoda, która sprawia, że łatwiej
jest się skupić, a dzięki powtarzaniu lepiej zapamiętujemy. Fiszki komputerowe dodatkowo ułatwiają powtarzanie tego,
co najgorzej zapamiętać. Dla osób kreatywnych polecam najlepsza jest mapa myśli, ale przy większej partii słówek jest
raczej zbyt pracochłonna.


opanowanie gramatyki

Stopniowa nauka, czyli najpierw zapoznanie się z teorią, potem praktyka czyli zadania, dużo zadań, a potem praktyka w
praktyce czyli używanie danych struktur w wypowiedziach, ale także osłuchanie się z tym poprzez oglądanie filmów bez
napisów.


naukę mówienia

Po prostu mówić. Im więcej tym lepiej. Rozmawiać z kimś, a jak się nie ma partnera do rozmowy to mówić po angielsku do siebie.
Najważniejsze żeby przełamać barierę językową, bo często mimo wiedzy i znajomości języka jest ona dużą przeszkodą.


naukę czytania

Czytanie na głos. Najlepiej czytać blogi lub artykuły, które będą nas interesować ‐ nauka będzie szła łatwiej i przyjemniej.
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NAJBARDZIEJ EFEKTYWNA METODA NAUKI:
Mapa myśli, podczas jej tworzenia czuć jak mózg pracuje na zwiększonych obrotach.
METODY NAUKI, KTÓRĄ ODRADZAM:
Uczenie się wszystkiego na pamięć bez ćwiczenia tego w praktyce, ponieważ języka nie da się nauczyć formułkami. No i oczywiście
nauka przez spolszczanie, czyli nauka wymowy słówek poprzez zapisywanie ich oryginalnej wymowy po polsku. Na przykład angielski
i polski różnią się fonetycznie, więc nie każde słowo można "odwzorować" w polskim. Różnice czasem są małe, ale niezwykle
znaczące, bo może z tego wyjść zupełnie inne słówko.
POLECANE POMOCE NAUKOWE DO NAUKI JĘZYKA:


Multimedia, aplikacje na telefon, kursy online

Memrise, Quizlet


Książki, magazyny, prasa




English Matters ( a także inne magazyny Colorful Media dotyczące innych języków)
książeczki serii Penguin Readers



Blogi, kanały youtube, portale www

blog.ingliszticzer.pl, ang.pl, lang‐8.com, languagelifestyle.pl


Radio, tv, muzyka, gry, filmy

bbc.co.uk/worldservice/learningenglish, antyteksty.com, ororo.tv/pl
MOJE ULUBIONE SŁOWO OBCYM JĘZYKU TO:
Reckless. Dlaczego? Tak po prostu jest przyjemne :)
MOJA JĘZYKOWA ZMORA TO:
"th" nad którym trzeba się dużo napracować żeby wszędzie wymawiać je poprawnie
3 RZECZY, KTÓRE ZABRAŁABYM NA BEZLUDNĄ WYSPĘ...
Książkę, aparat i telefon żeby zadzwonić po pomoc ;)

“The limits of my language are the limits of my world”
Ludwig Wittgenstein

Czytaj więcej na blogu Anny

>>>
106

Ev Mylonaki

∙ onaucejezykow.blogspot.gr ∙ języki obce

Moje TOP 3 artykuły:




Sposób na kryzys w motywacji
Chcę mówić w języku obcym!
Dwujezyczność wielojęzyczność dzieci

O mnie: 27 lat. Żona i matka trojga dzieci. Prawosławna malarka. Fascynatka kultur i języków obcych. Od 2007 roku żyje

na obczyźnie, w Grecji. Zmaga się z dwujęzycznością swoich pociech. Lubi kino tajwańskie, malarstwo bizantyjskie, sport.
Polski jest moim językiem ojczystym, Angielski jest językiem, który w pewnym stopniu odczuwam jako drugi język
ojczysty, bowiem towarzyszy mi od urodzenia; faktycznie nigdy się go nie uczyłam, choć nie wychowywałam się w
typowym anglojęzycznym środowisku. Grecki to język mojej codziennej rzeczywistości, w domu i po za nim; nie uczyłam
się go, sam się w głowie "zainstalował" poprzez funkcjonowanie w greckojęzycznym środowisku; znam go w
subiektywnym odczuciu w stopniu zaawansowanym.
Hiszpański‐ jedyny język, którego uczyłam się z pełną premedytacją; naukę oparłam o samouczki; zdałam maturę; na UJ
rozpoczęłam studia w kierunku języka hiszpańskiego, które przerwałam zmieniając życiowe priorytety; dziś praktycznie
nie korzystam już z jego znajomości, ani nie staram się tej pogłębiać; sporadycznie podejmuję działania chroniące go
przed całkowitym zapomnieniem (kino hiszpańskojęzyczne, książki, czasopisma, muzyka). Włoski ‐ językowy epizod,
który miał miejsce w trakcie półrocznego pobytu we Włoszech 8 lat temu. Wtedy nauczyłam się go komunikatywnie
opierając naukę na jego podobieństwie do hiszpańskiego.
Dziś praktycznie nie korzystam już z jego znajomości, ani nie staram się tej pogłębiać; sporadycznie podejmuję działania
chroniące go przed całkowitym zapomnieniem (kino włoskojęzyczne, książki, czasopisma, muzyka). Chiński mandaryński
‐ życiowe doświadczenia związane z nauką języków obcych rozleniwiły mnie w nauce z premedytacją, także staram się go
głównie przyswajać poprzez otaczanie się nim; fascynuje mnie już kilka lat i marzeniem moim jest by nauczyć się go na
poziomie umożliwiającym naturalne, bezproblemowe funkcjonowanie w chińskojęzycznej rzeczywistości. Niemiecki‐
(nie;))uczyłam się go przez niemal całą szkołę; przerobiłam samouczek Assimil Łatwo i Przyjemnie metodą shadowing, po
czym nie rozwijałam jego znajomości; język mało używany zanika a więc szczerze powiedziawszy reprezentuje poziom
podstawowy z machaniem rękami w celu wzbogacenia komunikacji;
Na dzień dzisiejszy, zaskakująco dla mnie samej, nie mam aspiracji do poznania kolejnych języków, ale... życia
przewidzieć nie można, a nauczona wcześniejszymi doświadczeniami przekonałam się, że brak marzeń o poznaniu
konkretnych języków obcych wcale nie musi oznaczać, że los ich na naszej drodze nie postawi.
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MOJE TRIKI & NAJLEPSZE SPOSOBY NA:


naukę słówek





używanie języka
osłuchiwanie się poprzez oglądanie w języku obcym, słuchanie radia, muzykę itp.
metoda shadowing



opanowanie gramatyki





używanie języka
osłuchiwanie się poprzez oglądanie w tym języku, słuchanie radia, muzyki itp.
metoda shadowing + ćwiczenia z gramatyki



naukę mówienia





po prostu mówienie
osłuchiwanie się poprzez oglądanie w tym języku, słuchanie radia itp.
metoda shadowing, kursy Pimsleur i Michel Thomas



naukę czytania





metoda shadowing
czytanie na głos
pisanie, przepisywanie, zapisywanie w języku obcym

NAJBARDZIEJ EFEKTYWNA METODA NAUKI:




metoda shadowing
przyswajanie języka za granicą, tj. w obcojęzycznym środowisku
w środowisku nieobcojęzycznym wykreowanie kawałka rzeczywistośći obcojęzycznej

METODY NAUKI, KTÓRĄ ODRADZAM:


fiszki ‐ metoda skuteczna; nasz mózg w pierwszym odruchu odrzuca obce słowo bowiem traktuje je jako kłamstwo, wie że stół to stół a nie
jakoś inaczej, zatem dopiero po wielokrotnym usłyszeniu słowa daje się przekonać, że prezentowana nazwa jest prawdziwa, a zatem
godna zapamiętania; rzeczywiście fiszki zapewniają wielokrotność powtórzeń by informacja została przyjęta przez mózg, ale w
moim odczuciu jest to zbyt mechaniczny, wymuszony sposób na zapamiętywanie, który może wydać się nudnym i nawet
przykrym obowiązkiem



metody nauki języka w tydzień/miesiąc ‐ wszelkie metody głoszące możliwość nauki za pomocą magii, gdzie wiedza sama ma wlecieć do
głowy można porównać z problemem nadwagi i niezliczonymi cudownymi środkami gwarantującymi zdobycie wymarzonej sylwetki
natychmiast, bez kiwnięcia palcem, diety i ćwiczeń. Tak jak samo picie cudownej herbaty i połykanie tabletek nie przyczyni się do utraty wagi
tak i wspomniane metody nauki najpewniej nie przyczynią się do poznania języka. Jedynie wywołają frustrację i rozczarowanie może nawet
błędnie sobą i własnymi możliwościami(!) bo obiecywany tydzień minie bardzo szybko. Wymagana jest konsekwencja i ćwiczenia



nauka bez gramatyki ‐ gramatyka to instrukcja obsługi języka, nie należy oczekiwać, że bez niej można świetnie poznać język. Oczywiście
istnieją różne formy nauki gramatyki, jedne są bardziej męczące i wymagają większej ilości ćwiczeń, podczas gdy inne są bardziej intuicyjne,
zatem jest w czym wybierać
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POLECANE POMOCE NAUKOWE DO NAUKI JĘZYKA:


Multimedia, aplikacje na telefon, kursy online

Google translate; Whatsapp messenger, BBC Learning English, bbc.co.uk/languages


Książki, magazyny, prasa

Assimil Łatwo i Przyjemnie, literatura w oryginalnych wersjach językowych


Blogi, kanały youtube, portale www

Wszystkie blogi osób, które podzieliły się swoimi obserwacjami w poradniku!


