
„Bariera językowa”- skąd się bierze i jak ją pokonać? Dlaczego boimy się uczyć
języków obcych?

Bariera  językowa  określana  jest  jako  trudności  w  porozumiewaniu  się  związane 
z nieznajomością obcego języka. Zazwyczaj komunikowanie się stanowi największy 
problem podczas nauki języka obcego. Nawet gdy rozumiemy ze słuchu, potrafimy 
napisać poszczególny tekst, czy też rozumiemy tekst czytany, w przypadku mówienia 
często występuje blokada komunikacyjna.

Jednym  z  najbardziej  powszechnych  czynników  blokujących  jest  obawa  przed 
popełnianiem błędów i  w konsekwencji  negatywną  oceną  ze  strony rozmówcy.  W 
trakcie  rozmowy  w  języku  obcym  istnieje  możliwość  uświadomienia  sobie,  że 
popełniliśmy błąd, co w naszym przeświadczeniu mogłoby się wiązać z dezaprobatą 
innych uczestików rozmowy. Niepokoi nas to, że nie mamy pełnej kontroli nad tym co 
dokładnie chcemy powiedzieć oraz nie czujemy się swobodnie mówiąc. To prowadzi 
do  frustracji,  a  nawet  blokady.  Niechęć  do  mówienia  w  języku  obcym może  być 
również  spowodowana obecnością  osób, które posługują  się  językiem obcym lepiej 
niż my. Odczuwamy wówczas dyskomfort, który utrudnia nam proces komunikacji. W 
rezultacie, często staramy się unikać wypowiadania się w języku obcym, szczególnie 
jeśli doświadczyliśmy sytuacji gdy ktoś  zwrócił nam uwagę odnośnie popełnionych 
błędów  podczas  wypowiedzi.  Poczucie  wstydu  jest  wówczas  demotywujące  i 
zniechęca do nauki.

Warto  jednak  mieć  na  uwadze,  że  popełnianie  błędów to  naturalna  część  procesu 
uczenia,  który  wymaga  czasu.  Najważniejszym  aspektem  jest,  aby  zostać 
zrozumianym.  Głównym  celem  jest  komunikacja.  Skuteczna  wymiana  informacji 
stanowi sukces w procesie komunikacji.

Jednym ze sposobów zwiększenia swojej  skuteczności  podczas komunikowania się 
może być odpowiednie przygotowanie. W celu uniknięcia popełniania błędów, warto 
uczyć  się  całych  zwrotów  i  w  rezultacie  korzystać  z  zestawu  opanowanych 
pamięciowo zdań i zwrotów, co do poprawności których nie mamy wątpliwości.

Ważne jest aby nie tracić kontaktu z językiem obcym. Jeśli nie ćwiczy się zdobytych 
sprawności  językowych,  stopniowo  traci  się  zdobytą  biegłość.  Pomocne  przy  tym 
może  być  słuchanie  audiobooków,  oglądanie  filmów  w  języku  obcym,  słuchanie 
podcastów.  Słuchanie  nagrań  lub  rozmówek  w  języku  obcym  także  sprzyja 
przełamywaniu bariery. Częste słuchanie w języku obcym utrwala materiał, który już 
znamy.

Warto  również  wykorzystywać  wszystkie  okazje,  aby  komunikować  się  w  języku 
obcym.  Odczuwanie  stresu  podczas  wypowiadania  się  w  języku  obcy,  może  być 
spowodowane tym, że nie jesteśmy przyzwyczajeni do mówienie w obcym języku i 
tym samym mówimy mało. Jeśli będziemy korzystać z możliwości porozumiewania 



się w innym języku, przyzwyczaimy się do tego i z każdym kolejnym razem będziemy 
odczuwali mniejszy stres.
Szczególnie  sprzyjające  warunki  do  ćwiczenia  swoich  sprawności  językowych  są 
podróże. Obcowanie z ludźmi porozumiewającymi się w innych językach zmusza do 
komunikacji  w  codziennych sytuacjach,  a  nowe środowisko i  ludzie  motywuje  do 
wykorzystania swoich umiejętności.

Umiejętność  swobodnego  mówienia  wiąże  się  więc  z  pewnością  siebie  w  ramach 
używania języka obcego, uwolnieniem się od strachu przed popełnieniem błędu oraz 
wypracowaniem nawyku w stosowaniu języka obcego.

W celu przełamania bariery językowej u dzieci uczących się  języka obcego można 
zastosować następujące sposoby:

Dać  dziecku zabawkę,  na  przykład mikrofon,  który stworzy przyjazną  dla  dziecka 
atmosferę oraz zachęci do wspólnych zabaw i ćwiczeń.
Dać  dziecku czas na wypowiedzenie się.  Dzieci  dopiero uczą  się  budować  zdania, 
dlatego  należy  być  cierpliwym.  Stosowanie  języka  obcego  jest  jeszcze  bardziej 
wymagające dlatego należy słuchać z cierpliwością i pozwolić dziecku wyrazić swoje 
myśli.
Stworzyć  dziecku warunki  do  osłuchania  się  z  językiem obcym,  a  także  zachęcać 
dziecko do czytania prostych zdań  lub tekstów na głos. Czytanie na głos zwiększy 
jego pewność siebie w używaniu języka obcego. 


