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Francuski 
to taki trudny język…

to  zdanie  słyszy  się  często.  Osoby  zaczynające  przygodę  z  językiem
Moliera  spodziewają  się  trudności  nie  do  pokonania.  Nie  zamierzamy
tutaj nikomu wmówić, że francuski jest łatwy a nauka przychodzi szybko i
bezboleśnie. Jest jednak na świecie wiele trudniejszych języków, takich
jak arabski, czy chiński, których nauka naprawdę jest trudna. Francuski
jest językiem europejskim, podobnym w wielu miejscach do angielskiego,
hiszpańskiego, czy nawet niekiedy do niemieckiego. Ma ten sam alfabet
co język polski a materiały do nauki są łatwo dostępne. Może więc nie
taki diabeł straszny jak go malują?

Polecamy  gorąco  lekturę  niniejszego  poradnika,  który  ma  za  zadanie
pozwolić Wam uczyć się świadomie, w zgodzie z mózgiem, ciekawie i
efektywnie. 

Adresujemy go do wszystkich  tych,  którzy  rozpoczynają  naukę  języka
francuskiego, albo uczyli się już wcześniej. 

TRZYMAMY ZA WAS KCIUKI!
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10 POWODÓW
dla których warto uczyć się języka

francuskiego:-)

1. Język mówiony na CAŁYM świecie
Ponad 200 milionów ludzi na 5 kontynentach 
mówi w języku francuskim! Międzynarodowa 
Organizacja Frankofonii zrzesza 68 krajów i 
regionów. Francuski to drugi po angielskim 
najczęściej uczony język na całym Świecie.

2. Język BIZNESU
Francja jest czołowym inwestorem na rynku 
polskim. Wiele znanych firm, banków, 
sklepów to  oddziały belgijskich czy 
francuskich firm matek. Mimo, że język 
angielski jest bardzo powszechny w 
kontaktach biznesowych, to wyższe 
stanowiska menadżerskie i dyrektorskie są 
obsadzane przez ludzi znających także język
francuski. 

3. Język KULTURY
Dziedziny takie jak moda, kuchnia, 
malarstwo czy architektura od lat 
zdominowane są przez język francuski. 
Dzięki niemu można mieć dostęp do 
oryginalnych tekstów literackich wielkich 
pisarzy czy piosenek francuskich. Język 
francuski to mistrzowskie nazwiska, które 
stają się bliższe. 

4. Język PODRÓŻY
Francja jest pierwszą destynacją turystyczna 
na Świecie. Odwiedza ją co roku ponad 70 
milionów turystów. Oczywiście można 
pojechać do Francji i porozumiewać się np. 
po angielsku, ale o ile przyjemniej jest 
zapytać o drogę po francusku, czy usiąść 
przy Wieży Eiffla i pogawędzić z panami 
grającymi w bule. Francuski przyda się także
w zaśnieżonej Kanadzie czy egzotycznych  
Karaibach. 

5. Język DYPLOMACJI
Francuski to oficjalny język w ONZ, Unii 
Europejskiej, UNESCO, NATO, 

Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim, 
Czerwonym Krzyżu i …. wielu, wielu innych. 

6. Język UNIWERSYTECKI
Wyższe uczelnie i uniwersytety francuskie 
cieszą się ogromną renomą w Europie a 
także na całym świecie. Istnieje wiele 
programów umożliwiających wyjazd na 
wymianę, czy spędzenie semestru na 
studiach we Francji. Ambasada co roku 
przyznaje także stypendia rządu 
francuskiego. Aby wyjechać trzeba znać 
język przynajmniej w stopniu 
komunikatywnym. 

7. Język do nauki innych JĘZYKÓW
Francuski jest językiem romańskim 
wywodzącym się z łaciny. Jego znajomość 
przyda się w nauce hiszpańskiego, 
włoskiego czy portugalskiego. Nawet język 
angielski okaże się łatwiejszy, gdyż 50% 
słownictwa w angielskim pochodzi właśnie z 
francuskiego. 

8. Język MIŁOŚCI
Język francuski stereotypowo kojarzy się z 
językiem miłości, kochanków, romantycznych
randek. To wszystko z uwagi na jego piękną 
melodię, rytmikę, bogactwo środków 
wypowiedzi. W tym stereotypie jest jest 
trochę prawdy, a znajomość francuskiego 
jest zawsze mile widziana przez płeć 
przeciwną. 

9. ŁATWY język
Mimo powszechnej opinii język francuski nie 
jest trudny. Gramatyka jest bardzo logiczna i 
konsekwentna, słownictwo pochodzi z łaciny.
Do nauki francuskiego powstało bardzo wiele
materiałów, książek, czy stron internetowych.

10. Język otwarcia na ŚWIAT
Francuski jest trzecim na świecie najczęściej 
używanym w Internecie. Znajomość 
francuskiego umożliwia więc śledzenie 
francuskiej prasy a także innych mediów 
(TV5, France 24, RFI). Pozwala to spojrzeć z
innej perspektywy na bieżące wydarzenia 
społeczno polityczne. 
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Kiedy, jak, ile? 
Czyli ucz się w zgodzie ze swoim mózgiem

Minimum 4h w tygodniu
Aby proces zapominania był wolniejszy niż 
proces zapamiętywania, trzeba poświęcić mini-
mum 4h pracy nad językiem w tygodniu. Nie 
chodzi tu koniecznie o pracę na kursie, ale o 
stały i regularny kontakt z językiem poświęco-
ny na powtórki, ćwiczenia, a także oglądanie 
filmów czy czytanie książek. Nie musisz więc 
uczyć się z zegarkiem w ręku, ale jeśli decydu-
jesz się na kurs 1h w tygodniu, zastanów się 
gdzie i kiedy znajdziesz czas na prace własną,
aby ta jedna godzina na kursie nie była jedy-
nym Twoim kontaktem z językiem, bo będzie 
to czas stracony: zapomnisz szybciej niż się 
nauczysz. 
Ucz się regularnie i systematycznie! Lepiej 
usiąść do francuskiego codziennie, ale w 
małych dawkach, niż poświęcić jeden cały 
dzień w tygodniu. Przypominamy sobie regu-
larnie materiał i łatwiej przechodzi on do 
pamięci trwałej. Ustal więc sam ze sobą, kiedy 
i jak możesz się uczyć i powtarzać. Nie zapo-
mnij wykorzystać pustego czasu, czyli tego, 
który tracisz na dojazdy, przerwy, czekanie na 
zajęcia etc. Korzystaj z każdej wolnej chwili, 
aby móc zrobić coś z francuskim: ćwicz słówka
w autobusie, graj w grę językową w kolejce, a 
nawet obejrzyj fragment serialu w przerwie na 
lunch.