Radio, tv, muzyka, gry, filmy






gry na xboxa umożliwiające grę online
radio Radio Shaker: Listen to online radio. Shake it, Play it, Rate it
rtve.es/alacarta ‐ telewizja hiszpańska
pptv.com ‐ darmowa, największa na świecie interaktywna platforma

JEŚLI COŚ JESZCZE JEST TWOIM ZDANIEM GODNE UWAGI TO NAPISZ


motywacja w nauce jest kluczowa. Dbaj o motywację a nauka będzie przyjemna



lepiej uczyć się powoli i czynić małe kroki niż wystartować z nauką szybko i szybko ją rzucić



nauka języków to styl życia, rutyna jak codzienne mycie zębów

MOJE ULUBIONE SŁOWO OBCYM JĘZYKU TO:
„Φιλότιμο” (philotimo), bowiem brak mu odpowiednika w innym języku; najbardziej wymagające i tajemnicze słowo w

języku greckim, którego przetłumaczenie na inny język jest niemal niemożliwe. Φιλότιμο jest najwyższą z greckich cnót,
składa się na nie duma, godność, odwaga, poświęcenie ‐ nawet własnego życia, czynienie dobra, szacunek i głęboka
osobista wolność. Nie jest to cnota do nabycia, albo się ją ma albo nie.
MOJA JĘZYKOWA ZMORA TO:

Znaki chińskie
3 RZECZY, KTÓRE ZABRAŁABYM NA BEZLUDNĄ WYSPĘ... zapalniczka, maska do nurkowania, kusza podwodna

„Nie ograniczaj się. Wiele osób ogranicza się do tego co myśli, że może osiągnąć. Możesz iść tak
daleko, jak pozwala Ci Twój umysł. Pamiętaj, możesz osiągnąć to w co wierzysz”

Mary Kay Ash

Czytaj więcej na blogu Ev

>>>
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Janusz Myzik

∙ jezykowaoaza.blogspot.com ∙ języki obce

Moje TOP 3 artykuły:




7 sposobów na naukę języka dla zabieganych
Zdolności językowe – czy bez nich ani rusz?
Seria „Praktyczny Październik” – 31 nietypowych pomysłów na naukę języka

O mnie: Niedawno skończyłem 30 lat. Razem z moją wspaniałą żoną mieszkam w Warszawie, gdzie pracuję jako tłumacz

języka angielskiego. Bardzo lubię czytać, uwielbiam też muzykę – ostatnio uczę się grać na gitarze. Marzę o tym, żeby
swoje życie przeżyć dobrze i mądrze, z miłością do innych, a następnie trafić do nieba!
Języki obce interesowały mnie w zasadzie od małego. Nie zliczę, ilu języków zaczynałem się uczyć ‐ niestety większość z
nich szybko zarzucałem, kiedy tylko mijał mi pierwszy zapał. Dzisiaj mogę powiedzieć, że dobrze znam trzy języki:
angielski, niemiecki i esperanto. Z angielskim mam kontakt na co dzień dzięki swojej pracy, nad niemieckim pracuję
ostatnio dość intensywnie, żeby poprawić swój poziom, a esperanto póki co poszło w odstawkę (korzystam z niego teraz
tylko biernie).

MOJE TRIKI & NAJLEPSZE SPOSOBY NA:


naukę słówek



czytaj dużo tekstów (zwłaszcza na tematy, które Cię interesują) – nowe słowa będą Ci wchodzić do głowy niejako
przy okazji



korzystaj z programu typu SRS (np. Anki), który będzie Ci przypominał o powtórkach słówek w najbardziej
odpowiednim momencie. Dzięki temu nowe słowa zostaną w Twojej pamięci naprawdę na długo



ucz się na pamięć tekstów piosenek, które Ci się podobają. Język w połączeniu z muzyką łatwiej wchodzi do głowy – a
poza tym to jedna z przyjemniejszych metod nauki!



opanowanie gramatyki



gramatyczny detektyw – wybierz jakieś zagadnienie gramatyczne, którego się uczysz, a następnie wyszukuj przypadki
jego wystąpienia w różnych tekstach. Zastanawiaj się, dlaczego w danym miejscu użyto właśnie takiej konstrukcji,
twórz hipotezy i weryfikuj je



ucz się na pamięć całych zdań (np. sentencji, cytatów z filmów i książek itp.) – Twój mózg jest w stanie sam wyłuskać
z zapamiętanych zdań struktury gramatyczne i podsuwać Ci je później w rozmowie czy podczas pisania
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sam układaj przykładowe zdania, wykorzystując zasady gramatyczne, których się nauczyłeś. Najlepiej, żeby zdania te
mówiły o rzeczach Tobie bliskich. Daj je komuś do sprawdzenia, a potem umieść w widocznym miejscu i czytaj często
na głos



naukę mówienia



mów do siebie w języku obcym – opisuj na przykład na głos, co w danym momencie robisz, co widzisz itp. Zapisuj
słowa i wyrażenia, których Ci brakuje, sprawdzaj je w słowniku i ucz się na pamięć. Przydadzą Ci się w przyszłości!



weź jakiś tekst w języku obcym, przeczytaj go z dwa razy, a następnie spróbuj go streścić na głos. Nie bój się w tym
celu zaglądać do tekstu i korzystać ze słownictwa i wyrażeń, które się w nim znajdują



wybierz jakiś temat i postaraj się mówić na ten temat przez jedną minutę bez przerwy (ustaw minutnik!). Jeśli
zawahasz się na dłuższą chwilę, musisz zacząć od początku. W tym ćwiczeniu liczy się nie tyle poprawność, co
płynność mówienia



naukę czytania



czytaj, czytaj, czytaj! I to najlepiej rzeczy, które Cię interesują. To mogą być artykuły z gazet lub Internetu, blogi,
opowiadania, powieści, reportaże, biografie, komiksy, podręczniki, poradniki, fora internetowe, listy od przyjaciela, a
nawet instrukcje obsługi i informacje na opakowaniach produktów spożywczych…



nie sprawdzaj koniecznie każdego słowa, którego nie rozumiesz. Staraj się jak najwięcej odgadywać z kontekstu – to
cenna umiejętność, która będzie Ci się przydawać nawet na zaawansowanym poziomie



przeczytaj w języku obcym książkę, którą dobrze znasz i lubisz. Będzie Ci łatwiej odgadnąć znaczenie nawet
nieznanych wyrazów, a przyjemność płynąca z czytania ulubionej powieści ułatwi zapamiętywanie

NAJBARDZIEJ EFEKTYWNA METODA NAUKI:

Nie ma jednej uniwersalnej metody, która by działała dla każdego. Za bardzo się od siebie różnimy! Każdy natomiast
może znaleźć metodę, która jest najbardziej skuteczna dla niego. W tym celu musisz poeksperymentować z różnymi
sposobami nauki i wybrać te, które Ci najbardziej odpowiadają.

METODY NAUKI, KTÓRĄ ODRADZAM:



uczenie się „jak dziecko” – bez gramatyki, bez korzystania z podręczników i wyjaśnień trudniejszych kwestii. To po
prostu bardzo nieefektywne. Żeby opanować język taką metodą, dzieci potrzebują kilku (kilkunastu) lat codziennego
kontaktu z językiem przez kilkanaście godzin dziennie. Dla dorosłych są szybsze i skuteczniejsze metody!



wyjechanie za granicę i liczenie na to, że język sam i bez wysiłku wejdzie nam do głowy. Nie wejdzie. Wystarczy
spojrzeć na emigrantów, którzy potrafią żyć za granicą kilkadziesiąt lat, a nie umieją powiedzieć prawie nic
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wszystkie metody oparte na skrajnościach (zero gramatyki, koncentracja tylko i wyłącznie na mówieniu itp.). W
nauce języka – tak jak w życiu – najlepszy jest zdrowy umiar. Warto czerpać z różnych metod w odpowiednich
proporcjach

MOJE ULUBIONE SŁOWO OBCYM JĘZYKU TO:

Nie przychodzą mi do głowy żadne ulubione słowa. Ale zawsze bawił mnie angielski czasownik „supersede” w trzeciej
osobie liczby pojedynczej (zwłaszcza, że spotkać go można głównie w poważnych tekstach prawnych).

MOJA JĘZYKOWA ZMORA TO:

Rodzaje gramatyczne w języku niemieckim…
3 RZECZY, KTÓRE ZABRAŁBYM NA BEZLUDNĄ WYSPĘ...



Biblię



laptopa z dostępem do internetu



ładowarkę do laptopa na baterie słoneczne

Nie daj sobie wmówić, że jesteś beztalenciem językowym! Przy odpowiedniej
motywacji i pracy każdy może nauczyć się języka obcego na przyzwoitym poziomie!

Czytaj więcej na blogu Janusza

>>>
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Weronika Sokołowska ∙ languagelifestyle.pl ∙

języki obce

Moje TOP 3 artykuły:




Dlaczego boimy się mówić?
Jak zorganizować naukę języka?
I Ty możesz być poliglotą

O mnie: Anglistka, iberystka, lektor języków obcych, trener językowy. Pasjonatka podróży i poznawania krajów i kultur.
Zagadnieniom związanym z nauką języków przyglądam się od lat z perspektywy osoby uczącej się i nauczającej.

Moja przygoda z językami obcymi zaczęła się w szkole podstawowej. Przez sześć lat uczyłam się języka niemieckiego, aby
potem bezpowrotnie porzucić go na rzecz angielskiego, w którym zakochałam się tak bardzo, że po trzech latach nauki
trafiłam na listę studentów filologii angielskiej. Niedługo później rozpoczęłam drugi kierunek studiów: iberystykę. Jeszcze
podczas studiów oba te języki stały się moją pasją i szczęśliwie również moją pracą zawodową.

Pół roku temu postanowiłam rozpocząć naukę kolejnego języka: francuskiego. Usilnie staram się wplatać go w moje
życie, wyznając zasadę, że nauka języków nie jest tylko dla tych, którzy mają na nią czas.

MOJE TRIKI & NAJLEPSZE SPOSOBY NA:


naukę słówek

W naszym zabieganym świecie większość osób nie ma czasu na spędzanie godzin powtarzając słówka. Paradoksalnie, mnóstwo czasu
tracimy stojąc w korkach, kolejkach, przemieszczając się z miejsca na miejsce i czekając na spotkania. Ten „międzyczas” warto
wykorzystać na coś rozwijającego, na przykład naukę słówek.


opanowanie gramatyki

W moim przypadku, osoby uczącej się języka obcego w Polsce, zrozumienie zasad gramatycznych i ich świadome użycie w
komunikacji jest następstwem dziesiątek albo nawet setek przerobionych ćwiczeń pisemnych na kolejnych poziomach
zaawansowania językowego. Traktuję to jak uzupełnianie krzyżówek: czasami znam rozwiązanie, a czasem nie, ale to praktyka czyni
mistrza.
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naukę mówienia

Living translation. Mówienie zaczyna się w mojej głowie. W myślach zastępuję polskie słowa ich obcojęzycznymi odpowiednikami.
Czasem nawet wyrwie mi się jakiś obcy zwrot w rozmowie z polskimi znajomymi. Stopniowo stosunek obcojęzycznych słów do
polskich wzrasta i zaczynam myśleć po angielsku, hiszpańsku, czy francusku. Wtedy wystarczy pozwolić myślom wybrzmieć i
zaczynam mówić. Ważną kwestią jest akceptacja swoich błędów. Wiele osób rezygnuje z komunikacji w języku obcym, bo boją się, że
popełnią błąd. Rzeczywiście jedynym sposobem na uniknięcie błędów jest brak komunikacji, ale nie po to uczymy się języka, żeby się
nim nie posługiwać. Musimy nauczyć się robić błędy, żeby następnie uczyć się ich nie popełniać. Dla niektórych to długa droga.



naukę czytania

Ciekawe lektury. Przyjemne i pożyteczne zarazem.

