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Zdecydowanie wolę pracę inteligentną aniżeli pracę ciężką.
Jeśli też tak uważasz, to zapraszam do korzystania z e-poradnika. Poradnik
jest dla wszystkich, którzy uczą się języka. Szczególnie dla tych, którym
zdarzyło się rzucić naukę wcześniej. Kiedy rezygnuje się z nauki języka?
Gdy przestaje być przyjemnością i pozytywnym wyzwaniem, a zaczyna
się kojarzyć z wysiłkiem i każdorazowym zmuszaniem się do otwarcia
podręcznika lub programu. Wówczas odczuwa się ulgę za każdym razem,
gdy zrezygnowało się z seansu nauki. Kolejnym naturalnym krokiem
jest odłożenie nauki „na moment, gdy będę miał więcej czasu” czyli...
rezygnacja.
Poradnik pokazuje, jak można inaczej pracować nad swoim językiem.
Inteligentniej. Szybciej. Wybierz z niego, co tylko zechcesz.
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Wszyscy mamy ograniczony zapas silnej woli – tak twierdzi amerykański
psycholog Roya Baumeister. W ciągu każdego dnia, podczas realizowania
naszych zadań i odpowiadania na nieoczekiwane sytuacje, wyczerpujemy
go, kropla po kropli. Na ogół wystarcza go nam na jedną-dwie inicjatywy
wymagające samozaparcia i determinacji. Badania Baumeistera wykazały,
że np. nauka języka przy równoczesnym odchudzaniu się powoduje
niepowodzenie na jednym z tych pól. Po prostu: silnej woli jest za mało.
Rozwiązanie? Silną wolę oczywiście można ćwiczyć. Ale można zrobić
też coś innego. Można tak ukształtować swoją naukę języka, by nie była
mozolnym i wymagającym każdorazowego spinania się przedsięwzięciem,
ale naturalnym i pełnym pozytywnej energii wykorzystaniem naszych
możliwości.
Język poznajesz za pomocą zmysłów, a te z kolei są połączone z twoim
mózgiem za pośrednictwem sieci nerwowej. Jeśli jesteś słuchowcem, to
masz najbardziej rozwinięte połączenia między aparatem słuchowym,
a tą częścią mózgu, która interpretuje bodźce słuchowe. U wzrokowców
z kolei najbardziej rozwinięte są połączenia pomiędzy aparatem
wzrokowym a częścią mózgu odpowiedzialną za bodźce wzrokowe.
Uczenie się języka jest jak każda inna nauka: opanowujesz informacje
i umiejętności. Po co wykorzystywać do tego szlaki słabszej jakości?
Wykorzystaj te, które masz najlepsze – to znaczy jakie? Aby się tego
dowiedzieć, zacznij od sprawdzenia stylu nauki, najskuteczniejszego dla
Ciebie w przekazywaniu informacji do mózgu.
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KWESTIONARIUSZ PREFEROWANEGO
STYLU NAUKI
W kwestionariuszu O’Briena oceń, na ile każde ze zdań: nie odnosi się
do Ciebie (1), czasem odnosi się do Ciebie (2), często odnosi się do
Ciebie (3). Odpowiedz na wszystkie pytania kwestionariusza.

1 - Nigdy nie odnosi się do mnie.
2 - Czasami odnosi się do mnie.
3 - Często odnosi się do mnie.
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Preferowany styl: Wzrokowiec

1. _____ Lubię gryzmoły, przez co moje notatki są pełne strzałek
i rysunków.
2. _____ Pamiętam coś lepiej, gdy to zapiszę.
3. _____ Gubię się lub spóźniam, jeśli ktoś mówi mi, jak dostać się do
nowego miejsca i nie zapiszę sobie wskazówek.
4. _____ Kiedy staram się zapamiętać czyjś numer telefonu, lub coś
nowego w tym stylu, pomaga mi wyobrażenie sobie tego
w myślach.
5. _____ Kiedy zdaję test, potrafię „zobaczyć” stronę w podręczniku, na
której jest odpowiedź.
6. _____ Wolę patrzeć na osobę, kiedy mówi. To pozwala mi się skupić.
7. _____ Chodziłem/am do logopedy.
8. _____ Trudno mi zrozumieć, co dana osoba mówi, gdy równocześnie
mówią inne osoby lub gra muzyka.
9. _____ Trudno mi zrozumieć dowcip, gdy ktoś go mówi.
10. ____ Lepiej mi się pracuje w cichym miejscu.

Wzrokowiec Suma _____
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Preferowany styl: Słuchowiec

1. _____ Moje notatki z reguły nie są schludne, mają dużo poprawek
i skreśleń.
2. _____ Wykorzystuję mój palec jako wskaźnik podczas czytania, żeby
pilnować gdzie czytam.
3. _____ Czytanie dokumentów napisanych drobnym drukiem lub
słabych kserokopi sprawia mi trudność.
4. _____ Lepiej rozumiem, jak coś zrobić, gdy ktoś mi to opowie, niż gdy
przeczytam o tym samodzielnie.
5. _____ Pamiętam rzeczy, które usłyszę, ale nie rzeczy, które zobaczę lub
przeczytam.
6. _____ Pisanie jest męczące. Przyciskam zbyt mocno swoje pióro lub
ołówek.
7. _____ Moje oczy męczą się szybko, choć okulista powiedział, że
wszystko z nimi w porządku.
8. _____ Kiedy czytam, mylą mi się słowa, które wyglądają podobnie, jak
„plan” i „plac” i „krok” i „mrok”.
9. _____ Pismo innych ludzi jest dla mnie nieczytelne.
10. ____ Gdybym miał wybór, aby uczyć się nowych informacji za
pośrednictwem wykładu lub podręcznika, wolałbym tego
słuchać, niż o tym czytać.