Niezbędne powtórki
Ucząc się języka nie wystarczy zrozumieć, 
należy używać. Zdarzają się osoby bardzo 
zdolne, które w mig rozumieją zagwozdki 
gramatyczne, ale nie używają ich płynnie w 
mówieniu. Zrozumienie to jedno, ale to prakty-
ka czyni mistrza. Uznaje się, że prawidłowe 
proporcje między zrozumieniem i analizą 
danego zagadnienia a praktyką to 1 do 3. 
Szukaj więc okazji do używania nowych 
zagadnień czy nowego słownictwa, nawet jeśli 
wszystko wydaje Ci się już jasne. Nie pomijaj 
etapu  ćwiczeń! Chodzi o to, że wiedza, infor-
macje muszą się skonsolidować, ułożyć w 
głowie, przejść do pamięci trwałej, aby później 
móc je szybko przywołać w odpowiednim 

momencie, czyli móc spontanicznie używać 
języka. 

Walcz z krzywą zapominania!
Okazuje się, że większość informacji ulega 
zapomnieniu tuż po nauce. Po 5 dniach pamię-
tamy około 25%  z nich. Ważne jest więc, aby 
walcząc z krzywą zapominania wrócić do mate-
riału z kursu jeszcze tego samego wieczoru, 
przekartkować notatki, wykonać jakieś ćwicze-
nia. Nie chodzi tu o długą i żmudną naukę, ale 
przypomnienie i odświeżenie. Następnego dnia 
warto zrobić coś jeszcze z tym samym materia-
łem, a potem powtórki można odbywać w coraz 
większych odstępach.

 

Działaj
Efektywna nauka zależy w dużej mierze od 
głębokości przetwarzania informacji. Łączy się 
to niejako z punktem poprzednim i współpracą 
obu półkul. Chodzi o to, żeby dana informacja 
została zapamiętana i przeszła do pamięci trwa-
lej, żebyśmy używali jej aktywnie w produkcji, 
czyli w mówieniu lub pisaniu nie wystarczy prze-
czytać o tym, dowiedzieć się. Trzeba coś z tym 
zrobić. A im więcej zrobimy, im więcej zmysłów 
zaangażujemy, tym będzie to efektywniejsze. 
Chodzi tutaj o rodzaj wykonywanych ćwiczeń i 
zadań. Im są one bardziej złożone, wymagające
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zastanowienia, uruchomienia wielu kompeten-
cji i połączeniu wielu umiejętności, tym są 
efektywniejsze. Nie oznacza to, że nie należy 
wcale wykonywać prostych ćwiczeń takich jak 
wypełnianie zdań z lukami, ale o to, że po 
wypełnianiu zdań z lukami, trzeba rzucić się na
głębszą wodę. 

Odnieś do siebie
Najlepiej zapamiętujemy informacje, które 
możemy odnieść do siebie, które nas dotyczą. 
Dlatego gdy uczymy się języka, warto kojarzyć
słownictwo z otaczającym nas miejscem, ludź-
mi, sytuacjami, opowiadać o sobie, o naszym 
weekendzie, wakacjach. 

Gdy ćwiczymy gramatykę, możemy tworzyć 
zdania czy opowiadać historie, które naprawdę
miały miejsce w naszym życiu. Chętniej anga-
żujemy się w takie zadania, nasz mózg dłużej i
chętniej jest skoncentrowany a efektywność 
ćwiczenia wzrasta. Gdy ćwiczymy coś abstrak-
cyjnego, co nas nie dotyczy nasz mózg prze-
twarza to płycej, mniej się angażuje i gorzej 
zapamiętujemy (patrz Trójkąt efektywności 
zapamiętywania na następnej stronie).

Przyjemnie
Nasz mózg koncentruje się na tym, co jest 
przyjemne, miłe i interesujące. Skupiamy się 
na tym co nas fascynuje i intryguje. Stąd 
bardzo duże znaczenie ma nauka języka 
poprzez rozwijanie swoich zainteresowań. 
Jeśli słuchamy muzyki, którą lubimy, chętniej 
przetłumaczymy słowa piosenki i sięgniemy do

słownika. Jeśli lubimy fitness, możemy oglądać 
filmy instruktażowe na YouTube i pozostaniemy 
na nich skupieni. To działa do każdej dziedziny i
każdego języka. 

Autorskie notatki
Aby zmusić nasze mózgi do głębokiego prze-
twarzania nauczmy się robić notatki. Jeśli prze-
pisujemy z tablicy wszystko, co lektor napisał w 
czasie kursu, jeśli czekamy na gotowe kserówki 
z analizą danego zagadnienia jest to działania 
odtwórcze. Musimy sami skupić się na materia-
le, czy to w czasie zajęć, czy w czasie pracy 
własnej w domu i zrobić notatkę tak klasyfikując 
informacje, podkreślając, zaznaczając, żeby 
była ona dla nas jasna. Zastanawiając się, które
informacje są dla nas nowe, z czym się łączą, 
co jest ważne i uporządkowując je uczymy się 
efektywnie. 

Twórz ćwiczenia dla innych
Świetną metodą zmuszającą nasze mózgi do 
głębokiego przetwarzania, a tym samym szyb-
kiej i efektywnej nauki, jest przygotowywanie 
ćwiczeń dla innych. Jeśli sami robimy zwykłe 
ćwiczenia z lukami czy transformacje wykonuje-
my zadanie odtwórcze. Jeśli sami spróbujemy 
przygotować tego typu proste zadania dla kolegi
czy koleżanki z grupy, zrobimy zdania twórcze, 
nasz mózg zaktywizuje się, lepiej zrozumie 
zagadnienie i szybciej zapamięta. Warto więc 
umówić się z kimś z kursu językowego i przygo-
towywać wzajemnie dla siebie ćwiczenia. To 
działa!