NAJBARDZIEJ EFEKTYWNA METODA NAUKI:
Dla każdego jest inna, bo różnimy się od siebie. Uważam też, że nawet jeśli znajdziemy swoją najlepszą metodę, za kilka miesięcy lub
nawet tygodni jest ona już niewłaściwa i trzeba ją zmienić na inną, choćby na jakiś czas. Każda metoda jest efektywna, dopóki nam
służy, a kiedy przestaje, nuży, zniechęca do dalszej nauki, czas wznowić poszukiwania czegoś lepszego albo skorzystać z pomocy
doradcy, w postaci trenera lub nauczyciela.

METODY NAUKI, KTÓRĄ ODRADZAM:
Te, które nas nużą, męczą i zniechęcają do dalszej nauki.

POLECANE POMOCE NAUKOWE DO NAUKI JĘZYKA:


Multimedia, aplikacje na telefon, kursy online

Voowl – prosta aplikacja do nauki słówek.


Książki, magazyny, prasa

Oczywiście literatura obcojęzyczna, theguardian.com, tiempodehoy.com.


Blogi, kanały youtube, portale www



niemieckasofa.pl



jezykowaoaza.blogspot.com



lindsaydoeslanguages.com



isimplylovelanguages.com



jezykikulturaswiat.blogspot.com.tr
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Radio, tv, muzyka, gry, filmy

BBC, 24horas

MOJE ULUBIONE SŁOWO OBCYM JĘZYKU TO:

„inspiration/inspiración”

MOJA JĘZYKOWA ZMORA TO:

Francuskie gardłowe wibrujące „rrrrrr”. Im bardziej się staram, tym gorzej mi wychodzi :)

3 RZECZY, KTÓRE ZABRAŁABYM NA BEZLUDNĄ WYSPĘ...

Trzy słowniki trzech języków, których jeszcze nie znam, bo nigdy nie wiadomo jakiej narodowości będzie kolejny rozbitek


Na pewno wśród Twoich znajomych jest ktoś, kto świetnie włada językiem obcym.
Wyobraź sobie, że Ty też tak potrafisz. Jeśli następne 15, 30, 60 minut swojego życia
spędzisz na nauce, w jakiejkolwiek formie, sprawisz, że będziesz o krok bliżej tego
celu. Naprawdę warto!

Czytaj więcej na blogu Weroniki

>>>
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Ula Stypułkowska ∙ slavonic‐languages.blogspot.com ∙

języki obce

Moje TOP 3 artykuły:





Po co właściwie uczyć się języków?
Językowy horror
O stronach typu "Language exchange" słów kilka

O mnie: Wieczna studentka, mająca masę głupich pomysłów i co gorsza, wcielająca te pomysły w życie... Zakochana w

językach obcych (im bardziej egzotyczny, tym bardziej interesujący), cechująca się wyjątkowo słomianym zapałem i
wyznająca zasadę, że wszystkiego trzeba w życiu spróbować. W związku z tym próbowała już nauczyć się czeskiego,
francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego, esperanto, japońskiego, Inuktitut... Oczywiście sama i oczywiście z miernym
skutkiem.Mimo wielu niepowodzeń udało mi się opanować na bardzo dobrym poziomie język niemiecki (mieszkając i
studiując w Niemczech nie bardzo miałam inny wybór), angielski, nieźle mówię po chorwacku i w bardzo średnim stopniu
po rosyjsku, z którym niestety rzadko mam kontakt.
Niemieckiego nauczyłam się dopiero będąc w kraju. Podstawy angielskiego poznałam w szkole, wiedzę tajemną
pogłębiłam natomiast podczas rozmów z native speakerami. Chorwacki studiowałam i dzięki temu, że mam możliwość
posługiwania się nim na co dzień, mówię coraz lepiej. Rosyjski... to długa historia :) Certyfikatów tak czy owak nie
posiadam. Żadnych :)
MOJE TRIKI & NAJLEPSZE SPOSOBY NA:


naukę słówek



skok na głęboką wodę, czyli nauka na podstawie podręcznika napisanego w języku docelowym lub innym języku
obcym. Oczywiście metoda wymaga wytrwałości i godzin spędzonych nad słownikiem, ale już po kilku ćwiczeniach
zapamiętamy najważniejsze słowa bez konieczności ich wkuwania!



czytanie, czytanie i jeszcze raz czytanie. W języku docelowym oczywiście. Na początek proponuję proste historyjki,
artykuły na Wikipedii. Im więcej słówek opanujemy, tym trudniejsze teksty będziemy czytać :)



słuchanie tzw. native speakerów lub najlepiej bezpośrednia rozmowa z nimi. Oczywiście tę metodę możemy
zastosować dopiero wtedy, gdy opanowaliśmy jakiekolwiek podstawy, pozwala ona jednak wyłapać znaczenie wielu
słówek z kontekstu



opanowanie gramatyki



ćwiczenia, tysiące ćwiczeń, do obrzygania. Gramatyka w ćwiczeniach. Nudne, ale to moim zdaniem najlepszy sposób
na zapamiętanie gramatycznych reguł
czytanie obcojęzycznych tekstów. Poznajemy słówka, ale i reguły gramatyczne rządzące danym językiem
rozmowa. Nic nie zastąpi nam rozmowy z native speakerem, który będzie nas poprawiał :)
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nauka mówienia





na samym początku proponuję słuchanie obcojęzycznego radio. Nieważne, że kompletnie nie będziemy rozumieli o
co chodzi, ważne, że przyzwyczaimy się do melodii języka
muzyka. Wycie ulubionych obcojęzycznych piosenek pod prysznicem lub ze słuchawkami na uszach podczas
odkurzania. Mamy pełen program – nowe słówka, wymowę i rozumienie ze słuchu ^^
rozmowa i zamęczanie rozmówcy prośbami o korygowanie najmniejszych nawet błędów ;)



naukę czytania




Hm... Może po prostu trzeba... zacząć czytać..?
najlepiej na interesujące nas tematy. Zaczynając od najprostszych tekstów, żeby szybko się nie zniechęcić.
Regularnie. Codziennie. Zawsze



NAJBARDZIEJ EFEKTYWNA METODA NAUKI:



pobyt w kraju, którego języka chcemy się nauczyć. Możemy przyzwyczaić się do melodii, wymowy, akcentu, ale także
poznać historię i kulturę danego kraju od podstaw
codzienne konwersacje– pisane, mówienie lub inne formy bezpośredniej styczności z językiem obcym

METODY NAUKI, KTÓRE ODRADZAM:






odradzam przede wszystkim kucie słówek z karteczek, zeszytów czy innych wynalazków. O ile powinniśmy przyswoić
na początku podstawową ilość słówek, o tyle bezsensowną wydaje mi się dalsza nauka na tej zasadzie. Po pierwsze
nie używając później tych słówek momentalnie je zapomnimy, a po drugie pojedyncze słówka kompletnie wyrwane z
kontekstu też na niewiele się zdadzą
posługiwanie się „cudownymi metodami” typu „Niemiecki w dwa tygodnie” czy „Swahili w miesiąc”. Cudowne
metody po prostu nie istnieją. Nie nauczymy się języka w kilka tygodni, do tego potrzeba lat i regularnej nauki. Na
podstawie takich podręczników możemy nauczyć się jedynie kilku podstawowych wyrażeń
bierna nauka, czyli wychodzenie z założenia, że skoro już mieszka się w kraju z językiem docelowym jako urzędowym,
to nic więcej nie trzeba robić, ponieważ języka nauczymy się automatycznie. Nic bardziej mylnego! Język nie nauczy
się sam!

POLECANE POMOCE NAUKOWE DO NAUKI JĘZYKA:


Multimedia, aplikacje na telefon, kursy online



Duolingo na smartfony, w ciekawy sposób pomagający uczyć się języków. Po polsku możemy uczyć się jedynie
angielskiego, ale znając angielski mamy dostęp do kursów, m.in. hiszpańskiego czy francuskiego
program do tworzenia fiszek „Anki”. Dostępny zarówno na komputery jak i urządzenia mobilne. Pozwala na
tworzenie fiszek




Książki, magazyny, prasa



magazyn „English matters” czy np. niemiecki „Spotlight”. To czasopisma adresowane do osób uczących się
angielskiego, ale mających ten język już w pewnym stopniu opanowany. Artykuły są przeważnie ciekawe, a pod
każdym tekstem mamy listę trudniejszych słówek z polskim tłumaczeniem :)
czytanie czy słuchanie wiadomości w języku obcym. Dzięki internetowi mamy nieograniczony dostęp do
zagranicznych mediów. Również czytanie książek w oryginale, choć na początku z pewnością niełatwe, przyniesie
nam ogromną satysfakcję, a przy okazji „niechcący” nauczymy się mnóstwa słówek :)
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Blogi, kanały youtube, portale www



Czytanie wszelkich blogów językowych :) Mnie takie odwiedziny na innych stronach często motywują do działania i
myślę sobie: Skoro on dał radę, to i ja dam! Poza tym jest to ogromna kopalnia wiedzy i porad dotyczącej nauki
języków oraz ogólnych informacji dotyczących różnych państw i kultur
Na youtube możemy znaleźć mnóstwo filmików, na których mniej lub bardziej utalentowani poligloci chwalą się
swoimi zdolnościami (lub ich brakiem ;)). Warto czasem poszukać takich perełek – niektóre z nich na pewno pomogą
nam zmotywować się do działania, a inne po prostu poprawią nam humor :)





Radio, tv, muzyka, gry, filmy




live‐radio.net/worldwide.shtml
jeśli lubimy muzykę, powinniśmy zacząć tłumaczyć teksty piosenek! Co z tego, że podoba nam się jakiś utwór, skoro
nie mam pojęcia, o czym jest? Dzięki temu nie tylko odkryjemy „co autor miał na myśli”, ale również poniekąd
biernie nauczymy się nowych słówek i wyrażeń
przydatne jest także oglądanie ulubionych seriali czy filmów w oryginalnej wersji językowej, początkowo najlepiej z
napisami



JEŚLI COŚ JESZCZE JEST TWOIM ZDANIEM GODNE UWAGI TO NAPISZ:
Pamiętajmy, że język „nie nauczy się sam”, a stopień, w jakim uda nam się go opanować zależy przede wszystkim od nas.
Jeśli już decydujemy się na naukę, starajmy się zadbać o systematyczność i obowiązkowość. Nie wykręcajmy się od nauki,
nie przekładajmy jej. Jeśli mamy chwilę wolnego czasu, usiądźmy i powtórzmy słówka, przeczytajmy artykuł z gazety lub
1‐2 strony książki. Podczas mycia naczyń możemy jednym okiem oglądać ulubiony serial, w czasie odkurzania słuchać
podcastów na mp3 lub muzyki. Róbmy wszystko, aby nie stracić kontaktu z językiem i nigdy nie zaprzestawajmy nauki.
Opanowanie jakiegokolwiek języka w stopniu perfekcyjnym jest NIEMOŻLIWE (zastanów się, czy znasz absolutnie
wszystkie polskie słowa?), więc stawiajmy sobie realne cele.
MOJE ULUBIONE SŁOWO OBCYM JĘZYKU TO:
„Ljubomora” – po chorwacku oznacza zazdrość. Kiedy po raz pierwszy usłyszałam to słowo, natychmiast się w nim
zakochałam. Choć znaczenie jest mało pozytywne, samo słowo jest bardzo dźwięczne i melodyjne.
MOJA JĘZYKOWA ZMORA TO:
Angielski perfect. Nigdy nie nauczyłam się nim posługiwać i w zasadzie jeśli nie mam pod ręką pomocniczych słówek typu
„ever”, „never”, „since” itd., nie wiem jak go używać. Nie wiem, dlaczego, ale to właśnie opanowanie tego czasu, a
właściwie jego zastosowania sprawia mi największą trudność.