Słuchowiec Suma _____
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Preferowany styl: Kinestetyk

1. _____ Nie lubię czytać instrukcji: wolę po prostu zacząć coś robić.
2. _____ Uczę się najlepiej, gdy pokazano mi, jak coś zrobić i mam okazję
od razu spróbować.
3. _____ Nauka przy biurku nie jest dla mnie.
4. _____ Mam tendencję do rozwiązywania problemów prędzej metodą
prób i błędów, niż krok po kroku.
5. _____ Zanim podążę za instrukcją, wolę najpierw zobaczyć jak ktoś
inny to robi.
6. _____ Potrzebuję częstych przerw podczas nauki.
7. _____ Nie jestem specjalistą w udzielaniu ustnych wyjaśnień lub
wskazówek.
8. _____ Niełatwo się gubię, nawet w dziwnym otoczeniu.
9. _____ Lepiej myślę, kiedy mam przestrzeń do poruszania się.
10. ____ Kiedy nie mogę przypomnieć sobie konkretnego słowa, dużo
gestykuluję i nazywam tę rzecz „czymś w ten deseń”.

Kinestetyk Suma _____
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Gdy wypełnisz już wszystkie 30 rubryk, dodaj do siebie wyniki dla każdej
z trzech sekcji. Maksymalny wynik w każdej sekcji to 30, minimalny to 10.

Wzrokowiec		

Słuchowiec		

Kinestetyk

suma: _____		

suma: _____		

suma: _____

Teraz już wiesz, kim jesteś (albo wiedziałeś wcześniej, a tylko się upewniłeś):
wzrokowcem, słuchowcem, czy kinestetykiem. A co to znaczy:

Jak odbierasz
informacje

Jak
zapamiętujesz
informacje

Jak się
komunikujesz

Wzrokowiec

Słuchowiec

Kinestetyk

Poprzez materiał drukowany
uzupełniony przez schematy,
rysunki, grafy, kolorowe notatki
lub oglądając bezpośredni
pokaz.

Najlepiej jeśli możesz
je usłyszeć, powiedzieć,
przedyskutować, przeczytać na
głos.

Poprzez doznania dotykowe,
zaangażowanie ciała w ruch.
Ważną rolę ogrywają emocje
i rywalizacja.

Najlepiej zapamiętasz
informacje, które mają
formę graficzną drukowaną
z zaznaczonymi słowami
kluczami lub rysunkową.
Łatwo zapamiętujesz elementy
otoczenia.

Najlepiej zapamiętasz to, co
powiedziałeś lub usłyszałeś
i w efekcie nagrałeś na swój
wewnętrzny magnetofon:
dialogi, dźwięki i muzykę.

Znakomicie pamiętasz to,
co robiłeś z rękoma i całym
swoim ciałem. Klucz do
twojej pamięci to powiązanie
informacji z ruchem i dotykiem.

Masz szybkie tempo mówienia,
używasz słów procesowych
związanych z wzrokiem
„zobaczmy to z drugiej strony”,
„Sytuacja jest jasna”, opisujesz
to, co można zobaczyć: kształt,
wielkość, kolor, wygląd.

Relacjonujesz to, o czym mówią
inni, opisujesz precyzyjnie
dźwięki, efekty akustyczne,
głosy oraz wszystko co słychać
w otoczeniu. Używasz określeń
związanych ze zmysłem słuchu
„słuchaj”, „to brzmi”.

Mówisz niespiesznie, masz
często głęboki głos. Używasz
słów związanych z dotykiem,
ruchem i emocjami np. „ramię
w ramię” „lubię”. Używasz
ekspresywnej komunikacji
niewerbalnej.

7 SPOSOBÓW NA JĘZYK, KTÓRE MUSISZ POZNAĆ

Co to znaczy dla Twojej nauki języka – przekonaj się dalej:

		

6 rad dla wzrokowca jak najlepiej uczyć się języka:

1. Rób Mind Mapping z nowopoznanych i znanych słówek
i zwrotów.
2. Naklej w domu barwne karteczki z nazwami sprzętów. Jeśli
uczysz się języka niemieckiego, to możesz nadać im kod
kolorystyczny np. rzeczowniki z der to karteczki czerwone,
z die karteczki niebieskie, a z das – żółte.

3. Rób własne diagramy lub szukaj ich w sieci.

4. Kiedy zapamiętujesz trudne słówka, używaj mnemotechnik
i twórz w głowie barwne wizualizacje.

5. Podczas słuchania nagrań audio śledź tekst, a filmy
w obcym języku oglądaj z napisami.

6. Używaj jak największej ilości symboli.
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1. Powtarzaj

6 rad dla wzrokowca jak najlepiej uczyć się języka:

na

głos

nowe

słownictwo.

