
I TY ZOSTANIESZ POLIGLOTĄ 

Niewielu uczniów ma wrodzone zdolności do nauki języków obcych. Ale większość z nas może 
odnaleźć swój najlepszy sposób, styl uczenia się i znacznie szybciej opanować dany język, a 
nawet kilka. Tak twierdzi wielu znanych poliglotów. Mają oni wiele rad dla osób 
początkujących lub od lat próbujących bez skutku nauczyć się języka. 

Berry Lewis uważa, że najlepszą metodą jest używanie od początku konwersacji w praktyce. 
Włoski znawca tematu - Luca Lampariello - poleca najpierw zapoznać się z podstawami języka 
i słownictwa, a dopiero potem przejść do rozmówek. Nasz polski znany poliglota Zygmunt 
Broniarek twierdził, że najlepszym sposobem jest uczyć się na pamięć całych zdań. Steve 
Kaufmann z Kanady radzi czytać i gromadzić słownictwo. Wiele lat temu Niemiec polskiego 
pochodzenia - Emil Krebs - osiągnął sukcesy, bo uczył się chodząc po gabinecie na golasa i 
powtarzając materiał – i to nie żart. Każdy miał jakiś sposób. 

Ale co ja lub Ty możemy zrobić, by odnaleźć swój styl uczenia się? Otóż, by lepiej uczyć się 
języka, po pierwsze - trzeba sobie uświadomić, czego nie lubimy w trakcie tej nauki. To będzie 
wskazówka pomocna w znalezieniu swojego optymalnego sposobu uczenia się. David A. Kolb 
podzielił styl przyswajania języka obcego na cztery kategorie i nadał im nazwy żywiołów. 

 I tak: 

• Ogień – to osoby, które nie znoszą monotonności w nauce. Nastawione są na działanie 
i emocje. Najlepsza dla nich jest nauka w praktyce od pierwszego dnia i najlepiej 
sprawdzi się forma indywidualna. 

• Woda – dla tych osób są równie ważne emocje, ale zamiast działania - wolą 
obserwować. Dlatego lepiej będą się uczyć w grupie, słuchając jak inni sobie radzą. 
Potrafią się uczyć na ich błędach i czują się bezpiecznie. Potrzebują więcej czasu, by 
zacząć rozmówki. 

• Ziemia – to żywioł dla analityków. Dla nich ważna jest gramatyka. Muszą rozumieć, 
czego się uczą, jak funkcjonuje język. Nie mówią od razu, bo potrzebują namysłu i 
poukładania wszystkiego w myślach na spokojnie. 

• Powietrze – ci uczniowie lubią działać, ale preferują zacząć od pisania i struktur 
schematów. Chcą najpierw poznać podstawy. Wolą ćwiczenia pisemne i lubią sami się 
uczyć, najlepiej w domu. Dopiero potem przechodzą do mówienia. 

Główną przyczyną niepowodzeń lingwistycznych osób uczących się może być to, że uczą się 
niezgodnie ze swoim stylem. Wielu uczniom po prostu „nie leży” nauka w systemie klasowo-
lekcyjnym, gdzie za każdy błąd karani są gorszą oceną. A przecież dzięki błędom uczymy się 
mówić poprawnie.  

Mam nadzieję, że ten tekst pomoże Ci dopasować styl uczenia się do Ciebie. Możesz 
wykorzystać link: sekretypoliglotow.pl/twój-styl. Polecam również wywiad w Internecie „ Jak 
skutecznie uczyć się języków” – rady Dalajlamy. 
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