3 RZECZY, KTÓRE ZABRAŁABYM NA BEZLUDNĄ WYSPĘ: zeszyt i długopis, gitara i piwo :)

Nie ucz się języka dla kogoś– ucz się dla siebie, ponieważ to Twoje okno na świat i od
Ciebie tylko zależy, jak szeroko je otworzysz.
Czytaj więcej na blogu Uli

>>>
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Barbara Szacoń ∙ jezyki‐swiata.blogspot.com ∙ języki obce

Moje TOP 3 artykuły:




Ile jest języków? Poliglota? Prajęzyk? Rekordzista
Pierwszy wpis z cyklu miesiące w językach obcych
Język laotański – przydatne zwroty

O mnie: Jestem pasjonatką języków. Wciąż studentką, która każdego roku odkrywa coś nowego i chciałaby dzielić się tą

pasją z innymi. Marzę o własnej szkole językowej, w której będę nauczać orientalnych języków. Jednakże moim
największym marzeniem jest umiejętność posługiwania się 10‐ciom językami i podróże dookoła świata… Języki to jednak
nie wszystko, interesuje mnie również kultura, tradycje i wierzenia ludzi na całym świecie. Kocham filmy dokumentalne o
innych krajach, religiach i ciekawych zjawiskach. Dużo się uczę, ale bez przesady, znajduję też czas na inne rzeczy.
Uwielbiam
gotować,
piec,
a
zwłaszcza
eksperymentować
w
kuchni
i wymyślać nowe przepisy. Moi znajomi twierdza, że powinnam wziąć udział w show kulinarnym, ale to zostawię innym.
Znacznie bardziej fascynują mnie języki i rower. Jeżdżę rowerem jak tylko mam wolną chwilę, czasem zdarza się, że
rozpoczynam 20 kilometrową przejażdżkę o 23. Na co dzień oprócz nauki języków obcych, staram się dzielić moją wiedzą
z innymi, m.in. udzielając korepetycji. Poza tym jestem copywriterem, który wciąż pisze, nawet jak nie ma zleceń. W
sumie pisanie i języki to moje życie, a międzyczasie znajdzie się chwila na ulubiony serial
Znam język japoński, wietnamski, tajski i angielski (bo, któż go nie zna?) Określenie poziomu znajomości języka to ciężka
sprawa, bo zwykle staramy się to nieco zawyżać, powiem więc tak: Japońskiego zaczęłam uczyć się już w liceum, potem 3
lata studiów licencjackich, ponad roczna przerwa i przez ostatnie półtora roku. Już od dłuższego czasu nie jestem
uczennicą lecz nauczycielką, ale w zasadzie nauka języków nigdy się nie kończy. Angielskiego uczę się całe życie, ale
szczerze powiedziawszy nigdy mnie nie interesował. Zawsze uważałam, że jest oklepany, ale znać trzeba, więc
znam(chyba?). Wietnamskiego i tajskiego uczę się od zaledwie trzech lat, ale musze przyznać, że idzie całkiem szybko.
Poza wymową są to całkiem proste języki. Ze względu na różnice w ilości zajęć, tajski znam tylko na poziomie dobrym.
Mam nadzieję, że w przyszłości do moich 3 języków orientalnych i angielskiego dołączy jeszcze 6 języków: chiński
i koreański – jeśli dodamy do tego wietnamski i japoński powstanie świetna grupa, której czynnikiem wspólnym jest
pismo chińskie. Ponadto w wietnamskim, japońskim i koreańskim występują zapożyczenia z chińskiego, które bardzo
mnie interesują i na temat których napisałam pracę magisterską. Dodatkowo ze względu na to, że mieszkam w Poznaniu,
a często w ofertach pracy pojawia się tutaj niemiecki, to kolejny język na mojej liście. Oprócz tego rosyjski, hiszpański i
węgierski. Do tej pory uczyłam się już niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego i rosyjskiego. Niestety w liceum nie
mogłam wybrać rosyjskiego i moja nauka się skończyła, lekcje hiszpańskiego kolidowały z innymi zajęciami. Francuski
uważam za moją życiową porażkę, ale duża w tym zasługa mojej nauczycielki, która zwracała uwagę tylko na jedną
osobę w grupie, zapominając, że reszta też chce się uczyć… natomiast niemiecki zawsze był sztywny, a po 6 latach nauki
pamiętam tylko kilka słów. Udowodniło mi to jednak, że nauka więcej niż jednego języka obcego
w podstawówce to bardzo zły pomysł. Jeśli chodzi o certyfikaty, to nigdy nie dążyłam, żeby zbierać tego rodzaju papierki,
ale może w przyszłości się nad tym zastanowię.
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MOJE TRIKI & NAJLEPSZE SPOSOBY NA:


naukę słówek

Nie ma lepszego sposobu nauki słówek niż fiszki. Ja tworzyłam mnóstwo fiszek na kolorowych karteczkach. W szafach
przechowuje pudełka z tysiącami karteczek(mogę zrobić zdjęcie). Znaków uczyłam się na dużych karteczkach i sama je
pisałam. Poświęciłam na to mnóstwo czasu, ale dało mi to równie dużo satysfakcji.
Potem
ucząc
się
słówek
korzystałam
z
technologii
i
fiszki
drukowałam,
a następnie wycinałam. Gdy zakupiłam nowy telefon tony karteczek zamieniłam na aplikację. Wystarczy, że utworzę plik
ze słówkami, albo ściągnę już gotowy i mogę powtarzać słówka dosłownie wszędzie. Jest to niezwykle wygodne i nie
trzeba zabierać ze sobą karteczek, które się gubią. W przyszłości, mam zamiar ozdobić fiszkami swoje biuro, ale na razie
czekają w szafie.


opanowanie gramatyki

Na gramatykę najlepszą metodą jest przeglądanie zdań i wykonywanie ćwiczeń. Trudno jednak stwierdzić, że ta metoda
sprawdzi się wszędzie. W przypadku japońskiego gramatyka jest naprawdę skomplikowana i przez to spędzałam godziny
na nauce. Natomiast wietnamski i tajski to języki z bardzo prostą gramatyką, wystarczyły więc fiszki z konstrukcjami. Z
doświadczenia wiem, że gramatyka, której uczymy się na samym początku potem okazuje się być mało przydatna, ale
bez podstaw nie ma rozwoju.


naukę mówienia

Ćwiczyć i nic więcej. Chociaż wiem, że nawet najlepszy student nie będzie w stanie nic powiedzieć, jeśli ma blokadę. Ja
też tak czasem mam. Jestem w stanie wszystko napisać i przetłumaczyć, ale w momencie, gdy mamy rozmawiać,
zwłaszcza z osobą bardzo doświadczoną, pojawia się blokada.


naukę czytania

W niektórych wypadkach trwa to zaledwie miesiąc, a w innych znacznie dłużej, ale kluczem do sukcesu zawsze jest
ćwiczenie. Nie warto też ukrywać się na zajęciach. Jeśli wiemy, że mamy problem z czytaniem, starajmy się to pokazać
wykładowcy.Wtedy będzie w stanie pomóc.
NAJBARDZIEJ EFEKTYWNA METODA NAUKI:

Fiszki, najlepiej samodzielnie utworzone, chociaż jak ma być szybko to lepiej sprawdzą się te w aplikacji na komórkę,
tablet, czy komputer.
METODY NAUKI, KTÓRĄ ODRADZAM:

Piosenki i czasem filmy. Oczywiście ma to swoje zalety, ale język używany w piosenkach ma niewiele wspólnego z
językiem mówionym. Często są to pourywane słowa, które w połączeniu z innymi nie mają większego znaczenia.
Odradzam też naukę słówek wypisanych na jednej kartce, chyba, że jesteśmy w stanie zakryć jedną kolumnę. Odradzam
tez korzystanie z porad na forum. Poza tym nauka własna jest bardzo ograniczona i najlepiej jest skorzystać z pomocy
innej osoby.
POLECANE POMOCE NAUKOWE DO NAUKI JĘZYKA:


Multimedia, aplikacje na telefon, kursy online

Anki lub inne aplikacje na telefon do nauki słówek
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Książki, magazyny, prasa

Nigdy nie korzystałam, ale jeśli chodzi o języki azjatyckie to zdecydowanie polecam książki stworzone przez native
speakerów. Wszystko jest dostępne w Internecie, wystarczy dobrze poszukać.


Blogi, kanały youtube, portale www

Jeśli chodzi o kanały na youtube to musze przyznać, że nie jestem fanką, ale podczas pisania bloga zdarza mi się
korzystać z vlogów, głównie ze względu na wymowę. Możemy czytać, ćwiczyć przed lustrem, ale nic nie zastali wymowy
osób, które od dziecka używają danego języka.