Możesz

je

wyśpiewywać i deklamować.

2. Nagrywaj się na komputerowy analizator wymowy,
odsłuchuj się i porównuj wykresy wymowy z oryginałem.

3. Dyskutuj w obcym języku np. podczas śniadania czy
przerwy.

4. Odtwarzaj materiał audio w formacie mp3 podczas jazdy
samochodem, nordic walkingu czy joggingu.

5. Oglądaj filmy i słuchaj piosenek w oryginale, jako „koła
ratunkowego”, w trudnych momentach używaj napisów.

6. Słuchaj

obcojęzycznego

tradycyjnego.

radia

internetowego

lub
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5 rad dla kinestetyka jak najlepiej uczyć się języka:

1. Wykorzystaj eksperyment, odgrywanie ról i wizualizację
akcji. Ucząc się rozmowy u lekarza, chodź „po gabinecie”,
zadawaj pytania, wypisz receptę i symuluj pokasływanie.
2. Jeśli uczysz się czasowników np. „stand up”- „wstawać”,
wstań co najmniej 5 razy z krzesła i równocześnie
powtarzaj to słówko; jeśli to przymiotnik „hard” – „twardy”,
to postukaj w stół.
3. Lubisz współzawodnictwo: angażuj się w quizy, konkursy
i rywalizację; poproś lektora po zajęciach o tytuły gier,
które pomogą Ci opanować aktualny materiał.

4. Rób Mind Mapping z nowo poznanych i znanych słówek
i zwrotów, koniecznie na dużych kartkach papieru
(najlepiej A3) lub na flipcharcie.
5. Gdy używasz mnemotechnik, twórz ruchowe skojarzenia.
Mogą to być mini-historie z Twojegożycia lub z Twoim
udziałem: ucząc się wyrazu „solace”, „pocieszenie”
odegraj

przy

pomocy

swojego

ciała,

gestykulacji

i poruszania się oraz emocji całą historię poświęconą
temu wyrazowi.
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Nauka języka ma sens, jeśli będzie się odbywała codziennie. Nie jest
to łatwe, bo w sposób automatyczny czas przeznaczony na język będzie
zabrany relaksowi, rodzinie, znajomym, kotom i być może twojemu
rozwojowi na innych obszarach. Dlatego z góry ustal, na ile cię stać: jeśli
to 20-30 minut dziennie, możesz patrzeć w swoją językową przyszłość
z optymizmem. 20-30 minut codziennie wystarczy na rozwój języka,
zwłaszcza przy zastosowaniu technik szybkiej nauki.
Skoro już ustaliliśmy ile czasu możesz codziennie poświęcić, to pora na
kolejne pytanie - jaka część dnia jest najlepsza na naukę języka. To z kolei
zależy od tego, co chcesz robić ze swoim językiem:

+

czy ma to być nauka nowego materiału językowego, wymagająca
aktywności

+

czy ma to być powtarzanie i utrwalanie, bardziej zbliżone do
pasywnego poznawania języka

Innymi słowy – czy ma to wymagać od ciebie opanowania po raz pierwszy
materiału językowego, czy też jest powtarzaniem już raz poznanego
materiału, by na stałe umieścić go w pamięci.
Odpowiedź na to pytanie jest następująca: Jeśli to ma być nauka
nowego materiału, to najlepiej robić to w czasie porannego szczytu
intelektualnego czyli od godziny 7.00 do mniej więcej 13.30. Dlaczego?
Bowiem o tej porze w najlepiej działa nasza pamięć robocza. To ona
jest odpowiedzialna za kreatywność i inwencję, a przy nauce nowego
materiału językowego to kluczowe operacje.
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Z kolei w czasie intelektualnego wyżu popołudniowego, w godzinach
15.30-21.00, najlepiej działa pamięć długiego okresu, i to jest najlepszy
moment na robienie rzeczy powtarzalnych, rutynowych, wykonywanych
w ten sam sposób. Wówczas jest czas na powtórki, czytanie w obcym
języku, konsolidowanie materiału.
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Co zrobić, jeśli rano trudno zdobyć czas na naukę języka, który konkuruje ze snem,
robieniem śniadania i zaangażowaniem w pracy? A może wstać kilkanaście minut
wcześniej i krzyknąć do słońca „bonjour le soleil”!!! Tylko kilkanaście minut, bo
kolejnych kilkanaście zyskamy w innym momencie dzięki nowoczesnym technologiom.
Jeśli jednak czujesz, że poranne wstawanie nie doda ci dobrej energii, to postaraj się
wygospodarować ten czas bliżej 12.00.
I pamiętaj: po skończonej pracy z językiem zawsze jest czas na nagrodę. Może być
symboliczna jak zjedzenie brzoskwini lub zagranie kolejnego scenariusza swojej
ulubione gry.