Pięćdziesiąt na pięćdziesiąt
To złota zasada uczenia się młodzieży i dorosłych. Poświęć 50% czasu i energii na „naukę języka” a
drugie 50% na „naturalny kontakt z językiem”. Mitem jest, że wystarczy pojechać do Francji, aby 
zacząć mówić, bez „świadomej nauki”, bez znaczenia czy na kursie, z komputerem, indywidualnie, 
ale nauki. Z drugiej strony sama „szkolna nauka” nie wystarczy jeśli nie otaczamy się językiem ze 
wszystkich stron. Dlatego zastanów się ile czasu i energii poświęcasz na jedno, a ile na drugie.        

Naturalny kontakt z językiem – 50% Świadoma nauka – 50%
Jest to kontakt z językiem przygotowanym dla rodzimych

użytkowników. Chodzi o czytanie prasy, książek, oglądanie
filmów. W takich materiałach język jest autentyczny, czasem z
błędami, zdania mogą być urwane, ale ten kontakt przygoto-

wuje nas do naturalnej komunikacji. Ważne aby nie tłumaczyć
każdego słówka, nie analizować od deski do deski, tylko

czytać, oglądać dla przyjemności. 

Są to wszystkie świadome procesy i działania zmierzające
do nauki języka. Może to być nauka na kursie, praca z

komputerem czy nauka własna. Chodzi o takie aktywności,
które świadomie wykonujemy, aby coś zrozumieć, przećwi-

czyć, utrwalić. 
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Trójkąt efektywności zapamiętywania
Po dwóch tygodniach

zwykle pamiętamy: Sposób zaangażowania

90%
tego co mówimy

 i robimy

Wykonując rzeczywiste działanie

Aktywny
Symulując rzeczywiste działanie

Wykonując scenkę teatralną

70%
tego co mówimy 

Wygłaszając prelekcję

Biorąc udział w dyskusji

50%
tego co słyszymy

i widzimy

Obserwując rzeczywiste działanie

Pasywny

Obserwując pokaz

Patrząc na eksponat i jego
prezentację

Oglądając film

30%
tego co widzimy

Oglądając obrazy i zdjęcia

20%
tego co słyszymy

Słuchając mowy

10%
tego co czytamy Czytając

Zródło: Edgar Dale, 1969
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Kompetencje i elementy językowe
co to jest i jak się ich uczyć?

Kompetencje językowe i elementy językowe to dwie różne rzeczy. Jednak jedne nie mogą istnieć 
bez drugich i skuteczna nauka języka obejmuje je wszystkie. 
Elementy języka to gramatyka, słownictwo, ortografia, wymowa etc. Kompetencje językowe to 
mówienie, pisanie, czytanie i słuchanie, interakcja mówiona, interakcja pisana etc. Poniżej kilka sztu-
czek i rad jak uczyć się niektórych z nich. 

SŁUCHANIE
Jest to kompetencja, którą dość łatwo samo-
dzielnie trenować w domu. W dobie Internetu 
mamy stały dostęp do materiałów ze wszyst-
kich stron świata. Słuchaj więc dużo i niech Ci 
ucho rośnie!

Nagrania + zadania
Możemy słuchać nagrań przeznaczonych dla 
osób uczących się języka francuskiego np na 
stronach TV5 czy RFI. Te dwie strony to kopal-
nia ciekawych nagrań, ćwiczeń, zadań od 
poziomu A1 do C2. Znajdziesz tu nagrania 
uproszczone, czyli przygotowane specjalnie do
nauki, a także autentyczne nagrania radiowe 
czy telewizyjne. 

Materiały autentyczne
Innym sposobem jest słuchanie i oglądanie 
materiałów autentycznych, czyli przeznaczo-
nych dla rodzimych użytkowników języka. W 
takich nagraniach często jest szybsze tempo 
wypowiedzi, możemy natrafić na słowa trudne, 
ale wszystko zależy od tematyki i źródła. 
Inaczej mówią youtuberzy kierujący swoje vide-
oposty do młodzieży, inaczej mówią dziennika-
rze w debacie radiowej. Słuchaj regularnie 
nagrań autentycznych, aby przyzwyczaić się 
do naturalnej melodii zdania, szybkiego tempa 
wypowiedzi, łączenia słów. 

Radio czy telewizja
Tutaj sprawa jest jasna: na początek telewizja.
Obraz wart jest tysiąc słów :-) Przekaz wizual-
ny w wiadomościach, filmie, reportażu pomoże 
nam zrozumieć pełen sens. Nie trzeba więc 
rozumieć każdego pojedynczego słowa, ale 
ogólne informacje. W radiu obrazu nie ma, 
więc więcej musimy zrozumieć z samego języ-
ka. Pamiętajmy, że do słuchania radia czy 

oglądania telewizji, nie trzeba mieć odbiornika 
radiowego czy telewizora. Wystarczy włączyć 
Internet. Popularnym serwisem, na którym 
możesz oglądać francuską telewizję jest Le 
direct. 

Popularne stacje radiowe
francuskojęzyczne:

Popularne kanały
telewizyjne

Radio France 
RFI

Europe 1
RTL

Virgin Radio
Chérie FM

TF1
France TV 

M6
Arte

TV5 Monde
BFM TV

France 24

Filmy i seriale
To jedna z ciekawszych metod. Historia poka-
zana w filmie czy w serialu nas wciąga, chce-
my więcej i więcej. Oglądamy i uczymy się. 
Język jest autentyczny, słyszymy jak naprawdę
się mówi, gdzie się skraca zdania, poznajemy 
słowa potoczne. Niektóre seriale można obej-
rzeć na youtubie, czy na innych bezpłatnych 
serwisach. Jeśli chodzi o filmy to polecamy 
stronę Les films français avec des sous-titres, 
gdzie możesz legalnie obejrzeć francuskie 
filmy w oryginale z napisami. 
Pamiętaj też, że co roku w styczniu, odbywa 
się My French Film Festival, czyli festiwal 
filmów francuskich w Internecie. Przez miesiąc 
można bezpłatnie oglądać nowe francuskie 
filmy, krótko i pełno metrażowe, a następnie na
nie głosować. Nie przegap tego wydarzenia!