Radio, tv, muzyka

W Polsce nie mamy takich programów, które można byłoby polecić, a w innych krajach też przestały być popularne.
Natomiast piosenki to według mnie nie najlepszy sposób na naukę języka. Oczywiście jeśli chodzi o słownictwo to
zdecydowanie tak. Piosenki świetnie się sprawdzą, ale gramatyki tam nie uraczymy. Natomiast same piosenki to świetne
ćwiczenie ze słuchu. Wtedy sprawdzamy, czy potrafimy np. w japońskim wyłapać przedłużenia, a w wietnamskim oraz
tajskim dźwięki i tony, które mają odpowiedni zapis – tak jak w polskim „ż” i „rz”. Kilka lat temu w telewizji leciały
programy do nauki angielskiego, ale już dawno nie trafiłam na coś takiego i nie bardzo się orientuję.
MOJE ULUBIONE SŁOWO OBCYM JĘZYKU TO:

Najbardziej lubię wszelakie homonimy. Utrudniają życie, ale są niezwykle fascynujące. A ulubione słowo. Jest ich
mnóstwo i nie potrafię wybrać. Za to zawsze bawi mnie japońskie słowo: rusuban o suru, co znaczy opiekować się
domem pod nieobecność właściciela.
MOJA JĘZYKOWA ZMORA TO:

Konstrukcje „jeśli” i strona bierna w języku japońskim oraz zapis języka tajskiego – czasem wydaje się, że wszystko jest
jasne, ale potem okazuje się, że należałoby to czytać zupełnie inaczej.
3 RZECZY, KTÓRE ZABRAŁABYM NA BEZLUDNĄ WYSPĘ...

Sudoku – żeby się nie nudzić; ciepły koc, bo zawsze marznę; dobrą kawę i oczywiście moją drugą połówkę.

„Jeśli znasz języki obce, różnice kulturowe i granice przestają istnieć”

Czytaj więcej na blogu Barbary

>>>
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Martyna Tadrowska Tysia ∙

itysia.blogspot.com ∙ języki obce

Moje TOP 3 artykuły:




Szlifowanie języka dla leniwych ‐ coursera
Szlifowanie języka dla leniwych – seriale
Szlifowanie języka dla leniwych – seriale po hiszpańsku

O mnie: Ambitna, niecierpliwa, wymagająca Tysia z milionem pomysłów i małą ilością niezagospodarowanego czasu.
Szalona administratywistka, której wszędzie pełno i wciąż wymyśla coś nowego, wolontariuszka Projektora, studentka
filologii hiszpańskiej. Perfekcjonistka, wścieka się, gdy coś idzie niezgodnie z planem, ponieważ lubi mieć wszystko dobrze
zorganizowane. Poprzeczkę co chwilę podnosi coraz wyżej i wyżej. Marzy o alpace i przytuleniu niedźwiedzi wszelakich,
choć podobno jest to niemożliwe. Lubi wysyłać i otrzymywać pocztówki i listy. Niektórzy uważają ją za zbyt surowego
wobec siebie cyborga, w rzeczywistości jest w tym swoim zorganizowaniu bałaganiarą zakochaną po uszy w Hiszpanii.

Dość długo nie byłam świadoma językowo. Uciekłam w świat książek i niezbyt miałam ochotę się uczyć. Zapisana na
dodatkowy angielski robiłam wszystko zbyt szybko i znudzona zaczynałam rozmawiać z koleżanką. Za karę musiałyśmy
wychodzić za drzwi. Podobno odkryto wtedy we mnie talent językowy, jednak prowadzącą irytował mój pośpiech
i znudzenie, gdy reszta dzieci za mną nie nadążała. Angielski w szkole był prowadzony kiepsko, dopiero w liceum
odkryłam jak wiele jest przede mną do nauczenia. Wtedy też rozpoczęłam naukę francuskiego. Szło mi całkiem nieźle,
myślałam nawet o maturze z tego języka, jednak zawirowania personalne sprawiły, że francuski to odległe marzenie. Nie
wierzyłam, że jestem w stanie nauczyć się dobrze jakiegoś języka. Moje oceny z angielskiego nie powalały, wymagano od
nas dużo i na jakiś czas miałam dość jakiejkolwiek nauki. Aż do momentu, w którym koleżanka ze studiów zabrała mnie
na lekcję pokazową języka hiszpańskiego. To był mój pierwszy świadomy odbiór tego języka i już wiedziałam ‐ to ten!
Mój plan zajęć był napięty, więc hiszpański zaczęłam dopiero rok później. Szukałam dla siebie studiów w tym kierunku,
ponieważ już wiedziałam, że chcę uczyć. Znalazłam, prywatnie, w dodatku zaocznie. Po pierwszym zjeździe uciekłam z
płaczem. Trafiłam tu gdzie jestem i czuję się świetnie. Certyfikatów nie mam, dopiero niedawno zaczęłam myśleć o
językach poważnie. Francuski znam oficjalnie na poziomie A1, choć rozumiem sporo i dość dużo pamiętam jeszcze z
liceum. Hiszpański oceniam na B1/B2, angielski chyba nadal utrzymuje się na poziomie B2. Marzę o węgierskim.
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MOJE TRIKI & NAJLEPSZE SPOSOBY NA:


naukę słówek

Najczęściej korzystam z fiszek, map myśli i naklejam słówka na przedmioty. Głośne powtarzanie z dotykaniem
przedmiotu, próbowaniem (np. owoce czy warzywa), wymyślanie historyjek‐ wszystkie chwyty dozwolone. Im więcej
zmysłów zaangażujemy i im zabawniej tym lepiej: łatwiej zapamiętamy. Testuję aplikacje do nauki słówek jak iAnki, study
blue, kolejne już czekają na testy.


opanowanie gramatyki

Nauka języka obcego ma być zabawą, jedna gramatyka zabawy chyba nie przypomina. Sposób? Dużo papieru, kolorów
(kredki, pisaki, karteczki), coś pysznego do jedzenia, gorący napój w ulubionym kubku z misiem i do roboty! Języki
romańskie to dość dużo zapamiętywania. W sieci jest jednak bardzo dużo pomocy naukowych.


naukę mówienia

Przypomnij sobie jak zaczynałeś mówić. Ma‐ma, ta‐ta. Z językiem obcym jest podobnie. Zawsze się bałam mówić. Mój
perfekcjonizm mnie zżerał, kazał mi mówić poprawnie, a ja jeszcze nie umiałam, więc siedziałam cicho. Mamy mnóstwo
okazji do rozmowy z native'ami ‐ wymiany studenckie, spotkania językowe, skype i cała masa platform do nauki tylko
czeka na odkrycie.


naukę czytania

Chcesz czytać? Czytaj! Od słów, poleceń do zadań przez opisy produktów i dłuższe artykuły aż po instrukcje obsługi i
książki. Duma z przeczytania choćby krótkiego opowiadania na pewno będzie ogromna, w dodatku nauczysz się wielu
nowych słówek i "opatrzysz" z gramatyką. Same plusy!
NAJBARDZIEJ EFEKTYWNA METODA NAUKI:

Każda metoda ma w sobie coś, co możemy z niej zaadaptować do własnych celów. Nie zamykam się na żadne metody,
jestem ciekawa świata i otwarta nie tylko w życiu, lecz także w nauce języków obcych. Są jednak metody, które się u
mnie nie sprawdziły i nie będę działać wbrew sobie. Każda modna metoda nauki może być dla nas inspiracją, ale oprócz
chęci poznania nowości polecam odrobinę ostrożności i krytycyzmu.
METODY NAUKI, KTÓRĄ ODRADZAM:

Odradzam metody "wbijemy Ci wiedzę do głowy w tydzień bez wysiłku". Każdy, kto kiedykolwiek uczył się czegokolwiek
(nie musi być to język obcy) wie, że nie ma żadnego transferu wiedzy. Aby nauczyć się języka potrzebujemy czasu i
własnego wkładu. Jeśli jakaś metoda Ci nie odpowiada, nie widzisz efektów‐ spróbuj innej.
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POLECANE POMOCE NAUKOWE DO NAUKI JĘZYKA:


Multimedia, aplikacje na telefon, kursy online

Co chwilę znajduję coś nowego. Sprawdź: busuu, memrise, coursera, anki, fiszkoteka. Nadal szukam innych cudów w
sieci i co chwilę znajduję coś nowego.


Książki, magazyny, prasa

Magazyny wydawnictwa Colorful Media, La Revista Española, wersje online gazet wydawanych w danym kraju.


Blogi, kanały youtube, portale www

Jest ich tak dużo i tak często się u mnie zmieniają, że chyba się wstrzymam od wypisania ich tutaj.


Radio, tv, muzyka, gry, filmy

RTVE, BBC, wszystko co wpadnie w ręce. Seriale, filmy, muzyka, audycje ‐ można przebierać i wybierać. Aktualnie
słucham audycji "El palabrero".
MOJA JĘZYKOWA ZMORA TO:

Do tej pory było to subjuntivo i używanie czasu przeszłego w hiszpańskim, ale powoli się oswajam w praktyce z jednym i
drugim i przestaje mi się wydawać zmorą. Podobnie było z odmianami czasowników francuskich ‐ po angielskim, w
którym do wkucia było mało, przyszedł czas na płacz po nocach nad francuskim, bo nie chciałam zapamiętać końcówek.
Zgodnie z maksymą, którą oglądałam w liceum w sali fizycznej "Wszystko jest trudne nim stanie się proste".

3 RZECZY, KTÓRE ZABRAŁABYM NA BEZLUDNĄ WYSPĘ...

Naprawdę tylko trzy? Zabrałabym ze sobą ludzi i cały ekwipunek. Ale niech będzie ‐ kapelusz, namiot i nóż.

Zrób to dla siebie a odnajdziesz pasję.

Czytaj więcej na blogu Martyny

>>>
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Susanna Zaraysky ∙ createyourworldbook.com ∙ foreign languages

My TOP 3 articles:




Music and TV for homework? Really? Yes. Sí. Oui. Да
The importance of female role models for female language learners
Ladino: The “other” Spanish, is dying but saved a life

About me: I was born in the former USSR and I have grown up in the US. My goal is to empower people to use music and

the media to learn foreign languages. I am the only female on the Wikipedia page of living polyglots. I am the co‐
producer of the documentary, saved by Language, about how a Sephardic Bosnian boy saved his life in the Holocaust by
speaking in Ladino, an endangered Judeo‐Spanish language. I am the author of the books, Language is Music (El idioma
es música in Spanish, Idioma é música in Portuguese and Легкий способ быстро выучить иностранный язык с
помощью музыки in Russian) and Travel Happy, Budget Low.

I have studied eleven languages (English, Russian, French, Spanish, Italian, Portuguese, Serbo‐Croatian, Ladino, Hebrew,
Arabic, and Hungarian) and I speak eight of them (minus Hebrew, Arabic and Hungarian). My focus now is to improve
both my Portuguese and Ladino.