3

7 SPOSOBÓW NA JĘZYK, KTÓRE MUSISZ POZNAĆ

ZORGANIZUJ
SWOJĄ
PRZESTRZEŃ

7 SPOSOBÓW NA JĘZYK, KTÓRE MUSISZ POZNAĆ

Miejsce do nauki języka ma takie same wymagania, jak inne miejsca do do pracy
umysłowej. Powinno mieć dostępny blat lub przenośny pulpit, możliwość korzystania
z komputera lub tabletu i wygodne krzesło.
I tak jak wszystkie inne miejsca do kreatywnej pracy umysłowej powinno mieć:

+

wystarczającą ilość tlenu, co oznacza że musi być dobrze wywietrzone.
Optymalna, komfortowa temperatura do pracy umysłowej to 20-22 stopnie.
Niższa temperatura jest bardziej odpowiednia dla samego mózgu, ale z kolei
powoduje dyskomfort w postaci zgrabiałych rąk i uczucia chłodu w dłuższych
momentach bezruchu.

+

dostęp do wody. Potrzebujesz na dobę półtora litra wody, wówczas impulsy
nerwowe w mózgu są lepiej przewodzone. Po prostu: mózg składa się w 80%
z wody i dlatego nawilżanie jest mu niezbędne.

+

dostęp do dowolnego odtwarzacza muzyki. Czasem muzyka będzie służyła
relaksowi i wówczas będziesz słuchał reggae lub muzyki instrumentalnej, czasem
będzie miała za zdania aktywować mózg pod kątem pracy abstrakcyjnej
i wówczas będzie to muzyka barokowa, a czasem muzyka ma ci po prostu
dostarczyć energii przez szybki i mocny rytm pochodzący od rocka czy r’n’b.

+

przestrzeń, bo przecież musisz robić przerwy. Po 30 minutach pracy głową,
zaczynasz odczuwać niedostatki energii: możesz wówczas włączyć muzykę
i przeznaczyć kolejnych kilka minut na szalone podskoki lub po prostu udać
się na błyskawiczny spacer. W ten sam sposób energetyzuje krótka rozmowa
z dobrym znajomym.
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		Specjalna porada dla wzrokowców
Wzrokowiec musi mieć wokół siebie ład i porządek. Wokół siebie, to oczywiście pojęcia
względne, bo dla jednego to porządek na biurku, a dla drugiego to porządek w pokoju,
w którym przebywa. Dlatego nie obawiaj się, jeśli w momencie, gdy zaczynasz naukę,
rzucasz się do porządkowania biurka, ustawiania książek i wycierania blatu. To nie
jest efekt odkładania na później rzeczy, którą masz wykonać, ale niezbędna potrzeba
wzrokowca, by zorganizować w przejrzysty i uporządkowany sposób przestrzeń wokół
siebie. Jeśli nie ma ładu i porządku, wzrokowiec cierpi na dekoncentrację.
Dodatkowo jako wzrokowiec możesz wykorzystać labelling, czyli przyklejane karteczki
z napisami w obcym języku np. na lodówkę „le refrigerateur”. Warto wykorzystać
widzenie peryferyjne: mózg odbiera także to, co widać poza polem widzenia ostrego.
Może warto zapisać tam dobry aforyzm lub cytat? Jeden już mam gotowy, autorstwa
A.Einsteina: „Głupotą jest robienie tego, co zawsze i oczekiwanie odmiennych
rezultatów.”

		

Specjalna rada dla słuchowców

Normalnie nie znosisz ciszy i wypełniasz ją włączonym radiem, muzyką, grającym
w tle telewizorem czy własną aktywnością w postaci nucenia, śpiewania i mówienia
do siebie. Ale jeśli zaczynasz naukę języka, to sytuacja się zmienia: musisz odciąć się
od innych bodźców słuchowych, gdyż będą cię rozpraszać. Nic nie może konkurować
z Twoim głosem, gdy będziesz powtarzał, opowiadał czy wyjaśniał sobie półgłosem.
Jedną z form nauki dla słuchowców jest grupowa dyskusja i wyjaśnianie sobie
zawiłości materiału, dlatego dobrym rozwiązaniem będzie uzupełnienie pracy
własnej grupowymi formami nauki.
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Specjalna rada dla kinestetyków

Bardzo ważny jest dla Ciebie komfort nauki, co często oznacza pracę umysłową
w półzwisie na kanapie lub kiwanie się na krześle – bo tak ci jest właśnie wygodnie.
I bardzo dobrze. Jedyne zastrzeżone i niepolecane miejsce to łóżko, które wyzwala
senności i upadek aktywności.
W czasie nauki postaraj się odciąć od otoczenia – ty potrzebujesz ruchu i aktywności
fizycznej, ale ruch innych osób Cię rozprasza. Potrzebujesz też znacznie częstszych
przerw aniżeli wzrokowcy i słuchowcy – najlepiej kilku minut co 20 minut.
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4

UŻYJ
MIND MAPPINGU
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Przechodzimy teraz do konkretnych technik, które wspomogą cię w opanowywaniu
języka. Dlaczego są takie ważne? Dlatego, że spośród 3 procesów pamięciowych:
kodowania informacji (czyli zapamiętywania), przechowywania i dekodowania (czyli
przypominania), jesteś w stanie usprawnić ten pierwszy. Im kodowanie jest lepsze
czyli im więcej angażujesz neuronów w mózgu, tym lepsze jest przechowywanie
i w konsekwencji przypominanie.