Youtube
Youtube pełen jest filmów ciekawych jak i 
takich zupełnie nudnych. Wybór jest duży, ale 
warto poszukać perełek. Znajdziecie tu kanały 
słynnych francuskich youtuberów, którzy regu-
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larnie umieszczają zabawne filmy. Niestety (a 
może na szczęście) mówią szybko, używając 
wielu słów potocznych. Na youtubie znajdziecie

też czasem ciekawe filmy krótkometrażowe, 
seriale, reportaże. Jeśli tylko znajdziesz coś, co
Cię interesuje, to oglądaj. Im więcej, tym lepiej!

CZYTANIE
Tę kompetencję, podobnie jak słuchanie, łatwo
i samodzielnie można trenować w domu. 
Niegdyś drogie gazety dziś są dostępne 
bezpłatnie w Internecie, niedostępne francu-
skie książki można kupić w polskich księgar-
niach. Czytajmy więc!

Czytam wszystko
Taki nawyk „Czytam wszystko po francusku” 
można sobie wyrobić. Sprawdzam stolicę 
egzotycznego państwa w internecie, wchodzę 
na francuską Wikipedię. Nie wiem ile żon miał 
francuski aktor, sprawdzam w serwisie 
Allocine. Warto też polubić na Facebooku wiele
francuskich stron, czy serwisów , oczywiście 
związanych z Twoimi zainteresowaniami. Na 
tablicy będą Ci się wyświetlać informacje po 
francusku, linki do artykułów, do stron, do 
filmów, jeśli coś Cię zainteresuje, nawet nie 
zorientujesz się kiedy będziesz czytał całe, 
długie teksty po francusku!

Prasa
Gazety i czasopisma to świetny sposób na 
trenowanie umiejętności czytania oraz pogłę-
bianie znajomości słownictwa. Gazet nie trzeba
czytać od deski do deski, wystarczy je przeglą-
dać, a dopiero jeśli coś nas zainteresuje to 
możemy przeczytać. Jeśli jesteś na niższym 
poziomie  francuskiego nie wahaj się sięgnąć 

po prasę kolorową, gdzie elementy wizualne 
pomogą Ci zrozumieć treści. Nie przejmuj się, 
jeśli nie rozumiesz jakiegoś słowa. Dobrze 
obejrzyj obrazki i zdjęcia do artykułu, podpisy, 
śródtytuły, będzie Ci łatwiej. 

Najpopularniejsze francuskie dzienniki

Le Figaro    Liberation     Le   Monde  
 L'Equipe    Le Parisien  Les Echos 

Literatura
Kto nie marzy o czytaniu Moliera czy Prousta 
lub chociażby Amelie Nothomb w oryginale? 
Wszystko jest możliwe, drobnymi krokami 
można do tego dojść. Na początek sięgnij po 
komiksy, które zawierają elementy wizualne, 
tak potrzebne na początkowym etapie nauki. 
Zaczynaj od krótkich historii takich jak Titeuf. 
Gdy czujesz się w tym pewnie, możesz spróbo-
wać przeczytać książkę przeznaczoną dla 
młodzieży, gdzie krótkie zdania i niewyszukane
słownictwo ułatwią Ci czytanie bez obrazków. 
Kolejnym krokiem będą popularne „czytadła”, 
takie jak książki Marca Lévy, czy Guillaume 
Musso. Tego typu literatura nie jest bardzo 
wyszukana, ale łatwo wciąga w treść, angażu-
je. Jeśli takie książki nie sprawiają Ci trudności,
próbuj wielkich pisarzy, wielkich nazwisk a 
nawet klasyki!

PISANIE
Samodzielna praca nad kompetencjami 
produktywnymi (pisanie, mówienie) nie jest 
taka łatwa jak praca nad kompetencjami recep-
tywnymi (słuchani, czytanie). Trzeba bowiem 
znaleźć odbiorcę naszych wypowiedzi. Jest to 
jednak wykonalne.

Pisanie na FB czy forach internetowych
Jeśli za naszą namową polubiłeś interesujące 
Cię strony na Facebooku, to zapewne wyświe-
tlają Ci się ciekawe treści związane z Twoim 
hobby. Możesz zawsze zostawić komentarz, 

wdać się w rozmowę z innymi użytkownikami. 
Nie ma znaczenia czy piszesz poprawnie, 
ważne jest abyś przekazał to, co chcesz w 
zrozumiały sposób. Często pisząc w Internecie,
wytrenujesz słownictwo, budowę zdania, argu-
mentację i wiele innych umiejętności. 

Pisanie maili do znajomych
Jeśli masz znajomych, rodzinę we Francji lub 
pracujesz we francuskiej firmie, nie przechodź 
na polski czy angielski w komunikacji mailowej,
lecz staraj się używać języka francuskiego. 
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Nawet proste wiadomości, o tym co słychać,  
można sformułować po francusku. 
Pisząc po francusku w pracy, szybko nauczysz
się powszechnych zwrotów na początek, 
koniec maila, strukturę, formę pisania i zwraca-
nia się do siebie. 

Pisanie na kursie językowym :-)
Jeśli uczestniczysz w kursie językowym, 
dostajesz zapewne pisemne prace domowe. 
Nie chodzi tu o ćwiczenia do wypełnienia, ale o
pracę z Expression Ecrite. Są to oczywiście 
nieautentyczne sytuacje, zadane tematy, ale 
masz możliwość sprawdzenia jak Ci idzie, 
bycia ocenionym. Nie omijaj więc żadnej z 
prac, a jeśli to możliwe, to pisz nawet więcej!

Curieuse  langue  française,  et  prophétique,  qui  fai
commencer l'amour comme la guerre par une déclaration !

Jean Simard   

MÓWIENIE
Mówienie to kolejna kompetencja produktyw-
na. Nie jest łatwo ćwiczyć ją samodzielnie, ale 
mamy dla Ciebie kilka podpowiedzi.

