
 

Dlaczego warto uczyć się języków obcych? 

Świat, który nas otacza ciągle się zmienia i stawia coraz wyŜsze wymagania. Teraz nie wystarczają juŜ 

bardzo dobre oceny w szkole. Ludzie, którzy chcą coś osiągnąć, muszą pracować nad sobą, rozwijać się  

i ciągle się uczyć. Obecnie bardzo potrzebna staje się znajomość języków obcych. 

Człowiek, który np. stara się o pracę, która da mu wysokie zarobki musi spełnić określone oczekiwania 

pracodawcy. Przeglądając oferty pracy moŜna dojść do wniosku, Ŝe bez znajomości języków obcych trudno 

znaleźć dobrą pracę. Najwięcej osób uczy się języka angielskiego, który jest najczęściej wymagany  

w przyszłej pracy. Języki obce przydają się nie tylko w pracy. Osoby, które wyjeŜdŜają za granicę np. na 

wycieczkę takŜe powinny znać język kraju, do którego jadą. Znajomość języka obcego pozwala im np. 

zapytać o drogę, zrobić zakupy. 

Ostatnio coraz częściej młodzi ludzie wyjeŜdŜają za granicę w poszukiwaniu pracy albo teŜ po to aby 

studiować. Znajomość języka obcego jest takim osobom bardzo potrzebna, poniewaŜ bez niej trudno byłoby 

wyjechać do innego kraju i uczyć się. Nauka języków obcych stała się bardzo waŜna dla wielu ludzi.  

 



Coraz częściej bez ich znajomości nie byłoby moŜliwe znalezienie pracy. Osoby, które myślą o dobrze 

płatnym zajęciu, powinny postawić na naukę jakiegoś obcego języka, np. angielskiego lub niemieckiego. 

Języki obce stają się częścią codziennego Ŝycia i pomagają zrozumieć innych ludzi  

z obcego kraju. Dlatego właśnie warto się ich uczyć! 

Nie moŜna teŜ zapominać, Ŝe język obcy jest bardzo potrzebny do kontaktów między ludźmi.  

Wiele osób przecieŜ korzysta z Internetu, gdzie zawiera znajomości na całym świecie. Nie sposób przecieŜ 

porozumiewać się z osobami innych narodowości, mieszkającymi tysiące kilometrów od naszego kraju po 

polsku. 

Ucząc się języków obcych nie powinniśmy jednak zapominać o nauce naszego narodowego języka. 

Polacy bardzo często poznając obce języki stosują zapoŜyczenia np. z języka angielskiego.  

Z tego powodu polskie słowa bardzo często wychodzą z uŜycia. Trzeba pamiętać, Ŝe pomimo konieczności 

nauki języka obcego, język polski jest nam bardzo potrzebny. Jego biegła znajomość pozwoli nam 

szybciej i efektywnej poznać tajniki języka obcego, szczególnie jego zasady gramatyczne. ChociaŜ 

nauka języków obcych jest obecnie koniecznością, nie wolno nam jednak zapominać  

o rodzimym języku i jego kulturze oraz literaturze.  

 



Dlaczego nauka języków obcych współczesnemu człowiekowi jest bardzo potrzebna? „Świat stał się 

mniejszy” poprzez media i szybki przepływ informacji oraz dzięki nowoczesnym środkom transportu. 

MoŜemy poznawać go podróŜując i stykając się osobiście z ludźmi róŜnych narodowości i kultur.  

Znajomość języka obcego pozwala bez problemów poruszać się w otaczającym nas świecie. Bez 

umiejętności posługiwania się językiem obcym nie moŜna znaleźć dobrej pracy, zrelaksować się 

wypoczywając w obcym kraju, czy teŜ poznać kultury innego narodu. Nauka języka obcego pomaga teŜ w 

nauce innych przedmiotów, poniewaŜ ludzie, którzy uczą się go mają lepsze rezultaty na egzaminach, 

a ich pamięć jest w stanie przyswoić więcej wiedzy. 

Myślę, Ŝe przedstawione argumenty świadczą o tym, Ŝe warto uczyć się języków obcych. Taka umiejętność 

pozwala przecieŜ uczestniczyć w Ŝyciu całego świata, nie tylko naszego kraju. 
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Często ludzie uczący się języków obcych szukają jakiejś niesamowitej metody, która nagle 

drastycznie zmieni ich proces nauki. Przeglądają Internet, róŜnego rodzaju poradniki, oglądają 

filmy, na których mniej lub bardziej znani poligloci wygłaszają róŜne teorie na temat nauki 

języków obcych. Stwierdzają, Ŝe najlepiej będzie jeśli po prostu skopiują metody 

któregokolwiek ze swoich nowo poznanych autorytetów. Tymczasem nauka języka 

niekoniecznie na tym polega. DuŜo więcej, niŜ kopiowanie tego, co robią nasi bohaterowie, da 

nam odrobina zdrowego rozsądku.  

Zanim rozpoczniesz naukę języka obcego zadaj sobie pytanie: "Po co się uczę języka?" 

Niby pytanie z gatunku prostych, ale wiele osób zdaje się być tego nieświadomym. Jeśli ktoś 

stwierdza, Ŝe fajnie byłoby się nauczyć hiszpańskiego, ale nie bardzo wie dlaczego, to raczej 

powinien to sobie odpuścić, bo nauka będzie niczym innym jak stratą czasu.  