Przechowywanie

Dekodowanie, czyli
przypominanie

Najczęstsze błędy popełniane podczas kodowania materiału językowego to:

+
+
+
+

podawanie informacji w nudnej, nieatrakcyjnej formie
zbyt duża ilość informacji
podawanie informacji bez struktury
brak powiązania z dotychczasowym materiałem i poznanymi informacjami

Mind Mapping pozwala wyeliminować te ograniczenia. W wolnym tłumaczeniu
Mind Mapping to mapa myśli i na zasadzie podobnej do mapy w graficzny sposób
odwzorowuje naturalny proces myślenia człowieka oparty o skojarzenia i powiązania
informacji . Ma formę przestrzennej, kolorowej notatki zbudowanej ze słów-kluczy,
symboli i mini-rysunków, połączonych razem w przejrzystą i klarowną strukturę.
Taka forma aktywuje zarówno lewą, jak i prawą półkulę mózgową, co oznacza
zaangażowanie neuronów z obydwu półkul w proces tworzenia śladów pamięciowych.
Stosowanie Mind Mappingu wymusza również wysoką koncentrację, która sprzyja
przenoszeniu informacji do pamięci długotrwałej.
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Jak stworzyć Mind Mapping:

+
+
+

znajdź białą kartkę i ułóż ją poziomo przed sobą
na środku kartki napisz temat (6-10 cm szeroki) i narysuj go w formie obrazka
linie wyprowadzaj z centrum zgodnie z ruchem wskazówek zegara – im dalsze, tym
cieńsze. Nie musisz używać linijki, powinny być w naturalny sposób zaokrąglone

+
+
+
+
+
+
+

używaj słów-kluczy
na jednej linii umieść jedno słowo-klucz
nadaj słowom-kluczom wartość poprzez wielkość: im ważniejsze, tym większe
pisz drukowanymi literami
używaj symboli, ikon, obrazków
używaj minimum 3 kolorów
wyróżniaj i zaznaczaj relacje oraz związki
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Jak możesz używać Mind Mappingu do nauki języka?

Mind Mappig

’

1.

gramatyka

Mind Mappingu możesz używać do zapamiętania listy słówek, które masz

opanować w ramach kursu lub zajęć on-line albo do zapamiętania słówek i zwrotów,
które chcesz opanować na zasadzie samodzielnej pracy nad językiem. Jak to zrobić?

+

napisz i narysuj temat np. Ristorante (wł. Restauracja), który będzie myślą
przewodnią Mind Mappingu

+

zorganizuj słówka w tematyczne grupy np. mangiare (wł. jeść), vestire
(wł. ubierać się), bere (wł. pić). Jeśli nasz Mind Mapping ma być przejrzysty, to
grup tematycznych nie powinno być więcej niż 5

+
+
+

nazwy grup tematycznych stanowią główne gałęzie twojego Mind Mappingu
do każdej z nich dodaj kolejne odgałęzienia, które będą kolejnymi słówkami
do każdego słówka zrób rysunek, symbol lub ikonkę. To bardzo ważny moment,
gdyż w ten sposób nadajesz wszystkim wyrazom kod obrazowy, który będzie
łatwiej i szybciej zapamiętany przez mózg. Gdy słówko ma tylko postać wyrazu,
to kierujesz ten komunikat do lewej półkuli mózgowej. Gdy dodajesz do niego
obraz, lewa, werbalna półkula zostaje wsparta aktywnością prawej półkuli, która
odbiera przed wszystkim obrazy
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Po 10 minutach przerysuj z pamięci taką mapę, starając się użyć dokładnie tych
samych kolorów i układu.

2.

Na podobnej zasadzie możesz używać Mind Mappingu do nauki gramatyki

Jak powtarzać informacje przy pomocy Mind Mappingu? Schematyczny, ale skuteczny
sposób powtarzania to powtórka Mind Mappingu po 10 minutach, następnie po
1 godzinie, po 1 dniu i po 1 tygodniu. Powtórka jest prosta: rysujesz z pamięci
wyjściowy Maind Mapping, co dodatkowo da ci zastrzyk dobrego humoru, energii
i koncentracji.
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A jeśli chcesz precyzyjnie i perfekcyjnie zapamiętać pojedyncze informacje (a nie
całą strukturę oddaną w Mind Mappingu), to zapraszam do uważnego przeczytania
części „zapomnij o zapominaniu”.
		Specjalna rada dla wzrokowców:
Mind Mapping jest idealną formą służącą zapamiętaniu. Jako wzrokowiec będziesz
zapamiętywał całą mapę myśli, a podstawową formą odtwarzania z pamięci jest
narysowanie mapy na nowej kartce papieru. Twój mózg ją „fotografuje” i dlatego
doskonale będzie wiedział, co było w prawym, górnym rogu lub co zostało napisane
na zielono w lewym dolnym. Taka forma może być szczególnie przydatna do nauki
zasad gramatycznych.