Storytelling
Gdy uczysz się nowego słownictwa czy 
nowych struktur gramatycznych, opowiadaj z 
nimi historie. Nie muszą one być długie, ale 
ważne, żeby nowe elementy pojawiały się w 
kontekście. Możesz mówić do mamy, taty, 
męża, żony, nawet jeśli ta osoba nie zna fran-
cuskiego :-) Wiadomo, że nie jest to autentycz-
na komunikacja, ale możesz usłyszeć swój 
głos jak mówisz po francusku, popróbować. 

Rozmowa na kursie
Jeśli uczestniczysz w kursie językowym, to 
pamiętaj, że to jest czas dla Ciebie. Mów na 
zajęciach, nie chowaj się za innymi, bierz 
aktywny udział w zajęciach. Jeśli masz możli-
wość dodatkowego uczestnictwa w warszta-
tach czy zajęciach konwersacyjnych, to korzy-
staj z tego. Każda chwila, kiedy możesz mówić 
po francusku jest dla Ciebie na plus!

Skype
Jeśli masz ochotę na trochę rozmów w Inter-
necie poszukaj rozmówców na Skypie. Jest 
sporo serwisów, na których możesz porozma-

wiać z Frankofonami na interesujące Cię tema-
ty. Nie jest to sprawa łatwa dla każdego, bo nie
każdy czuje się komfortowo w rozmowie w 
nieznajomymi, ale może warto spróbować. 

Wieczorki francuskie
W dużych miastach regularnie odbywają się 
francuskie imprezy. Sprawdź informacje na 
wydziale Romanistyki czy w dużej szkole języ-
ka francuskiego. Na pewno przeprowadzane 
są konkursy, pokazy filmów, wieczorki tema-
tyczne, w których można uczestniczyć i w 
niezobowiązującej atmosferze porozmawiać z 
Frankofonami. 

Wyjazd do Francji? Czemu nie.
Tak, wyjazd do Francji! Nie chodzi tu o zorga-
nizowaną wycieczkę, gdzie autokarem podje-
dziemy pod schody Wieży Eiifla, a polski prze-
wodnik zaprowadzi nas za rękę. Chodzi tu o 
całkiem samodzielnie przygotowaną eskapadę.
Będzie to świetna okazja do sprawdzenia się w
rzeczywistych, autentycznych sytuacjach 
komunikacyjnych, przełamania barier w mówie-
niu, poznania kultury francuskiej. Dodatkowo 
sprawdzisz się w we wszystkich kompeten-
cjach językowych. Wyszukując nocleg w Inter-
necie będziesz czytał, pisząc maila do hotelu, 
potrenujesz pisanie, na miejscu, będziesz 
słuchał i mówił w wielu różnych sytuacjach. 
Przemyśl to!
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SŁOWNICTWO

Wyszukaj w kontekście
Słówka bez kontekstu to tylko słówka. Dopiero
w zdaniu czy w historii nabierają one konkret-
nego znaczenia. Czytając nowy tekst czy 
słuchając nowego nagrania, nie sięgaj od razu 
po słownik. Zastanów się, czy rozumiesz co 
może oznaczać nowe słowo. Może kontekst Ci 
to podpowie. Potem możesz sprawdzić swoje 
hipotezy ze słownikiem.
Taka praktyka pomoże Ci ćwiczyć rozumienie 
globalne i bezpiecznie poruszać się za granicą,
kiedy to każdy w dowolnym momencie może 
użyć słowa, którego nie znasz, a poradzisz 
sobie w danej sytuacji. 

Jak zanotować słówka w zeszycie?
Notowanie słownictwa na zasadzie słówko po 
francusku - słówko po polsku nie jest najefek-
tywniejsze. Warto zupełnie omijać język polski, 
o ile to możliwe. Na początkowym etapie nauki 
jest to trudne, później, w przypadku słownictwa
technicznego czy specjalistycznego też może 
okazać się trudne, ale trzeba próbować. 
Najlepiej zanotować nowe słowo w zdaniu, w 
którym je poznaliśmy. Samo słowo można 
zakreślić fluorescencyjnym zakreślaczem czy 
podkreślić kolorowym długopisem. Obok warto 
narysować znaczenie danego słowa (omijamy 
język polski) lub napisać definicję. Jeśli jeste-
śmy na poziomie B1 lub B2 można dopisać też
synonimy i antonimy. 

Fiszki/Quizlet
Bardzo popularną metodą nauki jest korzysta-
nie z fiszek. Można kupić gotowe fiszki in blan-
co, gdzie po jednej stronie piszemy słowo po 
francusku, a po drugiej rysujemy, piszemy defi-
nicję lub w ostateczności piszemy polskie 
znaczenie. Taki fiszki, można wozić ze sobą i 
uczyć się w w wolnej chwili. Ucząc się powta-
rzamy znaczenie i tworzymy na głos zdania z 
nowym słówkiem. 
Innym, naszym zdaniem nieco atrakcyjniej-
szym, sposobem jest tworzenie fiszek w 
programie Quizlet. Można w nim tworzyć bazy 
słówek, gdzie wpisujemy słowo po francusku, a
program sam dobiera nam zdjęcia, możemy 
też wpisać słowo po polsku. Oprócz zwykłego 

powtarzania, program proponuje użytkownikom
6 rodzajów ćwiczeń gier, na zapamiętanie 
słówek. Dodatkowo istnieje aplikacja na smart-
fona, oczywiście zintegrowana z naszym profi-
lem stworzonym na komputerze. Wszystko jest
interaktywne, atrakcyjne graficznie i motywują-
ce. 
Bez względu na to co wybierzecie, czy trady-
cyjne fiszki czy Quizlet, ważne abyście sami 
tworzyli swoje bazy, a nie korzystali ze słówek 
innych. Już w czasie samego wpisywania 
słówek i wybierania ilustracji uczymy się!

Mapy myśli
Kto choć raz zrobił mapę myśli, wie jakie 
ciekawe jest to narzędzie. W nauce słówek 
mapy myśli sprawdzają się, gdy mamy wiele 
słów do nauki czy powtórzenia. Co ważne nie 
ma złych czy błędnych map myśli. Każdy 
inaczej może podzielić słówka, umieścić na 
innych „gałęziach”. Zastanawiając się, gdzie co
umieścić, z czym ma połączenia, ile mniej-
szych gałązek zrobić, nasz mózg przetwarza 
głęboko słowa i uczy się!