Jeśli ktoś uczy się danego języka tylko dlatego Ŝe "jest piękny", albo Ŝe ma taki kaprys to 

się go zapewne po prostu nie nauczy, pomijając kilkanaście zwrotów, których absolutnie nie 



naleŜy mylić ze znajomością języka. śadnego z języków obcych nie wystarczy, Ŝe uczę się, bo 

muszę albo chcę. Ale raczej dlatego, Ŝe staje się on naturalną częścią  Ŝycia i utrata jego 

znajomości w duŜym stopniu wpłynęłaby na to, co robię w wolnych chwilach. Tak więc zanim 

ktoś postanowi zostać poliglotą niech najpierw się zastanowi dlaczego chce nim zostać.  

1.  Uświadom sobie  powód:  „Po co się uczę języka obcego?” Jakie są jego zalety? 

2. Ucz się sam, tego, czym się interesujesz stosując język obcy poprzez Internet, filmy, 

piosenki, ksiąŜki, prasę. 

3. Wykorzystuj kaŜdą okazję do konwersacji w wybranym języku. 

4. PodróŜuj poznając inne kraje i kultury i w praktyce Ŝycia posługuj się poznawanym 

językiem 

 

Niech wybrany język obcy będzie wplatany 

w codzienne Ŝycie i uŜywany kaŜdego dnia!!! 



1. Jest wiele tańszych metod nauki języków. Tak naprawdę szkoła językowa stanowi jedną z droŜszych moŜliwości jakie stoją przed osobą chcącą się 
nauczyć języka obcego. Przeciętnie musimy zapłacić około kilkuset złotych za semestr, w trakcie którego zajęcia będą się odbywać raz, lub dwa razy w 
tygodniu. Z reguły otrzymujemy gratis podręcznik w stylu XXI wieku, czyli gęsto zapełniony uśmiechniętymi twarzami młodych ludzi, niekoniecznie natomiast 
obfity w wyjaśnienia dotyczące gramatyki czy słownictwa. Te czarno-białe, które z reguły są obszerniejsze i ciekawsze pod względem materiału (czyli Wiedza 
Powszechna, Assimil, Teach Yourself i cała reszta) z reguły są 10 razy tańsze. 
 
2. Zajęcia raz/dwa razy w tygodniu to bardzo mało. Ludzie często idą do szkół językowych z powodu braku czasu i twierdzą, Ŝe uczęszczając na zajęcia 
dwa razy w tygodniu nauczą się obcego języka. Tymczasem to niestety tak nie działa. JeŜeli ktoś nie przysiądzie i nie powtórzy materiału w domu, to niech 
nie liczy, Ŝe cokolwiek z lekcji wyciągnie. Z mojego własnego doświadczenia mogę powiedzieć, Ŝe jeśli nie ćwiczy się codziennie danego języka przez jakieś 
pół godziny dziennie, to postępy są raczej niewielkie. A warto dodać, Ŝe 30 minut to zaledwie niezbędne minimum. Uczniowie szkół językowych często zaś 
wracają z zajęć i odkładają materiały 
 
3. RóŜni są nauczyciele, róŜne są teŜ grupy. Zapewne kaŜdy w swoim Ŝyciu natrafiał na nauczycieli lepszych i gorszych. Ci lepsi umieli dobrze wyjaśnić 
zawiłości gramatyki, zasiać w człowieku chęć doskonalenia języka, poznawania kultury. Ci gorsi natomiast powodowali, Ŝe zajęcia stawały się nudne i były 
udręką. O ile pomoc tych pierwszych często jest nieoceniona, tak drudzy spowodują, Ŝe bardzo szybko zaczniesz Ŝałować wydanych pieniędzy. Podobnie ma 
się kwestia z osobami, które uczą się języka razem z tobą - mogą albo spowodować, Ŝe poczujesz do danego języka większą miłość, albo będą hamować 
twój rozwój (jeŜeli nic nie robisz w domu). Niestety wybierając szkołę językową wybierasz trochę kota w worku - nigdy nie wiesz jakiego rodzaju będzie twój 
nauczyciel czy pozostali uczniowie. 
 
4. Szkoła językowa to nie jest jedyne miejsce w jakim nauczysz się mówić. Jednym z najczęstszych haseł jakimi szkoły operują jest moŜliwość 
odbywania konwersacji. Tak się składa, Ŝe w dobie internetu znalezienie osób chętnych do rozmowy za darmo raczej nie jest problemem. Sam w tej kwestii 
nie jestem autorytetem, bo nigdy nie praktykowałem poszukiwań poprzez skype, ale znam osoby, które w taki sposób z powodzeniem wyszukiwały 
rozmówców i sobie to bardzo chwaliły. 
 
5. Jeśli brakuje Ci motywacji by uczyć się samemu to, niestety, nie masz alternatywy.  I to jest rzeczywiście jedyna zaleta prywatnej szkoły językowej 
jaką zdołałem znaleźć. W szkole zawsze będziesz miał osobę, która stanie z batem i dopilnuje tego abyś rzeczywiście przychodził na zajęcia (ile z tych zajęć 
wyniesiesz to juŜ jednak osobna kwestia). Warto jednak sobie najpierw zadać pytanie, czy nie mając motywacji do nauki w samym sobie moŜna się w ogóle 
nauczyć 