		Specjalna rada dla słuchowców:
Mind Mapping znakomicie zaktywuje obie twoje półkule mózgowe, dzięki czemu
zaangażujesz więcej neuronów w proces zapamiętania. W czasie tworzenia Mind
Mappingu opowiadaj półgłosem sytuacje, które odwzorowujesz w tworzonej mapie
myśli, podobnie rób podczas jej odtwarzania z pamięci. Znakomitym wzmocnieniem
dla procesu zapamiętywania jest Tworzenie Mind Mappingu z słuchanych bądź
odgrywanych przez Ciebie dialogów z wyimaginowanym rozmówcą.

		

Specjalna rada dla kinestetyków:

Mid Mapping jest dla ciebie ważny poprzez sam fakt tworzenia i zaangażowania ciała,
włączasz wtedy pamięć psychomotoryczną. Najlepsze efekty osiągniesz robiąc Mind
Mapping na dużych kartkach papieru lub na flipcharcie, co pozwoli ci zaangażować
duże mięśnie twojego ciała oraz przestrzeń wokół ciebie.

5
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UŻYJ
MNEMOTECHNIK
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Używając Mind Mappingu bądź innych technik nauki języka docieramy do momentu,
gdy spotykamy słówka lub zwroty, które sprawiają nam dużą trudność podczas nauki
i w efekcie mamy problem z ich zapamiętaniem. Wówczas z pomocą mogą nam
przyjść mnemotechniki, czyli techniki pamięciowe.
Na czym polegają? Nauka słówek – podobnie jak każda inna – polega na tym, aby
nową wiedzę powiązać z już istniejącą w naszej głowie; innymi słowy należy nowe
słówko skojarzyć z już nam znanymi. A znamy, zwłaszcza na początkowych etapach
nauki języka, głownie słówka polskie i ich użyjemy jako „wspomagania” nauki słówek
w obcych językach. Robimy to w taki sposób, by maksymalnie pobudzić wszystkie
nasze wejścia sensoryczne czyli kanał wzrokowy, dotykowy, słuchowy a nawet smakowy
i węchowy oraz obie półkule mózgowe. Jednym zdaniem: jeśli chcemy zapamiętać
nowe, trudne słówko w obcym języku, to zamieniamy je na obraz w obrębie naszego
rodzimego języka.
Najlepiej wyjaśni to przykład. Gdy chcemy zapamiętać przy pomocy mnemotechniki
słówko angielskie „peat”, czyli „torf”:

+ słówko angielskie
+ postać: werbalna

Peat = Torf

+ słówko polskie
+ postać: werbalna
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1.

Najpierw poszukaj fonetycznego odpowiednika słówka „peat” w języku polskim

– czyli takiego, który podobnie brzmi. Może to być twój ulubiony kwestionariusz
podatkowy czyli PIT.

+ słówko angielskie
+ postać: werbalna

2.

+ fonetycznie najbliższe
Peat =

angielskiemu słówko po polsku

+ postać: obrazowa

Następnie utwórz obraz lub wręcz mini-historyjkę, w której występujesz i którą

musisz zobaczyć, wprawić w ruch, poczuć wszystkimi zmysłami i emocjami, w której
występują: PIT oraz słowo „torf”. Może to być trzymany przez nas formularz PIT, który
jest umazany torfem do tego stopnia, że nie możemy niczego z niego odczytać,
wiec staramy się go wyczyścić. Tymczasem rozmiękły torf rozmazuje się w brudnych
smugach na papierze; w nos uderza bagienny zapach, a papier dokumentu robi się
zupełnie rozmiękły; - zaczyna się rozchodzić i przecierać w miejscach czyszczenia;
słyszmy mokre pacnięcia bryłek torfu zrzucanych na podłogę i delikatny stuk kropel
z bagiennej wody.

3.

Co dzieje się dalej? W twoim mózgu powstał silny ślad pamięciowy obejmujący

obie półkule, w którym są reprezentowane dwa obrazy: PIT oraz TORF. I gdy teraz
ktoś zapyta, jak jest TORF po angielsku, to w twoim mózgu natychmiast odtworzy
się skojarzenie, w którym poczujesz zapach bagna, usłyszysz mokry dźwięk pacyn
torfu spadających na podłogę, zobaczysz wymazany torfem, brudny i brązowy PIT
i przypomnisz sobie swoje antyestetyczne odczucia w tej sytuacji, a wówczas
z pełnym przekonaniem i bez chwili wahania odpowiesz: PEAT
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Połączenie obu obrazów w wizualizacji lub mini-historyjce

=

+ fonetycznie najbliższe angielskiemu
słówko po polsku

+ postać: obrazowa

+ słówko polskie
+ postać: obrazowa

Co zrobić z bardziej skomplikowanymi słówkami np. obituary (ang. nekrolog), które
nie mają jednoznacznego, fonetycznego odpowiednika w języku polskim? Masz dwa
wyjścia: albo poszukać wyrazu, który ma taki sam początek np. Obi Wan Kenobi (będzie
dobrze kojarzył się z nekrologiem) albo poszukać kilkuwyrazowego odpowiednika
np. „obite gary”, co brzmi prawie identycznie jak „obituary”.