Tabelki i kategorie
Podobną techniką jest tworzenie tabelek. 
Możemy podzielić zebrane słówka w różne 
kategorie tematyczne. Jeśli pracujemy na przy-
kład nad ubraniami, możemy zrobić sobie 
tabelkę z kolumnami: bielizna, ubrania 
zewnętrzne, buty, akcesoria, oraz wierszami: 
dla kobiet, dla mężczyzn, unisex. Takie zebra-
nie wszystkiego w jednym miejscu pomoże 
nam zapamiętać. Nasz mózg lubi dzielić, kate-
goryzować, układać w szufladkach. 

7 słówek
Rozróżniamy kilka różnych rodzajów pamięci. 
Jednym z nich jest pamięć robocza, która prze-
twarza na bieżąco to co się dzieje, to co widzi-
my i słyszymy. Badania dowodzą, że może ona
pomieścić około 7 elementów. Gdy ktoś podyk-
tuje nam 7 nazw państw istnieje duża szansa, 
że zapamiętamy je wszystkie. Jeśli podyktuje 
nam ich 30, zawsze coś nam umknie. Jakie ma
to przełożenie na naukę słownictwa? Otóż 
okazuje się, że aby nauka była efektywna, 

11

http://www.quizlet.com/


należy dzielić duże grupy słów do nauczenia 
na grupki po 7 słów. Taką małą grupkę ćwicz w 
wielu różnych ćwiczeniach a gdy masz wraże-
nie, że jest ona nauczona, przejdź do kolejne 
grupki 7 słów. Dopiero po nauczeniu się kilku 
grup możesz słowa pomieszać.

Skojarzenia
Fajnym ćwiczeniem na słownictwo, łączącym 
nowe słówka ze starymi, już znanymi jest zaba-
wa w skojarzenia. Z jednej strony piszemy kilka
nowych słów, potem patrzymy z czym nam się 
kojarzą pary słówek, wpisujemy to. Następnie, 
dwa wpisane wcześniej słowa też łączymy 
jednym i tak do końca. 

Storytelling
To ostatni niezbędny etap w nauce słownictwa.
Gdy już rozgryźliśmy znaczenie słówek w 
kontekście, dobrze je zanotowaliśmy, a następ-
nie przećwiczyliśmy w ćwiczeniach izolowa-
nych, czas na używanie słówek w kontekście. 
Gdy jesteśmy na początkowym etapie nauki i 
nasz bagaż językowy nie jest zbyt duży, 
wystarczy, jeśli konstruujemy pojedyncze 
zdania. Mówimy do siebie, a nowe słowa 
umieszczamy w zdaniu. Gdy dochodzimy do 
poziomu A2 możemy próbować układać histo-
rię i tworzyć prawdziwy storytelling. Im bardziej 
te historie i opowieści są zabawne, absurdalne,
osobiste, pełne szczegółów, tym lepiej i szyb-
ciej zapamiętamy słowa. Opowiadaj więc histo-
rie i ćwicz nowe słowa!

GRAMATYKA

Korpus językowy
Gramatyka nie bierze się z nikąd. Uczestni-
cząc w zajęciach z języka francuskiego 
spotkasz się z przykładami zdań, w których 
pojawia się nowa struktura gramatyczna. Są to 
zdania z tekstu słuchanego, dialogu, czy 
opowieści. Nad takimi zdaniami należy się 
pochylić, zastanowić co oznacza ta nowa 
struktura, co zastępuje, czemu służy 
(KROK 1: ZNACZENIE). Następnie, trzeba 
poszukać regularności, budowy tej struktury, 
specjalnych końcówek etc. (KROK2: FORMA). 
Jeśli sami zastanowimy się, o co chodzi, jak to 
jest zbudowane i wysuniemy pewne hipotezy, 
to nasz mózg zadziała, zapamięta lepiej nowe 
zagadnienie. Warto potwierdzić hipotezy z 
lektorem, bądź z podręcznikiem. Jednak 
najważniejsze, że jeśli sami do czegoś dojdzie-
my, będzie to skuteczniejsze. Jeśli dostaniemy 
gotowe wyjaśnienia na kartce, szybko nam one
z głowy uciekną. 

Mapy myśli jeszcze raz
Gdy mamy do czynienia z nową strukturą, 
warto tę strukturę jakoś zanotować. Przy 
dużych tematach, takich jak nowy czas grama-

tyczny, można zanotować to w formie mapy 
myśli. Jest to zadanie dość czaso- i praco-
chłonne, jednak w trakcie tworzenia mapy 
uczymy się bardzo wiele. Analizujemy zagad-
nienie, szukamy końcówek, wyjątków, odpo-
wiednich do zanotowania haseł. Taki wysiłek 
szybko daje efekty. Później, do mapy myśli 
możemy zajrzeć i szybko odszukać w niej to, 
co trzeba, choć zapewne już wszystko wcze-
śniej zdążysz zapamiętać. 
Jeśli nie lubisz map albo pracujesz nad mniej-
szym zagadnieniem, pamiętaj o kolorach, 
strzałkach,  tabelkach. Sam zanotuj to, jak ty to
widzisz. Zapamiętasz więcej i lepiej!

Ćwiczenia gramatyczne
Wiedzę deklaratywną zebraną na później-
szych etapach warto zacząć przekształcać w 
wiedzę proceduralną, czyli praktyczne używa-
nie języka. Ćwiczenia gramatyczne pomogą Ci 
w tym. Nie chodzi jednak o klasyczne rozwią-
zywanie ćwiczeń. Spróbuj robić ćwiczenia 
gramatyczne na głos, sprawdzając z kluczem 
odpowiedzi. Zdania z lukami, czy proste prze-
kształcanie, to dobra metoda.  Z początku 
może Ci iść wolno i trudno. Trzeba bowiem 
przywołać w głowie odpowiednią formę i w 
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miarę płynnie wstawić ją w zdanie. Następnie 
sprawdzić z kluczem odpowiedzi. Nie jest to 
proste. Każdy chce zrobić ćwiczenia szybko 
uznać za zaliczone :-) W tej metodzie takie 
ćwiczenie nie jest wypełnione, ale możemy 
wykonać je jeszcze raz następnego dnia i 
kolejny raz po kilku dniach. W ten sposób 
ćwiczymy użycie nowych struktur w mówieniu. 
Nie jest to jeszcze spontaniczna produkcja, ale
krok w jej kierunku. 

