Potrzeba wielojęzyczności we współczesnym świecie.
Uczmy się języków naszych sąsiadów.
We współczesnym świecie znajomość kliku języków jest koniecznością. Dzięki nowym
mediom każdy może dotrzeć bez problemu do informacji z całego świata. Poróżowanie
i przekraczanie granic stało się szybsze i dla większości normalne i dostępne.
Coraz więcej firm działa na arenie międzynarodowej, dlatego nasze europejskie
społeczeństwa potrzebują obywateli, którzy potrafią działać w kontekstach wielojęzycznych i
multikulturowych. Potrzebni nam są obywatele, którzy rozumieją inne narody i języki. Poprzez
naukę języka obcego poznajemy nie tylko innych ale także samego siebie. Według słów J.W.
Goethego " człowiek żyje tyle razy ile zna języków." Ponadto znajomość języków rozwija pracę
mózgu, poprawia pamięć i uczy wyobraźni. Nauka języka poprawia efektywność mózgu.
Naukowo zostało udowodnione, że osoby znające więcej niż jeden język obcy znacznie lepiej
radzą sobie w stresujących sytuacjach, potrafią bowiem znaleźć rozwiązanie problemu szybciej
niż osoby jednojęzyczne.
Nie należy przy tym zapominać, że język nie jest jedynie środkiem przekazu informacji.
Poprzez język ludzie poznają świat, znajomość języka zawsze związana jest ze znajomością
kultury, zwyczajów i mentalności danego kraju. Zupełnie inaczej przebiega rozmowa z
kontrahentem jeśli posługujemy się jego językiem, łatwiej możemy nawiązać z nim bliższe
relacje i osiągnąć porozumienie i sukces. Na tym opiera się też stara mądrość kupiecka: „Jeśli
chcesz coś sprzedać, powinieneś mówić językiem twego klienta“. Wyniki nowych badań również
to w pełni potwierdzają. Na przykład badania przeprowadzone przez Niemiecką Izbę Handlową
w Hiszpanii w roku 2003 wykazały, że przedsiębiorstwa hiszpańskie, które podczas transakcji w
Niemczech lub z Niemcami posługiwały się głównie językiem niemieckim, oceniają swą sytuację
na rynku niemieckim znacznie lepiej aniżeli firmy komunikujące się w języku angielskim (La
empresa española en el Mercado alemán: experiencias y factores de éxito. Ed.: Cámara de
Comerio Alemana para España. Barcelona. 2003).
Pozostaje więc pytanie jakiego języka albo jakich języków należy się uczyć? Bo o tym
jak ważna jest nauka języków obcych nikogo nie trzeba raczej dzisiaj przekonywać. Coraz więcej
szkół w Polsce wybiera język angielski jako język obowiązkowy. Jest to zrozumiałe biorąc pod
uwagę obecne tendencje na świecie a szczególnie w Europie.
Znajomość języka angielskiego stała się standardem. Tak więc należy się zastanowić
nad nauką drugiego języka obcego, który ułatwi dzieciom start w przyszłość i zwiększy ich
szanse na dobrą pracę. Ze względu na położenie geograficzne Polski językami ważnymi i
strategicznymi są języki naszych sąsiadów. Właściwa współpraca i porozumienie możliwe jest
tylko dzięki znajomości języka i kultury kraju. Tak więc j. rosyjski i j. niemiecki języki dwóch
dużych krajów, które są naszymi sąsiadami powinny być brane w pierwszej kolejności przy
wyborze języka obcego.
Jestem germanistką więc ze względu na moje wykształcenie skupię się na walorach
nauki j. niemieckiego.
Dlaczego warto uczyć się języka niemieckiego? Powodów jest wiele.

Z badań prof. Haliny Stasiak (Uniwersytet Gdański) i prof. Jürgena Krumma
(Uniwersytet Wiedeński) wynika, że dzieci, które zaczęły naukę od posiadającego bardzo
logiczną strukturę języka niemieckiego, w późniejszym okresie miały mniej problemów z nauką
kolejnych języków obcych.
Popularna platforma dla uczących się języka niemieckiego propaguje hasło: Angielski
to mus, niemiecki twój plus. Polska jest krajem, w którym język niemiecki stwarza wiele szans i
możliwości. Niemiecki jest językiem ojczystym dla ponad 100 milionów osób. Jest to język
naszego sąsiada, z którym Polska współpracuje w wielu dziedzinach- m.in. w sferze kultury,
oświaty, nauki, gospodarki, sportu.
Poza Niemcami język ten jest używany w Szwajcarii, Luksemburgu, Austrii i
Liechtensteinie. Jeśli nasze dzieci będą znały niemiecki to podczas wymian, wyjazdów,
zwiedzania miast z łatwością podejmą się roli pośrednika między kulturami. Pierwsze sukcesyodczytanie napisu, kupno biletu czy przeczytanie menu w restauracji- mają ogromne znaczenia
dla poczucia własnej wartości dzieci.
Język niemiecki uważany jest także za język kultury i nauki, język wybitnych poetów,
pisarzy, artystów, filozofów i uczonych.
W Polsce powszechnie dostępne są niemieckojęzyczne książki, czasopisma, telewizja,
internet co umożliwia stały kontakt z tym językiem.
Najwięcej stypendiów płynie do polskich studentów właśnie z Niemiec, więcej niż z
Wielkiej Brytanii i Francji.
Niemcy są najważniejszym partnerem handlowym Polski. Niemal 40 procent wszystkich
turystów przybywających do Polski pochodzi z Niemiec. Polacy chętnie też odwiedzają kraje
niemieckojęzyczne.
Niemcy stanowią też popularny i atrakcyjny rynek pracy dostępny bez ograniczeń dla
obywateli Unii Europejskiej, oczywiście większe szanse mają fachowcy znający język.
Podsumowując to czego Polacy tak jak i inni mieszkańcy Europy potrzebują to zdolność
rozumienia różnych języków i kultur, to umiejętność działania w kontekście tych języków i
kultur. Zgodnie z założeniami Komisji Europejskiej uczenie się tylko jednego języka obcego jest
niewystarczające. Każdy obywatel Unii Europejskiej powinien móc dobrze porozumiewać się w
przynajmniej dwóch językach obcych innych niż swój język ojczysty.(Komisja Europejska.
Wspieranie nauczania języków obcych i wielojęzyczności. Program 2004-2005.Luxemburg 2004
str.10).
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