		Specjalna rada dla wzrokowców:
Techniki pamięciowe oparte na wizualizacjach są stworzone dla wzrokowców.
W naturalny i szybki sposób możesz tworzyć obrazy, ale pamiętaj również o innych
zmysłach. Nawet jeśli nie są dla ciebie aż tak istotne, jak zmysł wzroku, to ich użycie
powoduje zaangażowanie dodatkowych neuronów z kory słuchowej czy czuciowej.
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		Specjalna rada dla słuchowców:
W obrazach lub mini-historiach wykorzystaj swoją mocną stronę w postaci kanału
słuchowego. Możesz to uzyskać np. poprzez tworzenie rymów oraz narzucenie
muzycznego rytmu albo klipowej aranżacji dla tworzonych wizualizacji.

		Specjalna rada dla kinestetyków:
Wiedza proceduralna czyli wiedza „jak coś zrobić” zdaje się nie mieć tendencji
do szybkiego rozpadu – nawet po 10 latach niejeżdżenia na rowerze nie tracimy
tej umiejętności. Dlatego tak ważne jest powiązanie informacji podczas tworzenia
skojarzeń z ruchem i odczuciami dotykowymi (a to najważniejszy kanał dla
kinestetyków) – albo rzeczywistymi, albo wyobrażonymi. Najłatwiej to uzyskać
stawiając siebie w roli bohatera wizualizacji lub mini-historii.

6
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ZAPOMNIJ O
ZAPOMINANIU
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Mechanizm pamięci wydaje się być prosty. Najpierw zapamiętujemy: hiszpańskie
słówka, angielskie zwroty lub odmiany przez przypadki w języku niemieckim. Innymi
słowy – kodujemy informacje. Początkowo są one bardzo nietrwałe i podatne na
zapomnienie, gdyż znajdują się w ulotnej, bioelektrycznej formie. Jeśli chcemy
zapamiętać je trwale, to musimy doprowadzić je do bloku pamięci długotrwałej.
Tam informacja jest przechowywana. Jeśli wprowadziliśmy ją z sukcesem do pamięci
długotrwałej, to jest przetrzymywana w postaci biochemicznej. Wreszcie nadchodzi
moment przypominania, czyli dekodowania informacji, kiedy chcemy użyć informacji
czyli słówka, zwrotu, lub formy… i okazuje się że nie pamiętamy! Czy można tego
uniknąć?
Możesz zapomnieć o zapominaniu, a wymaga to dwóch operacji:

1.

Pierwsza to tworzenie w momencie zapamiętania słówka czy „kawałka” języka

jak najbardziej rozległego śladu pamięciowego, który zaangażuje największą
możliwą ilość neuronów w mózgu. Posługując się mnemotechnikami i Mind
Mappingiem angażujesz neurony z kory czuciowej, wzrokowej, ruchowej jak i często
przedczołowej odpowiedzialnej za węch – co więcej, używasz zarówno tych z lewej
półkuli, jak i z prawej półkuli mózgowej.
Jednak nawet przy stworzeniu najbardziej rozległego śladu pamięciowego ulega on
z czasem (tyle że bardzo długim) regresowi i rozpadowi. Przyczyny powstania tego
mechanizmu nie są w pełni wyjaśnione do dzisiaj. To, co się dzieje w długim okresie
czasu, pokazuje klasyczna krzywa zapominania.
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czas

2.

Druga operacja, którą musisz wykonać by zapomnieć o zapominaniu to

odświeżenie informacji – czyli jej powtórzenie. Powtórzenie zapobiega dezintegracji
śladu pamięciowego, czyli utracie samej informacji albo utracie dostępu do niej.
Największe wyzwanie tkwi w samym czasowym mechanizmie powtarzania i zawiera
się w pytaniu: kiedy powinna nastąpić powtórka? Tym bardziej, że część informacji
językowych jest odświeżana „mimochodem” – podczas oglądania filmów, słuchania
piosenek czy czytania artykułu w obcym języku. A przecież nie chcesz spędzić
swojego życia na bezustannym powtarzaniu tego, co raz zapamiętałeś.
Powtórka zatem powinna uwzględniać dwa równie ważne założenia:

+

być jak najrzadsza, czyli dwie kolejne powtórki powinien dzielić maksymalny
okres czasu

+

być wtedy, gdy zaczyna się proces zapominania dla konkretnej informacji

Z pomocą przychodzi nam nauka i tworzenie modeli pamięci ludzkiej oraz algorytmów
pamięci. Takim algorytmem jest SuperMemo. SuperMemo wymaga zorganizowania
materiału językowego w pojedyncze porcje informacji lub pojedyncze kompetencje.
Następnie SuperMemo na podstawie predyspozycji uczącego się, stopnia trudności
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materiału i założonej retencji pamięci wylicza dla pojedynczej informacji lub
kompetencji moment, w którym informacja zaczyna być zapominana (czyli moment,
w którym ślad pamięciowy zaczyna ulegać rozpadowi). W tym dokładnie wyliczonym
momencie czyli np. 13 marca 2014, informacja będzie przypomniana w efekcie
czego ślad pamięciowy nie ulegnie rozpadowi, ale odświeżeniu. Dzięki temu możesz
zapomnieć o zapominaniu. I skupić się na użyciu!

