Dnevni kich - Ko učenje jezika postane užitek

1 od 3

http://dnevnikich.si/zgodba.php?n=ko-ucenje-jezika-postane-uzitek#

Dnevi svobodne univerze

Z GLAVO SKOZI ZID
SI STEZICE FACE ZADOVOLJENA MAXIMA KULTURA BODYGUARD OBSEDENA IGRIŠČE TV KICH DNEVNIKICH

Doza dnevnega kiča je nujna za zdravje

ZADOVOLJENA

IŠČI

Še bogove se pridobiva z darili. (Ovidius)

AVTOR

Ko učenje jezika postane užitek
30. 5. 2013.
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Marsikdo med nami se ob učenju tujega jezika
spominja srednješolskih dni, ko smo se bili vsi
primorani učiti vsaj enega tujega jezika. Čeprav smo
se najbrž potihem zavedali, da so ravno jeziki tisti, ki
nam lahko najbolj pomagajo na naši karierni poti, ne
glede na to za kateri poklic se bomo na koncu odločili,
smo se jih učili z odporom, ki se je potem stopnjeval iz
leta v leto. Ampak kot sem odkrila pred kratkim, je ta
pot lahko popolnoma drugačna in učenje jezika lahko
zares postane pravi užitek.
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Seveda niso vse izkušnje z učenjem jezikov povezane s travmami.
Še preden sem sploh prestopila prag prvega razreda, me je mama
vpisala na angleščino. Učenje jezikov je bilo seveda takrat še
zabavno, saj drugače niti ne more biti ob učenju abecede in
osnovnih pozdravov ob glasbeni spremljavi, ki smo jo takrat
poslušali še na kasete.
V osnovni šoli so poleg klasičnega pouka na vrsto prišli tudi
različni poletni tečaji na morju. Seveda angleščina niti slučajno ni
bila tako zoprna nekje na svežem morskem zraku, kot je potem
postala v srednji šoli, sploh pa je bilo grozno, ko se ji je za
nameček pridružila še nemščina. Če do takrat nisem imela večjih
težav z jeziki, se je v srednji šoli vse spremenilo do te mere, da so
mi jeziki predstavljali le stres, odpor do učenja jezikov pa se je iz
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leta v leto samo še krepil.
Kljub temu, da so vsi okrog mene kot uglašeni ponavljali »uči se
jezike, drugače ti bo kasneje žal,« k učenju jezikov nikakor nisem
znala pristopiti na način, ki bi mi jezik približal. Najhuje od vsega
tega pa je bilo to, da sem se še kako zavedala prednosti znanja
tujih jezikov, ki odpirajo vrata v svet, in pa seveda dejstva, da so
ravno jeziki eni tistih predmetov, od katerih lahko iz srednje šole
največ 'odnesem'. Ampak tudi dobronamerne besede in lastno
zavedanje niso kaj dosti zalegli.

Na fakulteti sem spet pristala le pri enem jeziku – angleščini –
vendar je zaradi sistema, kakršnega poznamo pri nas, stres ostal v
srednji šoli, saj smo izpite opravljali le enkrat letno, in pri jezikih
ni bilo nič drugače. Tako se je prej mučno celoletno sprotno
učenje jezikov sedaj skrčilo na kampanjsko učenje tik pred
izpitom: »Samo da bo 6!« Jeziki so pač moja šibka točka.
V dvajsetih letih skoraj nenehnega učenja angleščine in po nekaj
potovanjih se mi je ta le nekako uspela prikrasti v podzavest in jo
sedaj lahko brez neprijetnega občutka uporabljam. Nemščino pa
sem, kakor hitro je bilo možno – torej takoj po zaključki
gimnazije,– popolnoma pozabila in si obljubila, da se je bom
lotila, ko bo čas za to. Čeprav se mi ni niti malo sanjalo kdaj in
kako.
Z leti, ko začnemo vstopati na trg delovne sile in si iskati
zaposlitev, se le še bolj zavedamo, kako jeziki odprejo
marsikatera vrata. In dandanes znanje angleščine ne pomeni kaj
veliko, govori jo že skorajda vsak! Zato sem se pred kratkim
odločila, da spet poizkusim z nemščino. Ne zato, ker je tako rekla
mama. Ne zato, ker bi bila v učnem načrtu. Ampak zato, ker sem
se sama tako odločila. Za začetek sem se vpisala na obnovitveni
tečaj – in na svojo srečo ugotovila, da so nekatere sive celice
obdržale še nekaj znanja iz nemščine. Težava je bila le v tem, da
sem bila zopet soočena z dolgočasnimi učbeniki, prenatrpano
učilnico in konfekcijskim učnim načrtom, ki je bil dokaj
nezanimiv in nestimulativen.

naprej

Ključne besede: languagesitter, prikrojeno učenje jezikov,
individualni tečaj, jezikovni trener, angleščina, nemščina
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