Ćwiczenia mieszane
Gdy pojawia się sporo zagadnień gramatycz-
nych, warto wprowadzić ćwiczenia mieszane, 
gdzie nie ćwiczysz jednej konkretnej struktury, 
ale kilka różnych. Warto robić takie ćwiczenia 

od czasu do czasu, żeby przypomnieć sobie 
dawno już poznane struktury. 

Storytelling po raz drugi
Opowiadanie historii sprawdza się też w 
gramatyce, szczególnie w dużych tematach, 
takich jak nowy czas gramatyczny, hipotezy, 
wyrażanie celu, dawanie instrukcji, czyli we 
wszystkich tematach gramatycznych, które 
bezpośrednio łączą się z sytuacją komunikacyj-
ną. Gdy opowiadasz o tym co robiłeś w week-
end- ćwiczysz czasy przeszłe. Gdy mówisz jak 
będzie wyglądał świat za 50 lat- ćwiczysz czas 
przyszły. Pamiętaj, że im więcej wpleciesz 
elementów humorystycznych, absurdalnych, 
osobistych tym lepiej zapamięta to Twój mózg. 

La  langue  anglaise  est  un  fusil  à  plombs  -  le  tir  est
dispersé. La langue française est un fusil qui tire à balle, de
façon précise.

Otto von Habsburg   
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Początki bywają trudne. Ortografia 
zadziwia. Wymowa również. Rozpo-
czynając naukę języka francuskiego
przygotujcie się na wyrazy pisane 

10 literami a czytane 2 głoskami :-) Samogło-
ski brzmią zupełnie inaczej niż w polskim. A 
„R” francuskie jest dziwaczne!!! W słuchaniu 

A1 nie wiadomo, gdzie się kończy słowo, a zaczy-
na następne. Z drugiej strony okazuje się, że 
całkiem spora grupa słów to wyrazy transpa-
rentne, czyli takie które wyglądają podobnie w 
innych językach. Gdy czytamy możemy się 
domyśleć znaczeń wielu słów, szczególnie jeśli
znamy hiszpański czy włoski. 

Aux nouveaux riches - quand on vous reproche une
faute de français, répondez que c’est un latinisme. 

Paul-Jean Toulet   

Na poziomie A1 skup się na słuchaniu. Oglą-
daj często telewizję. Obraz pomoże ci zrozu-
mieć treść. Ważne, abyś poznał melodię języ-
ka, wyłapał pojedyncze słowa. Oglądaj wiado-
mości, gdzie większość komunikatu przecho-
dzi kanałem wizualnym. Jeśli lubisz francuskie 
filmy lub seriale to oglądaj je z polskimi napisa-
mi. Nie będzie to czas stracony. Na kolejnym 
poziomie przełączysz napisy na francuskie. 
Jeśli chodzi o wymowę to słuchając skupiaj 
się na samogłoskach. To słynne francuskie „R”
ładnie brzmi, ale jeśli nie potrafisz go wymówić
i tak zostaniesz zrozumianym. 
Nie zapominaj o gramatyce. Na tym poziomie 
nie jest ona zbyt skomplikowana, ale nie 
można jej zaniedbywać, gdyż służy za podsta-
wę do struktur poznanych na kolejnych pozio-
mach. Powtarzaj regularnie odmianę czasow-
ników w present. Jest tu sporo wyjątków, ale 
nauka nie jest trudna.

To poziom, kiedy próby komunika-
cji we Francji czy w innym kraju 
frankofońskim okazują się już 
sukcesem. Z łatwością można 

zamówić danie w restauracji czy spytać o 
drogę. Pierwsze trudności napotkane na 
poziomie A1 są już za Tobą. Tym samym moty-
wacja idzie w górę. A to bardzo dobrze. 

A2
Bagaż językowy nie jest bardzo duży na 
poziomie A2, ale powoli można otaczać się 
językiem francuskim na co dzień. Na Facebo-
oku poszukaj stron interesujących Cię wyda-
rzeń, aktorów, dzienników, wszystkiego co jest 
po francusku. Komunikaty z tych stron będą 
wyświetlały się na twojej tablicy, a Ty będziesz 
mógł wybrać, czy przeczytasz więcej czy nie, 
czy obejrzysz wideo, czy nie. 
A2 to poziom, kiedy możesz sięgnąć do 
komiksów, które dzięki obrazkom łatwiej się 

czyta niż powieści. Na początek spróbuj od 
klasyki „Titeuf” czy „Le chat”, które nie mają 
długich historii. 
Na tym poziomie możesz też oglądać filmy. 
Jeśli film jest prosty w treści i nie ma podwójne-
go dna jak to bywa w przypadku filmów francu-
skich, możesz pokusić się o przestawienie w 
polskich napisów na francuskie. Próbuj. Jeśli 
nie jesteś w stanie zrozumieć filmu z francuski-
mi napisami, to znaczy, że to jeszcze nie jest 
ten moment.
A2 to też poziom, kiedy można powoli przesta-
wiać się na korzystanie ze słownika francusko-
francuskiego. Na sam początek skorzystaj ze 
słownika przeznaczonego dla osób uczących 
się, np. wydawnictw Le Robert& CLE. Definicje
są po francuski, każde słowo jest użyte w 
zdaniu i w ten sposób powoli wyeliminujesz 
język polski z nauki francuskiego. 
Gramatycznie pojawia się problem krótkich 
słówek. To te wszystkie zaimki, przyimki, 
rodzajniki, które brzmią a czasem nawet wyglą-
dają podobnie. Ich brzmienie niekiedy jedno 
lub dwugłoskowe ma znaczenie w rozumieniu i 
komunikacji. To, ze wyraz jest krótki, nie ozna-
cza, że jest mniej ważny! Zadbaj więc o le, se, 
la, me, un, de, etc :-)