Powtórka
wyznaczona przez
SuperMemo
90%
Powtórka
wyznaczona przez
SuperMemo

czas
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PODŁĄCZ SIĘ DO
TECHNOLOGII
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Nowoczesne technologie to sprzymierzeniec w nauce języka obcego. Dostarczają nam
rozwiązań i narzędzi, dzięki którym w każdym miejscu i czasie możemy mieć dostęp
do wspomagania nauki języka. Oczywiście, potrafią również wyssać koncentrację
i doprowadzić do niskoefektywnego multitaskingu, dlatego dobrze jest wybrać z nich
to, co najbardziej wartościowe.

1.

Wspieraj naukę języka przez dodatkową platformę e-learningową albo aplikację

z przygotowanymi ćwiczeniami. Najbardziej efektywne aplikację i platformy to takie,
które umożliwiają synchroniczne korzystanie z wielu narzędzi np. z stacjonarnego
komputera czy laptopa i równocześnie z smartfona czy tabletu. Dzięki temu możesz
pracować nad językiem w krótkich seansach czasowych wykorzystując dostępne
wolne chwile:

+

poranek możesz zacząć od pośniadaniowego 10-minutowego seansu
z laptopem w domu poświęconego na opanowanie nowego materiału

+

czas spędzony w tramwaju podczas jady do pracy lub na uczelnię możesz
wykorzystać na 5 minutową powtórkę słówek na smartfonie. Jeśli aplikacja, z której
korzystasz jest wieloplatformowa (czyli działa na komputerowych Windowsach
i np. na Androidzie, który jest systemem operacyjnym dla większości urządzeń
mobilnych), to będziesz kontynuował pracę na smartfonie dokładnie w tym
momencie, w którym skończyłeś ją na domowym komputerze

+

na tej samej zasadzie możesz wykorzystać krótką, 5-10 minutową przerwę
w ciągu dnia na konsolidację materiału przy pomocy komputera lub urządzenia
mobilnego.
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2.

Twórz własne materiały językowe w oparciu o nowe technologie. Możesz

używać specjalnych programów komputerowych do Mind Mappingu, programów do
prostej grafiki jak Glogster czy prezentacyjnych jak Prezi. Zastąpią one dziesiątki kser
zalegających w teczkach, do których nigdy już nie zajrzysz. Co więcej, możesz się nimi
podzielić z innymi użytkownikami w obrębie mediów społecznościowych. Ideałem
jest oczywiście sytuacja, gdy swoje własne materiały w postaci listy słówek możesz
dodać do aplikacji czy platformy językowej, z której korzystasz; taką funkcjonalność
mają na przykład programy SuperMemo czy Quizlet.

3.

Nowoczesne aplikacje i platformy najbardziej sprawdzają się w opanowaniu

słownictwa i gramatyki, czyli w pasywnej formie nauki, która buduje bazę słownictwa
i gramatyki do późniejszego użycia. Rozwiązanie, które rozszerza innowacyjną naukę
języka na jego wykorzystanie komunikacyjne to blended learning, czyli połączenie
pracy na platformie z zajęciami grupowymi. W systemie blended learningowym zajęcia
grupowe budują kompetencje komunikacyjne, a samodzielna praca na platformie do
nauki języka pozwala na opanowanie i konsolidację słownictwa i gramatyki, które są
następnie wykorzystywane na zajęciach grupowych.
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4.

Wykorzystaj Youtube do nauki języka, najlepiej oglądając klipy z równoczesnym

włączeniem tekstu w oryginalnym języku. Piosenki dostarczą ci gotowych zwrotów
i schematów zdań, które łatwiej zapamiętasz dzięki rytmowi i rymowi, a do tego ułatwią
opanowanie wymowy. Z kolei kreskówki dla dzieci uczą świetnej dykcji i intonacji.

5.

Korzystaj w wykładów i prezentacji w obcych językach, które są dostępne

w internecie – najwięcej jest ich w języku angielskim. Naukę języka mogą znakomicie
dopełnić mini-wykłady na engvid.com, a na bardziej zaawansowanym poziomie
wykłady na Ted Talks czy Coursera.org. Wystarczy zrozumienie na poziomie 70-80%,
by znakomicie się bawić i przy okazji uczyć. Wykłady możesz pobrać w wersji mp3
i korzystać z nich podczas joggingu.

6.

I oczywiście – produkuj się językowo! Pisz na forach! Pisz na FB! Znajdź

znajomych do rozmów na Skypie!

7 SPOSOBÓW NA JĘZYK, KTÓRE MUSISZ POZNAĆ

Jarosław Schulz: entuzjasta i propagator technik szybkiej nauki, co robi w ramach kursów,
warsztatów, zajęć na uczelniach i pracy z indywidualnymi klientami. Zawodowo: manager
zajmujący się edukacją, aktualnie kieruje projektem nowoczesnych centrów językowych w ramach
grupy PWN. Prywatnie ojciec dwóch córek i obiekt posiadania 3 kotów. Energię doładowuje dzięki
grom strategicznym, chodzeniu po górach i słuchaniu punk rocka, najlepiej wszystkiego naraz. Na
stałe mieszka w uroczej miejscowości Puszczykowo pod Poznaniem.

