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SAMODZIELNA I SKUTECZNA



Jak się uczyć samodzielnie,
aby było to skuteczne?

Wielu osobom wydaje się, że samodzielna nauka języka nie
jest możliwa i trzeba zainwestować w drogie kursy językowe,
aby osiągnąć zadowalające efekty. To nieprawda!
Nie będziemy Cię przekonywać, że zdołasz sam nauczyć się
języka do poziomu C2 w tydzień – trzeba by było chyba użyć
czarów :) Ale przy odpowiedniej dawce samodyscypliny i
motywacji można opanować podstawy angielskiego czy
innego języka obcego albo doskonalić swoje umiejętności bez
pomocy nauczyciela i nie wydając na to wielkich pieniędzy: w
domowym zaciszu! Jak to zrobić?



1. Nie chce Ci się ślęczeć
godzinami przy biurku?
Wybierz inne miejsce albo zrób
sobie przerwę!

Nie ma chyba gorszego początku niż narzucić sobie np. że
przerobisz dzisiaj cały rozdział z gramatyki angielskiej i
siedzieć przy biurku nad podręcznikiem, bez względu na to, ile
czasu Ci to zajmie. Do skutku, bez żadnej przerwy. Nawet jeśli
uda Ci się zrealizować założony plan, istnieje spora szansa, że
zamkniesz potem podręcznik i już więcej do niego nie wrócisz,
albo wrócisz z wyrzutami sumienia po miesiącu, aby na nowo
się zmuszać do nauki. Zupełnie nie o to chodzi! 



Pamiętaj, że nauka, zwłaszcza samodzielna, ma być
przyjemnością, a nie mordęgą. Główną zaletą samodzielnej
nauki jest przecież właśnie to, że możesz się uczyć w
dowolnym czasie i miejscu – wtedy, kiedy masz na to
ochotę, a nie wtedy, kiedy ktoś Ci każe. Nauka nie zając, nie
ucieknie! Wybierz więc taką porę, kiedy masz najwięcej
chęci na naukę, znajdź wygodne miejsce i do dzieła. Nic się
nie stanie, jeśli zrobisz sobie przerwę (pod warunkiem, że
później naprawdę wrócisz do nauki). Bądź dla siebie
wyrozumiały, ale nie pobłażliwy.



2. Nie możesz się skupić na
nauce? Zjedz coś albo idź na
spacer!

Nikomu chyba jeszcze nie udało się osiągnąć dobrych
wyników w nauce, gdy w brzuchu burczy mu z głodu. Zanim
zabierzesz się do nauki, zjedz coś lekkiego (nie byłoby co
prawda dobrym pomysłem zasiadać do książek tuż po sutym
obiedzie, ale kanapka czy trochę owoców na pewno nie
zaszkodzi!). Pamiętaj też, żeby regularnie pić wodę . Co
najmniej 2,5 litra płynów dziennie jest potrzebne nie tylko dla
Twojego zdrowia, ale też dla sprawnego funkcjonowania
mózgu i lepszego zapamiętywania.



Koniecznie zadbaj też o takie całkiem przyziemne, ale nie
zawsze oczywiste sprawy jak to, żeby było Ci ciepło (ale nie za
gorąco) lub żeby w pomieszczeniu, w którym przebywasz, nie
było nadmiernego hałasu. Niech nic Cię nie rozprasza! Poproś
domowników, żeby nie przeszkadzali Ci przez te pół godziny
lub godzinę, kiedy się uczysz.
 I uwaga! Wcale nie trzeba się uczyć, siedząc przy biurku. Jeśli
jesteś aktywną osobą, możesz równie dobrze wybrać się na
spacer lub nawet siłownię z notatkami w ręku. Jeśli wolisz,
wybierz ulubiony fotel lub wygodną kanapę – wszystko zależy
od tego, jaki styl nauki najbardziej Ci odpowiada.



3. Nie chcesz uczyć się słówek
na pamięć? Nazywaj
konkretne przedmioty!

Mało jest tak zniechęcających dla osób uczących się języka
rzeczy, jak konieczność zapamiętywania list słów, które nie
mają żadnego powiązania z rzeczywistością. Jest to
frustrujące i mało efektywne. Dobrym pomysłem na
zapamiętywanie słówek jest „obklejanie” nimi obiektów, do
których się odnoszą. Uczysz się nazw mebli? Weź
samoprzylepne karteczki i naklejaj nazwy na sprzęty
domowe. Następnego dnia zrób spacer po mieszkaniu i
sprawdź, czy pamiętasz każde słówko!



Chcesz się nauczyć mówić o członkach rodziny? Weź duże
zdjęcie i podpisuj, albo po prostu wskazuj na konkretna
osobę, jeśli nie chcesz zniszczyć pamiątkowych zdjęć  –
z całą pewnością będzie Ci łatwiej zapamiętać, że teściowa to
mother-in-law, jeśli nazwiesz w ten sposób konkretną, znaną
Ci osobę na zdjęciu, niż gdyby było to całkowicie abstrakcyjne.