MY TIPS & TRICKS FOR:


vocabulary & learning grammar

Listening to music in a foreign language can significantly improve learning how to speak it and your retention of
vocabulary. Music activates more parts of your brain than language does so if you listen to foreign language music, you
are more likely to remember the lyrics of the song and individual words. Songs also help us remember grammatical
patterns, especially the ones which are foreign to us because they don’t exist in our language. It’s important to listen to
music you like and pick songs that don’t have very loud and distracting music because you need to hear the lyrics clearly.



speaking

Don’t be afraid to speak, even if you sound like Tarzan!
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reading

Reading is super important because you make a mental connection between how words appear and how they sound. If
you can listen to an audiobook and read it at the same time or read a radio transcription and listen to it simultaneously,
you are speeding up your processing of what you are reading.
MOST EFFECTIVE LEARNING LANGUAGES METHOD IS:

Learning with music!
METHOD THAT I DO NOT RECOMMEND:

Only reading grammar books are super boring. Some people do excel this way but I find it tedious and far removed from
the fun parts of the language: the culture!
RECOMMENDED LANGUAGE LEARNING TOOLS:

 Media, apps, online courses:
I don’t recommend any specific courses. You have to find media that you like!
 Books, magazines:
Language is Music.
 Blogs, youtube channels, portals:
Find Sesame Street programs in various languages online and learn a new language like a kid with songs!
 Radio, tv, music:
 Directory of Radio Stations by Regions of the World: dir.yahoo.com/News_and_Media/Radio/By_Region,
radiostationworld.com
 Directory of Radio Stations by Language/Ethnic Group: worldtvradio.com/php/radio_channel_language_lineup.php
 Directory of Radio Stations by Country: worldtvradio.com/php/radio_channel_country_lineup.php

MY LANGUAGE „NIGHTMARE”…

The guttural sounds in Arabic.

Make sure you are having fun otherwise it gets boring and you may give up!

More at Susanna’s blog

>>>
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Firmy & portale
Martyna Kubka ∙ blog.fiszki.pl

Top 3 najciekawsze publikacje:




15 minut każdego dnia... Jak wyrobić nawyk systematycznej nauki języka?
Jak przygotować się do rozmowy o pracę po angielsku?
Jak znaleźć motywację do nauki?

Fiszki.pl ‐ Misją wydawnictwa Cztery Głowy jest nauczanie języków obcych przy zastosowaniu metod gwarantujących
minimalny czas, maksymalną skuteczność i satysfakcję. To my, jako pierwsi, wprowadziliśmy na polski rynek FISZKI –
dwustronne kartoniki do nauki języków obcych. Na firmowym blogu piszemy o tymjak znaleźć motywację do nauki
języków obcych i jak uczyć się skutecznie.
NASZE TRIKI I NAJLEPSZE SPOSOBY NA:
 naukę słówek


Nauka za pomocą gotowych fiszek i pudełka z przegródkami MEMOBOX , które pomaga w selekcji materiału i
gwarantuje optymalną liczbę powtórek. Piętnaście minut nauki każdego dnia wystarczy, by osiągnąć niesamowite
efekty w krótkim czasie.



Czytanie obcojęzycznej prasy, blogów, książek w oryginale, oglądanie obcojęzycznych filmów i seriali oraz
przygotowywanie własnych fiszek na ich podstawie. Takie fiszki można mieć zawsze przy sobie i powtarzać słówka w
każdej wolnej chwili, np. w drodze do szkoły czy na uczelnię.

 opanowanie gramatyki


Podczas nauki słówek z naszych FISZEK gramatykę ćwiczy się „przy okazji”, dzięki przykładom, które są zbudowane
tak, by zawierały konstrukcje gramatyczne dostosowane do poziomu nauki. Można też skorzystać z FISZEK
stworzonych pod kątem wybranych zagadnień gramatycznych (np. rekcja czasownika czy czasowniki nieregularne).



Wydawnictwo Cztery Głowy wydało też pierwszą gramatykę do nauki angielskiego w formie osobnych kart , na
których – w bardzo przystępnej formie – zapisane są reguły gramatyczne wraz z praktycznymi przykładami, które
pozwalają zrozumieć strukturę języka angielskiego. Częścią tej publikacji jest również książeczka z ćwiczeniami, która
pomaga utrwalić wiedzę i wyselekcjonować materiał, który nadal wymaga powtórek.

 naukę wymowy


Zapoznanie się z symbolami transkrypcji fonetycznej. To swoisty kod, który otwiera oczy na różnice w wymowie
poszczególnych dźwięków oraz wskazuje, które sylaby należy akcentować. Podczas tworzenia własnych fiszek
najlepiej zapisywać nowe słowa z transkrypcją fonetyczną, co pomoże uniknąć błędów w wymowie już na pierwszym
etapie nauki.



Poprawną wymowę można wyćwiczyć! Dobrym sposobem jest wymawianie pojedynczych sylab i głosek. Angielskie
„th” można np. ćwiczyć, powtarzając sekwencję sylab the‐tha‐tho‐thu. Ważne jest również czytanie na głos czy
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słuchanie nagrań i powtarzanie słów oraz całych zdań za native speakerem – do tego świetnie się nadają FISZKI audio
(pliki mp3). Więcej o tym, jak ćwiczyć wymowę, można przeczytać na naszym blogu (blog.fiszki.pl).
 naukę czytania
Czytanie książek w języku, którego się uczymy, to nie tylko świetny sposób na naukę słownictwa i utrwalanie struktur
gramatycznych, lecz również na wzmocnienie motywacji do nauki – przeczytanie książki w obcym języku daje naprawdę
wiele satysfakcji! Należy jednak pamiętać, bu podczas czytania nie szukać w słowniku każdego słówka, którego się nie
zna. Najważniejsze to rozumieć ogólny sens historii, tak aby się w nią wciągnąć i czytać z przyjemnością. Pod ręką można
mieć notatnik do zapisywania nowych lub ciekawych słów i zwrotów, a nawet całych fragmentów, do których będzie
można wrócić np. po skończeniu rozdziału. Notatki można również wykorzystać do ćwiczenia wymowy.

Najbardziej efektywna metoda nauki:
Od wielu lat jesteśmy propagatorami metody niemieckiego specjalisty w dziedzinie psychodydaktyki Sebastiana Leitnera,
ponieważ wiemy, że przynosi ona niesamowite efekty w nauce języków obcych. Główną zasadą metody Leitnera jest
powtarzanie materiału na tyle często, by go zapamiętać, i na tyle rzadko, by nie tracić czasu na powtórki tego, co już
zostało zapamiętane. Niezbędnymi narzędziami nauki są dwustronne kartoniki (fiszki) i MEMOBOX® – pudełko na fiszki z
pięcioma przegródkami. Uczymy się poprzez przekładanie kartoników do odpowiednich przegródek. To świetny sposób
na selekcję materiału.

Polecane pomoce naukowe do nauki języka:
 Multimedia, aplikacje na telefon:
mFISZKI to innowacyjna, smartfonowa wersja oryginalnych kartonowych FISZEK. Wielką zaletą tej aplikacji jest
połączenie fiszek w formie elektronicznej z dźwiękiem – poprzez dotknięcie ekranu można od razu odsłuchać brzmienie
hasła i przykładu.
 Książki:
Gorąco polecamy książkę „Naucz się uczyć”, autorstwa wspomnianego już wcześniej Sebastiana Leitnera. Poradnik
prezentuje szereg praktycznych wskazówek i ćwiczeń, dzięki którym można szybko, a co najważniejsze – trwale i
skutecznie – opanować materiał, którego trzeba nauczyć się na pamięć. Książka pozwala zerwać z myśleniem typu
"jestem za głupi" lub "jestem za stary". Na naukę nigdy nie jest za późno, a im wcześniej nauczymy się, jak uczyć się
skutecznie, tym szybciej osiągniemy sukces.

Nauka języka a praca i nasza przyszłość:
Nauka języków to przede wszystkim poszerzanie horyzontów. Tak naprawdę bardzo trudno przewidzieć, jakie języki
będą się najbardziej liczyły za kilka czy kilkanaście lat i który będzie nam potrzebny w danym momencie życia.
Najważniejsze to stale się rozwijać w tej dziedzinie, w której czujemy się najlepiej, dlatego radzimy uczyć się tych
języków, które nas pociągają i są związane z naszym hobby, ponieważ w ten sposób łatwiej odnaleźć motywację do
nauki, a to właśnie ona – obok odpowiedniej metody uczenia się – jest kluczem do sukcesu.

Więcej na blogu Fiszki.pl >>>
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Agnieszka Musiał ∙ LinguaJob.pl

LinguaJob.pl to pierwszy w Polsce portal pracy, skierowany do specjalistów o kompetencjach językowych z różnych
branż w Polsce i za granicą. JEŚLI JESTEŚ: KANDYDATEM, szukasz pracy w Polsce bądź w Europie i chcesz wykorzystać
swoje umiejętności językowe ‐ zarejestruj się na naszej stronie i zapoznaj się z szeroką gamą ofert pracy
odpowiadającym Twoim kryteriom na linguajob.pl.
Top 3 najciekawsze publikacje:




Filologia‐zawód w cenie. Wynagrodzenie osób ze znajomością j. obcych
Top language jobs. Dlaczego warto pracować w sektorze usług wspólnych ?
Języki obce rządzą Twoją karierą. Poznaj trendy językowego rynku pracy w
katalogu Language Job Guide 2014

Znajomość j. obcych u szukającychpracy i jakie zapotrzebowanie zgłaszają pracodawcy?
Polska to nie tylko miejsce inwestycji ogólnoświatowych korporacji preferujących najbardziej uniwersalne języki (prócz
angielskiego są to przede wszystkim francuski, hiszpański, niemiecki). W naszym kraju nie brak rodzimych
przedsiębiorców z bogatymi planami ekspansji na rynki ościenne bądź nawet całkowicie egzotyczne. Najbardziej w cenie
są języki skandynawskie, romańskie czy germańskie z których niemiecki i holenderski to prawdziwe perełki na językowym
rynku pracy. Biegła znajomość j .niemieckiego to dziś już gwarant udanego startu w życie zawodowe. Lata 2010‐2014 to
prawdziwy boom na językowym rynku pracy. Zapomniane filologie i humanistyczne wykształcenie wreszcie odnalazło
możliwość rozwoju potencjału językowego, jakim szczycą się absolwenci polskich filologii i uczelni wyższych.

