Przyjemna nauka języka niderlandzkiego
Nie od dziś wiadomo, że z upływem czasu wypracowuje się nowe techniki nauki języków obcych.
Programy oparte o dokładniejsze badania i obserwacje pozwalają na bardzo skuteczne, a także
szybsze zapamiętywanie zasad posługiwania się obcym językiem. Nie należy jednak zapominać o
innych czynnikach takich jak okoliczności zajęć czy kompetencje lektora, dzięki którym podczas
nauki łączymy przyjemne z pożytecznym.

Co sprawia, że nauka staje się przyjemnością?
Jak twierdzi Paweł Rosalski, założyciel szkoły Uw Taal-Partner, w której trwa nabór na zajęcia w maju
2014, przyjemność płynąca z nauki języka niderlandzkiego ma dwa wymiary. – Po pierwsze przyjemna
musi być sama nauka, a to osiąga się dzięki odpowiednim lektorom i kreatywnym sposobom
nauczania. Po drugie, w efekcie osiągamy korzyść długofalową, jaką jest duma z nabytych
umiejętności. Kiedy znamy język kraju, w którym się znajdujemy, czujemy się mniej sfrustrowani i
zagubieni. Co więcej, łatwiej jest znaleźć wymarzoną pracę, a nawet nie dać po sobie poznać, że jest
się imigrantem. O ten pierwszy wymiar przyjemności dbamy my, lektorzy, druga korzyść zawsze
przychodzi sama – wyjaśnia Paweł Rosalski.

Zabawa i poczucie bezpieczeństwa
Rzeczy przyjemne to takie, do których lubimy wracać. Podobnie może być z nauką języka
niderlandzkiego. Jeśli będzie się ona kojarzyła z miło spędzonym czasem, a także otwartymi na
potrzeby uczniów i wyrozumiałymi lektorami, nauka może okazać się miłym przeżyciem i okazją do
zdobycia znajomości. Trudno się dziwić, skoro w szkole takiej jak wspomniana Uw Taal-Partner,
podczas niektórych zajęć organizowane są wyjścia do kina czy na kręgielnię, gdzie odbywają się
edukacyjne gry. – Staramy się, aby nasze kursy były czymś więcej, niż tylko zajęciami w klasach.
Organizujemy wyjazdy do Amsterdamu i innych ciekawych miejsc, gdzie w polskim języku tłumaczymy
kursantom wszelkie niuanse kulturowe i doradzamy, jak poradzić sobie w Holandii. – mówi Paweł
Rosalski. – Kto wie więcej na temat życia i problemów emigrantów, jeśli nie ci, którzy przeszli całą
ścieżkę asymilacji w tym kraju, tak jak nasz zespół? – dodaje.
Bardzo ważnym czynnikiem, który poprawia wyniki nauki, jest poczucie bezpieczeństwa. Chodzi nie
tyle o zapewnienie bezstresowych warunków nauki (np. zamykając uczniów w dźwiękoszczelnej sali),
co o sposób motywacji i nagradzania uczących się. Kiedy człowiek czuje się dobrze, nie krępuje się
oceniającym go lektorem. Jeśli podczas zajęć panuje swobodna, lecz twórcza atmosfera, słuchacze o
wiele łatwiej przyswajają wiedzę. Badania naukowe potwierdzają, że w sytuacji stresowej nasza
zdolność do zapamiętywania i logicznego myślenia zmniejsza się drastycznie.

Nowoczesna szkoła
Ponieważ kursanci bardzo chwalą naukę w niestandardowych i twórczych warunkach, szkoła UW
Taal-Partner cieszy się dużą popularnością w każdym z 4 miast, gdzie prowadzone są zajęcia
(Eindhoven, Tilburg, Venray i Horst). Nowe metody nauczania wywołują mniej stresu, choć nie
obniżają skuteczności samego procesu nauki – wręcz przeciwnie. Nowe trendy oznaczają także naukę
w małych grupach (maksymalnie 12 osób) czy wspomniane wcześniej zajęcia poza ‘szkolną ławką’.

Ponadto widać także wzrost zainteresowania zajęciami, podczas których prowadzi się dialogi prosto z
życia – przydatne podczas zakupów, wizyty w urzędzie czy u lekarza.