4. Nie możesz zapamiętać słów
i wyrażeń? Stwórz własną
historię!

Ustaliliśmy już, że najlepiej jest poznawać i zapamiętywać
słowa lub wyrażenia w ich naturalnym kontekście: oprócz
umieszczania karteczek na przedmiotach i podpisywania
zdjęć dobrym pomysłem jest układanie zdań z nowo
poznanymi słowami tak, żeby pasowały do Twojego życia. Jak
to zrobić?  Przykładowo, gdy przeczytasz zdanie: My aunt has
three cats i Twoim celem jest zapamiętanie słówka aunt,
dopasuj to zdanie do znanej Ci sytuacji.



Żadna z Twoich ciotek nie ma kotów, ale jedna z nich
mieszka we Francji i lubi filmy fantasy? Powiedz: My aunt
lives in Paris. My aunt likes fantasy movies. I tak dalej.
Opowiadaj sobie swoje własne historie z nowo poznanymi
słówkami. Możesz takie historie zapisywać i później do nich
wracać, zamiast powtarzać słowa z listy.
We dwie lub więcej osób można pobawić się też w grę
językową polegającą na wymyślaniu zdań do określonych
słówek i tworzeniu do nich historii: każda osoba po kolei
dodaje po jednym zdaniu.



5. Nie rozumiesz gramatyki?
Tłumacz dosłownie!

Osoby uczące się języków, zwłaszcza bez nauczyciela, mają
problemy z zastosowaniem reguł gramatycznych, których się
nauczyły. Wynika to najczęściej z braku zrozumienia tych
reguł. Co można na to poradzić? Weź kilka zdań
przykładowych ilustrujących daną regułę i „rozłóż” je na
czynniki pierwsze.  Zabaw się w językowe scrabble :)



Przykładowo, ucząc się mowy zależnej możemy wziąć na
warsztat zdania:

She asked what his name was.  – Zapytała, jak on ma na imię.
(Zapytała jakie jego imię było.)
Tom asked Joe, if he could swim. – Tom zapytał Joe, czy umie
pływać. (Tom zapytał Joe czy on umiał pływać.)

Tłumacząc zdania dosłownie ( tak jak w nawiasie) szybko
zauważymy, że w mowie zależnej mówiąc o zdarzeniach
teraźniejszych, używamy po prostu czasownika  w czasie
przeszłym, zamiast – tak jak w polskim – w teraźniejszym.

I już mamy gotową regułę do zapamiętania!



6. Brakuje Ci czasu na naukę?
Ucz się przy okazji!

Ucząc się sam, nie musisz ściśle przestrzegać godzin nauki
(choć oczywiście możesz, jeśli tak jest Ci wygodniej). Możesz
wygospodarować jeszcze więcej czasu na naukę, na przykład
stojąc w korku lub czekając w kolejce u lekarza. Zamiast się
nudzić, wyciągnij komórkę i powtarzaj słówka w aplikacji
mobilnej, albo pograj w grę językową. Możesz też ustalić, że
codziennie pijąc kawę powtórzysz kilka słówek przez
aplikację. Nie wymaga to wiele wysiłku, a na pewno szybko
zobaczysz efekty.



Możesz też przygotować własne fiszki do nauki (małe
karteczki, na których będziesz zapisywać słówka i ich
tłumaczenie) i wyciągnąć je w dowolnym momencie.
 Nie zapominaj też o metodach nauki przy okazji takich jak
słuchanie audycji radiowych czy oglądanie programów
telewizyjnych w obcym języku – łączysz w ten sposób
przyjemne z pożytecznym: relaksujesz się i jednocześnie
osłuchujesz się z językiem, którego się uczysz.



5. Chcesz się nauczyć mówić?
Powtarzaj za lektorem!

To, że uczysz się w domu i bez pomocy nauczyciela, nie znaczy,
że nie możesz ćwiczyć mówienia. Słuchaj jak najwięcej nagrań
native speakerów i powtarzaj za nimi. Świetnie działa też
funkcja nagrywania własnych wypowiedzi lub odgrywania ról
w dialogach. Możesz na przykład odtwarzać po jednej kwestii
w dialogu i powtarzać je, albo odpowiadać za jedną z osób i
potem sprawdzać, czy poprawnie przeczytałeś dane słowo lub
zdanie.



Czytaj też na głos: sobie lub innym. Nie wstydź się!
Wiadomo, że Twój akcent nie będzie od początku idealny,
ale chodzi o to, żeby stale nad nim pracować. Pomyśl też
nad takim rozwiązaniem, jak rozmowy z innymi osobami
uczącymi się języka lub nawet native speakerami przez
skype'a. W odróżnieniu od profesjonalnych konwersacji nic
to nie kosztuje, a pomoże pokonać  blokadę przed
mówieniem w języku obcym.
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Angielski i 10 innych języków - ucz się samodzielnie:
wygodnie i skutecznie!
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