
Dlaczego warto uczyć się języków obcych? 

 Mowa jest podstawową formą komunikacji międzyludzkiej. Mamy z nią styczność 

każdego dnia – rozmawiamy z innymi, oglądamy telewizję, słuchamy audycji radiowych… 

Jednak sposoby porozumiewania się w poszczególnych krajach czy regionach znacznie 

różnią się od siebie. Z powodu ciągłej globalizacji mamy coraz więcej styczności z innymi 

narodami i ich kulturą, dlatego uważam, że warto uczyć się języków obcych. 

 Ludzie bardzo chętnie podróżują i poznają świat. Znajomość innych języków znacznie 

ułatwia komunikację podczas wycieczek zagranicznych. Mieszkańcy odwiedzanego kraju 

często nie umieją posługiwać się inną mową niż ojczysta na poziomie komunikatywnym.  

Dlatego warto poznać przed wyjazdem choć kilka podstawowych zwrotów, które pozwolą 

nam uzyskać pożądane informacje bez konieczności używania słownika internetowego, 

który nie zawsze może być dostępny.  

 

Dodatkowo często podczas 

zwiedzania o wiele więcej informacji  

o interesującym nas obiekcie można uzyskać 

posługując się językami obcymi – 

tłumaczenie opisów zabytków czy 

eksponatów muzealnych na każdy język nie 

jest możliwe. Także w Internecie nie 

wszystkie treści dostępne są w dowolnym 

tłumaczeniu. Zaś nauka języków obcych 

pozwala na korzystanie bez ograniczeń  

z zasobów wiedzy zgromadzonych w sieci. 

 

 Umiejętność porozumiewania się w różnych językach pozwala nawiązywać 

znajomości z ludźmi z całego świata. Złamanie bariery językowej daje chociażby możliwość 

uzyskania informacji na temat kultury i zwyczajów panujących w danym kraju u samego 

źródła. Jest to jednak zdolność przydatna nie tylko w kontaktach towarzyskich,  

ale i zawodowych. Bardzo często polskie przedsiębiorstwa nawiązują współpracę z firmami 

zagranicznymi. Znajomość języków obcych może być przydatna także w kontaktach  

z klientami sklepu czy restauracji, w której pracujemy, świadczy o naszej erudycji i szacunku 

do przedstawicieli innych nacji. 

 Podsumowując, umiejętność porozumiewania się językami obcymi jest bardzo ważna 

w dzisiejszym świecie. Daje ona ogromne możliwości w kontaktach z innymi narodami i ich 

dorobkiem kulturowym. Warto także wspomnieć, że nauka języków obcych jest przyjemna  

i sprawia wiele radości. Poznawajmy odważne otaczający nas świat i nie pozwólmy,  

by na drodze stanęła nam bariera językowa. 
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