Językowy rynek pracy w Polsce i w UE
Polska to aktualnie jeden z najatrakcyjniejszych krajów europejskich dla firm outsourcingowych. Miasta takie jak Kraków,
Wrocław, Warszawa, Łódź, Poznań, Katowice, Gdańsk czy Lublin plasują się w trzydziestce najgorętszych lokalizacji na
świecie, a wśród regionu EMEA właśnie Kraków przewodzi całej stawce. Polska przejęła pałeczkę od wcześniejszych
liderów – Czech i Węgier, które straciły swoją pozycję i aktualnie nie stanowią konkurencji dla polskiego rynku. Naszą
konkurencją stają się jednak kraje dalekiego Wschodu takie, jak: Indie, Chiny i Filipiny. W dalszej perspektywie może nam
wyrosnąć konkurencja w postaci Ukrainy, która aktualnie nie jest wystarczająco stabilna politycznie i ekonomicznie, ale
nie różni się od Polski pod względem kosztów. Dlatego też zagraniczni inwestorzy doceniają potencjał językowego rynku
pracy w Polsce i planują zwiększyć zatrudnienie specjalistów językowych głównie w sektorze IT, Telekomunikacja,
Księgowość i Finanse. W Polsce może powstać około 20‐30 nowych centrów biznesowych, które będą rekrutować
humanistów i specjalistów branżowych ze znajomością języków obcych. Aktualnie liczba centrów oscyluje wokół 300, a
do wejścia na polski rynek szykują się kolejni gracze. W Polsce działa obecnie ponad 220 firm z 22 krajów, z czego 80
korporacji zagranicznych zatrudnia powyżej 100 osób i myśli o dalszej ekspansji.
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Jaki jest trend na rynku związany z pracą a znajomością języka? Jakie kursy będą dobrą inwestycją w
przyszłość?
W dzisiejszych czasach o atrakcyjności pracownika przede wszystkim decydują jego kompetencje oraz doświadczenie.
Nie idzie to jednak w parze z dyplomem ukończenia studiów wyższych, szczególnie w polskich realiach, gdzie realna
wartość wykształcenia dezawuuje się w niepokojącym tempie. Potwierdza to prestiż największych polskich uczelni, który
sytuuje szkoły wyższe takie jak Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Warszawski w czwartej setce rankingu
magazynu ,,The Times Higher Education” (w zestawieniu zwyciężył California Institute of Technology w USA). W efekcie,
osoby poszukujące pracy zwiększą swoje szanse na rynku poprzez samodoskonalenie praktycznych umiejętności, dotyczy
to zwłaszcza branży IT.
Którzy absolwenci poradzą sobie na rynku pracy? Odpowiedź może brzmieć kuriozalnie: ci, którzy już pracę posiadają.
Studenci, decydujący się na godzenie praktyk czy staży zagranicznych z zajęciami na uczelni zdobywają praktyczną
wiedzę w firmach oraz instytucjach, która procentuje zatrudnieniem na częściowym etacie. Imponujące portfolio stawia
takie osoby w zupełnie innej, znacznie korzystniejszej, sytuacji niż absolwentów, którzy dopiero zaczynają rozglądać się
za opcjami kariery dla siebie.
Studia filologiczne, zwłaszcza te niszowe, zdobywane w Polsce a uzupełniane poprzez liczne możliwości dokształcania w
docelowym kraju jak stypendia Erasmus, praktyki, studia podyplomowe czy nawet praca sezonowa, zapewniają
poszerzenie słownictwa i zdobycie kompetencji interpersonalnych potrzebnych w środowisku zawodowym. Nie
zapomnijmy jednak, że wiedza lingwistyczna to nie wszystko aby odnaleźć się w realiach świata biznesu. Dobrze jest więc
zastanowić się nad kierunkiem naszej kariery zawodowej, związanej z nauczaniem języka obcego, tłumaczeniami czy też
wykorzystaniem znajomości języka obcego w określonej dziedzinie biznesu już w trakcie studiów filologicznych. Warto
zaangażować się w działalność dodatkową, określić swoje umiejętności i dokładny kierunek w którym chcemy się
rozwijać, zapisać się na specjalistyczne kursy czy wreszcie zdobyć cenną wiedzę, kontakty i doświadczenie w trakcie
praktyk zawodowych.

Jaki język a jaka branża





j. niemiecki: sektor IT, księgowość, obsługa klienta, eksport i rozwój sprzedaży
j. francuski: sektor IT, księgowość, HR, obsługa klienta
j. holenderski, szwedzki, duński, estoński: zaawansowane projekty z obszaru odsługi klienta, księgowości
j. rosyjski, czeski: eksport, handel zagraniczny

Znajomość języka a nasze zarobki
Zarobki osoby zatrudnionej na stanowisku General Ledger – Team Leader z biegłą znajomością języka angielskiego i
niemieckiego lub francuskiego mogą osiągać nawet 8 000 zł brutto. Na pensję powyżej 4 tys. brutto mogą liczyć Ci
humaniści, którzy znają co najmniej dwa, trzy języki obce ( w tym jeden mniej popularny, na przykład niderlandzki czy
szwedzki) a także posiadający kompetencje analityczne. Takich kandydatów szukają międzynarodowe korporacje czy
firmy doradcze.
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Wynagrodzenia całkowite osób znających wybrane języki
na poziomie bardzo dobrym (w PLN)

angielski

26 350

25% zarabia
poniżej
3 550

5 670

25% zarabia
powyżej
9 778

francuski

1 003

3 800

5 645

9 600

niemiecki

2 932

3 500

5 500

10 000

włoski

430

3 500

5 000

8 500

hiszpański

516

3 367

5 000

8 000

1 982

3 000

4 500

8 000

język

rosyjski

próba

mediana

Jak wykorzystać znajomość języka aby otrzymać podwyżkę/awans i jak zaprezentować to w CV
Kluczowe znaczenie odgrywają kompetencje związane ze znajomością języków obcych. Nie wystarczy już wpisać
informację w CV, ponieważ angielski, niemiecki i inne języki często są sprawdzane w normalnej rozmowie podczas
spotkania rekrutacyjnego. Po pierwsze: nie znasz żadnego języka obcego? Naucz się. Po drugie: znasz przynajmniej
jeden? Opanuj kolejny. Znajomość języków obcych jest najbardziej uniwersalną umiejętnością w każdej branży,
chociażby kariera rzucała Cię po zupełnie odległych od siebie dziedzinach. Pamiętaj też, aby ułatwić pracodawcy
rozpoznanie Twoich umiejętności językowych. W praktyce przyjęło się stopniowanie wpisanej znajomości języka w CV
na: podstawową, komunikatywną, dobrą i biegłą. Podstawowa oznacza, że potrafisz się porozumieć w najprostszych
sprawach, komunikatywna, że umiesz rozmawiać na dowolny temat jednak niezbyt płynnie i z błędami, dobra, że
rozmowa będzie płynna i bezbłędna, poziom biegły zaś interesuje właściwie wyłącznie filologów. Warto też wspomnieć,
że nie opłaca się oszukiwać i zawyżać pracodawcy swoich umiejętności językowych. Coraz częściej już na etapie rozmowy
kwalifikacyjnej przyjdzie nam porozumiewać się w obcym języku, a oceniać nas będzie specjalista, który już po kilku
zdaniach
zorientuje
się
jakie
faktycznie
posiadamy
umiejętności.

Ciekawe stanowiska pracy, o które można się ubiegać znając język obcy w Polsce i za granicą:




General Ledger – Team Leader, General Ledger – Senior Accountant
Accounts / Call Center – Associate
Business Analyst, PMO Analyst, Accounts/ Senior Associate

Znając język lepiej pracować w Polsce czy wyjechać za granicę?
Biorąc pod uwagę wysoki poziom znajomości j. obcych jak prezentują polscy absolwenci, ich zapał do zdobywania
pierwszych doświadczeń zawodowych nawet w trakcie staży zagranicznych, wykorzystanie tych atutów daje większą
szansę na rozwój i karierę zawodową w Polsce, gdzie mamy jeszcze wiele do zrobienia a nowe inwestycje będą
potrzebować wykwalifikowanej kadry.

Więcej na portalu LinguaJob.pl >>>
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Stanisławczyk Paulina ∙ Hrbiznes.pl
Top 3 najciekawsze publikacje:




Wyjazd językowy formą inwestycji w swoją przyszłość
Język angielski niezbędny w życiu i karierze
Języki skandynawskie trudne, ale opłacalne

HRbiznes to portal internetowy dla osób, które chcą być zawsze na bieżąco z nowościami ze świata HR. Społeczność to
zarówno osoby poszukujące pracy i zatrudnione, jak również pracodawcy i specjaliści do spraw kapitału ludzkiego. Portal
codziennie poszerza bazę ogłoszeń o pracę stałą i tymczasową oraz aktualności i wydarzenia związane z branżą HR.
NAJBARDZIEJ KREATYWNA I EFEKTYWNA METODA NAUKI:
Nauka przez zabawę? Czemu nie! Polecam oglądanie ulubionego serialu w j. angielskim z polskimi napisami, a w wersji
dla bardziej zaawansowanych – z angielskimi napisami.
POLECANE POMOCE NAUKOWE DO NAUKI JĘZYKA:
 Multimedia, aplikacje na telefon, kursy online:
Duolingo – aplikacja mobilna + portal www, Vocable – aplikacja mobilna
 Książki, magazyny, prasa:
W sklepach i salonach prasowych można coraz częściej kupić zagraniczne wydania magazynów, które dostępne są w
Polsce. Czytasz pracę motoryzacyjną bądź pisma modowe? Zamiast polskiego wydania, zacznij wybierać anglojęzyczne.
 Blogi, kanały youtube, portale www:
duolingo.com i TED.com – inspirujące nagrania z polskimi napisami
 Radio, tv, muzyka, gry, filmy:
W sieci można posłuchać zagranicznych radiostacji. Polecam brytyjskie BBC Radio 1.
Jakie znaczenie ma znajomość języka w rozwoju osobistym człowieka?
Dzięki znajomości języka obcego zyskujemy na pewności siebie i otwieramy się na nowe znajomości. Stajemy się bardziej
niezależni – już nie musimy korzystać ze słownika, tego tradycyjnego bądź online, aby zrozumieć czytany tekst bądź
porozumieć się z obcokrajowcem. Zyskujemy też dostęp do nowych źródeł wiedzy – możemy czytać zagraniczne artykuły
na interesujący nas temat. Często są to innowacyjne materiały, które jeszcze nie doczekały się polskiego przekładu.
Którego języka warto się uczyć aby osiągnąć sukces zawodowy obecnie i w przyszłości?
Prócz języka angielskiego, który stanowi obecnie standard w komunikacji międzynarodowej, warto zwrócić uwagę na
rosnące znaczenie języków skandynawskich oraz języków krajów rozwijających się – np. j. chińskiego. Coraz więcej
obiecujących ofert pracy zawiera również wymóg znajomości języka czeskiego, słowackiego, niemieckiego.
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Jak zmotywować się do nauki kiedy nam się...zwyczajnie nie chce?




warto ustanowić dla samych siebie system motywacyjny. Nauka przez godzinę, potem 10 minut przerwy
na czas nauki wyloguj się z Facebooka i zablokuj inne rozpraszające Cię strony. Możesz zrobić o za pomocą
rozszerzenia do przeglądarki (np. StayFocused, LeechBlock)
obejrzyj filmik na TED.com, z anglojęzycznymi napisami i wynotuj słówka, których nie znasz. Po przetłumaczeniu ich,
obejrzyj filmik na nowo. Może tym razem całkowicie bez napisów?

Jak wyznaczyć sobie cel i do niego dążyć w nauce języka?
Celem, do którego dążysz, może być certyfikat lub nowa praca. Mierz wysoko! Zaplanuj działania i prowadź dziennik
postępów. Podziel zadania na mniejsze kroki, a będzie Ci łatwiej je egzekwować. Chwal się drobnymi osiągnięciami, a
otrzymasz wsparcie ze strony otoczenia. Ustaw na tapecie telefonu motywujący cytat bądź zdjęcie swojego celu.
Porady jak „zarobić” na znajomości języka? Jak wykorzystać wiedzę? Czyli ekonomiczne podejście do nauki języka:




zyskując nową umiejętność, jaką jest znajomość języka obcego, możesz śmiało poprosić szefa o podwyżkę
jeszcze nie masz pracy? Aplikuj do firmy, która rozwija się na rynkach międzynarodowych
lubisz podróżować? Dzięki znajomości języka obcego zaoszczędzisz na słowniku :)

Nauka języka a praca, studia i nasza przyszłość?
Obecnie, by zrobić wrażenie na pracodawcy, należy znać co najmniej 2 języki. Angielski to oczywiście standard. Drugi
język zależy od naszych preferencji. Polecam wspomniane wcześniej języki skandynawskie, j. chiński, czeski, słowacki. Na
uczelniach obecnie można wybrać spośród wielu języków. Można uczyć się od podstaw języka, którego nie znało się na
etapie liceum. Warto pomyśleć o takim wyborze, zamiast płacić za kurs w szkole językowej. Kierunek studiów powinien
być powiązany z językiem, którego nauka nas interesuje. Można realizować się w każdym z tych pól z osobna.
Jak wykorzystać znajomość języka aby otrzymać podwyżkę/awans i jak zdolności językowe w CV?
 Dla pracujących
Podejmować się nowych wyzwań. Przyjeżdża partner biznesowy z zagranicy? Warto oprowadzić go po biurze. Event
firmowy, okazja do networkingu? Można zabłysnąć. Promocja firmy na zagranicznych portalach.
 Dla szukających pracy
Wystarczy wpisać stopień znajomości języków obcych. Jeśli pracodawca zaproponuje rozmowę w tym języku, możesz
śmiało się zgodzić, na pewno zapadniesz rozmówcy w pamięć. Obecnie, gdy coraz bardziej popularnym staje się
odchodzenie od tradycyjnych szablonów CV, możesz umieścić znajomość języków obcych zaraz pod doświadczeniem, a
nie na dole strony. Nie zapomnij też wpisać do CV informacji o przebytych kursach czy zdobytych certyfikatach.
Trendy w Polsce i za granicą w rozwoju kompetencji językowych/szkoleń/potencjalnych zawodów i specjalizacji:
Polska staje się światowym centrum branży BPO – business process outsourcing. Branża to skupia firmy z kapitałem
zagranicznym, które lokują swoje filie w największych miastach naszego kraju. Nie da się ukryć, że firmy te poszukują
głównie osób znających języki obce. Jeśli interesuje Cię praca w IT, technologiach mobilnych, finansach, księgowości,
marketingu czy PR – to zdecydowanie opcja dla Ciebie! Jednocześnie, szkolenia i kursy językowe nie są wymagane, o ile
podczas rozmowy kwalifikacyjnej jesteśmy w stanie udowodnić znajomość danego języka.

Więcej na portalu Hrbiznes.pl >>>
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Anna Tomczyk ∙ karieraplus.pl

Top 3 najciekawsze publikacje:




Certyfikaty językowe
Alternatywne sposoby nauki języka
Porady jak szlifować język obcy

KarieraPlus wspiera kandydatów w wyborze właściwej ścieżki kariery oraz inspiruje do podejmowania nowych wyzwań
zawodowych. Poprzez portal www.karieraplus.pl, profile na Facebooku i branżowe przewodniki karierowe pokazuje
możliwości, a także dostarcza wyczerpujących informacji na temat pracy, kariery, pracodawców i ich oczekiwań.

Najbardziej kreatywna i efektywna metoda nauki:
Jedną z najbardziej efektywnych metod nauki języka jest wyjazd do kraju, w którym mówi się nim na co dzień. Można
zdecydować się na kurs językowy – to opcja dobra zwłaszcza dla osób, które nie są na zaawansowanym poziomie –
wolontariat, praktyki lub pracę (rodzaj zajęcia będzie zależał od poziomu języka). Wato też rozważyć wyjazd na Erasmusa
do kraju, którego języka się uczymy. Ważne, żeby przebywając za granicą, jak najwięcej czasu spędzać z tubylcami, a nie z
innymi obcokrajowcami, którzy, jak my, robią błędy i mają inny akcent.
Jakie znaczenie ma znajomość języka w rozwoju osobistym człowieka?
Znajomość języka ma duże znaczenie w rozwoju osobistym i zawodowym, ponieważ wiele specjalistycznych materiałów i
inspirujących tekstów nigdy nie przetłumaczono na polski. Jeśli ktoś biegle posługuje się językiem angielskim, może brać
udział w ciekawych i bezpłatnych kursach online, np. na: www.coursera.org i zdobywając wiedzę, poszerzać słownictwo i
zdolności językowe.
Którego języka warto się uczyć, aby osiągnąć sukces zawodowy obecnie i w przyszłości?
Na pewno najważniejszy jest angielski – on jest językiem codziennej komunikacji w wielu międzynarodowych
korporacjach mających siedziby w Polsce. Jednak, nawet jeśli ktoś nie myśli o pracy w korporacji, warto, żeby znał
angielski. Jest duże prawdopodobieństwo, że także w innych firmach będzie obsługiwał klientów z zagranicy lub
realizował zlecenia dla partnerów z innych krajów. Osoba, która zna angielski, może korzystać z wiedzy zamieszczanej
np. na zagranicznych portalach lub blogach i być na bieżąco z tym, co dzieje się w jego branży. Jednak opanowanie
wyłącznie języka angielskiego może nie wystarczyć. Warto biegle posługiwać się także innym językiem obcym. Jakim? Tu
można wybrać różne strategie – albo uczyć się popularnego języka, takiego jak niemiecki, francuski czy hiszpański, albo
wręcz odwrotnie – wybrać język, który zna znacznie mniej osób, np. słowacki, norweski lub chiński. Jeżeli ktoś jest
zdecydowany na pracę w konkretnej branży, warto, żeby sprawdził, znajomość jakich języków jest najbardziej
poszukiwana na rynku.
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Jak zmotywować się do nauki, kiedy nam się zwyczajnie nie chce!?







jeśli nie chce ci się uczyć, połącz przyjemne z pożytecznym: obejrzyj film w języku, którego chcesz się nauczyć (włącz
napisy – to pomoże wychwycić ci wszystkie szczegóły); znajdź ciekawe filmiki w internecie; tłumacz ulubione
piosenki na język polski (to sprawia dużo frajdy, a nucąc refren lub zwrotkę, utrwalasz słownictwo); umów się na
skype ze znajomym z zagranicy
niektórych motywuje też wyznaczenie jasnego celu, np. jeśli masz ustalony wyjazd za granicę, pomyśl o tym, co
zrobisz, jeśli nie będziesz dostatecznie znać języka. Możesz też ustalać sobie cele tygodniowe – np. rozwiązanie testu
na określonym poziomie na 80% w piątek za tydzień
kolejnym sposobem jest nauka w grupie – ona może być znacznie przyjemniejsza, a poza tym, jeśli zaprosisz
znajomych w celach naukowych, to już trudno będzie się z tego wycofać. Możecie nawzajem odpytywać się ze
słówek i prowadzić konwersacje, wspólnie łatwiej będzie zrozumieć także gramatyczne zawiłości. Dobrym pomysłem
jest korzystanie z map myśli lub innych mnemotechnik

Ile języków warto znać?
Chciałoby się powiedzieć: jak najwięcej. Jednak nie ma wielu poliglotów, którzy mają ogromną łatwość do nauki
kolejnych języków. Uważam, że lepiej znać dobrze 2–3 języki niż 5 słabo, dlatego warto najpierw skupić się na
perfekcyjnym opanowaniu 2–3 języków, a potem ewentualnie decydować się na kolejne. Niektóre języki wywodzą się z
tych samych rodzin, w związku z czym pewne aspekty gramatyki są podobne, zbliżone są też słówka (np. pochodzące
z łaciny). Np. znając hiszpański, łatwiej nauczyć się portugalskiego, ale też trzeba uważać, żeby nie zacząć mieszać tych
języków.

Porady, jak wykorzystać znajomość języka, aby otrzymać podwyżkę/awans/zdobyć pracę i jak zaprezentować
zdolności językowe w CV?
To, jak zaprezentujemy znajomość języka w CV, zależy od stanowiska, na jakie aplikujemy. Języki można wpisać w
umiejętnościach, jednak jeśli pracodawca wyraźnie podkreśla, że biegłe posługiwanie się językami obcymi jest atutem
kandydata, wtedy warto to wyodrębnić o oddzielnej sekcji i jeszcze podkreślić boldem. Samo wymienienie języków nie
wystarczy, trzeba także zaznaczyć poziom zaawansowania.
Jeśli ktoś może pochwalić się certyfikatami – niech nie zatrzymuje togo dla siebie! Można też dodać jakieś szczególne
osiągnięcia w tym zakresie – np. publikację napisanego przez kogoś tekstu w języku angielskim w zagranicznej prasie.

Więcej na portalu Karieraplus.pl >>>
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PODZIĘKOWANIA

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które podzieliły się swoimi doświadczeniami z językiem
obcym i pomogły stworzyć poradnik. Dzięki wspólnej pracy powstał niesamowity i wysoko
merytoryczny projekt, który stał się ciekawym zbiorem porad dla wszystkich osób uczących się
języka obcego!
Lista osób, które udzieliły wywiadu >>
Dziękujemy także partnerom, którzy poprzez pomoc w promocji poradnika sprawili, że mógł on dotrzeć
do szerokiego grona zainteresowanych.
Lista partnerów merytorycznych >>

Aby pomóc w dalszej promocji zapraszamy do udostępniania:

Dziękujemy,
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