 To jest poziom średnio-zaawanso-
wany. Baza słówek jest już na tyle 
duża, że komunikacja codzienna 
przebiega dość łatwo już nie tylko w 

sytuacjach turystycznych.
B1
Otaczanie się językiem i kontakt z francuskim 
poza kursem jest dość łatwy. Filmy oglądaj już 
tylko z francuskimi napisami. Wyszukaj jakieś 
ciekawe francuskie seriale. Może się w coś 
wciągniesz. Sięgaj też po literaturę. Łatwe w 
treści książki, popularne „czytadła” da się prze-
czytać będąc na poziomie B1. Spróbuj. Wyko-
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rzystaj każdą wolną chwilę na czas z językiem,
a zobaczysz, że przynosi to rezultaty. 
Na poziomie B1 pojawia się sporo nowych 
zagadnień gramatycznych: czasy zaprzeszłe, 
zgodność czasów, podwójne zaimki osobowe 
etc. Tych struktur jest wiele, ale nie są one 
jeszcze utrwalone stąd wrażenie, że tego 
wszystkiego jest „za dużo”. Niech Cię to nie 
przeraża. Ćwicz regularnie gramatykę w domu
i wypróbowuj nowe konstrukcje świadomie w 
czasie rozmowy, np. na kursie. Sprawdzaj czy 
działają. Tylko praktyka i stały kontakt z języ-
kiem pomogą Ci to wszystko utrwalić i ugrun-
tować. Nie poddawaj się więc.

Faza plateau…
Faza ta pojawia się w okolicach poziomu B1, 
czasem B2. Jest to pozorne wrażenie braku 
postępów. Naukę języka zaczynałeś pełen 
zapału i każde nowe słowo, każda nowa struk-
tura otwierała nowe drzwi, nowe tematy do 
rozmów. W tej chwili postępów nie zauważasz,
ba! nawet masz wrażenie, ze wiesz, że nic nie 
wiesz. W okolicach poziomu B1/B2 sprawnie 
komunikujesz się w codziennych sytuacjach i 
Twój bagaż językowy jest już całkiem pokaźny.
Kilka nowych słówek nie zmieniają wiele w tej 
komunikacji. Podobnie z gramatyką. Niektóre 
bardziej zaawansowane struktury gramatyczne
są używane dość rzadko i nie wpływają na 
Twoje poczucie postępu w nauce. Nie martw 
się. Faza plateau to coś zupełnie naturalnego.
Aby zapobiec fazie plateau:
• Przypomnij sobie, po co się uczysz!
• Uświadom sobie, że plateau, albo 

nawet cofnięcie w znajomości języka 
tworzy się, gdy przestajesz się go uczyć, 
więc nie poddawaj się i ucz się dalej!

• Korzystaj  z  języka  dla  siebie:  książki,
filmy,  własne  zainteresowania,  czerp
przyjemność z francuskiego!

• Postaw sobie konkretne wyzwanie np.
zdanie DELF-a

 Jesteś już na poziomie B2. 
Brawo. Czas na szlifowanie języ-
ka. Większość materiału grama-
tycznego jest już za Tobą, znasz 

już wszystkie czasy, zaimki, przyimki. To 
B2

jednak nie koniec pracy nad gramatyką. 
Poziom B2 to praca nad tekstem. Pracujesz 
nad jego organizacją, argumentacją, prawidło-
wym ułożeniem myśli. Wracasz do gramatyki, 
ale nie do pojedynczej struktury, lecz do wielu 
podobnych struktur, czasów, zaimków i ich 
miejsca właśnie w tekście. Nadmiar gramatyki 
z poziomu B1 zaczyna Ci się powoli układać w 
głowie, wiele zagadnień poprzez wielokrotne 
wracanie do nich, staje się jasne. 
Słownictwo zaczyna być coraz bardziej wyszu-
kane, i nie da się już każdego czasownika 
zastąpić czasownikiem faire :-) Język powinien 
być ładny, zgrabny, dostosowany do rozmówcy,
jego statusu. Inaczej bowiem zwracamy się do 
licealisty a inaczej do dyrektora banku. 
Wkraczając na poziom B2 bardzo łatwo utrzy-
mywać kontakt z językiem poza kursem i 
korzystać z całego wachlarzu dokumentów 
autentycznych: prasy, książek, telewizji, filmów 
etc. Filmy możesz oglądać już w oryginale, 
choć niektóre mogą jeszcze sprawiać Ci trud-
ność. Literatura, już niekoniecznie, ta młodzie-
żowa staje się dostępna, a czytanie sprawia Ci 
coraz większą przyjemność. 

 Poziom C to marzenie
i cel, który sobie 
stawiamy gdy zaczy-
namy naukę języka. 

Wydaje nam on się takie daleki, nieosiągalny, a
potem patrzymy, kurs C1 to już! Wbrew 
powszechniej opinii nie jest to poziom bezbłęd-
nej produkcji i znajomości języka bez żadnych 
wątpliwości. Faktycznie prawo do błędu jest 
niewielkie, jednak jest. Wątpliwości też się 
czasem pojawiają. To poziom szlifowania 
wszystkich kompetencji. Stale poszerzamy 
znajomość słownictwa, są to jednak słowa 
wyszukane, rzadkie. Poznajemy smaczki języ-
kowe. W rozumieniu pracujemy nad złożonymi 
tekstami, które często posiadają drugie dno, 
wiele znaczeń. Na poziomie C poczujesz, że 
zostały nagrodzone wszystkie trudy, które 
włożyłeś w naukę języka. Porozumiewasz się 
doskonale z Frankofonami, żartujesz, rozu-
miesz sarkazmy i gry słowne. To piękne i 
cudowne uczucie. Nie pozbywaj się go i utrzy-
muj stały kontakt z językiem francuskim!

C1/C2
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Ciekawe strony do nauki języka francuskiego

TV5
apprendre.tv5monde.com/

parlons-francais.  tv5monde.com

Kopalnia ciekawych video, filmów- długich
i krótkich, ćwiczeń dostosowanych do różnych 
poziomów. 

 RFI
savoirs.rfi.fr/apprendre-enseigner

Ogromna ilość ciekawych nagrań audio z 
ćwiczeniami. Różnorodna tematyka.  Możliwość 
podejrzenia transkrypcji. 

Bonjour de France
www.bonjourdefrance.com

Świetna  strona  z  ćwiczeniami  gramatycznymi,
grami  językowymi  a  nawet  karaoke  na  różnych
poziomach. 

Le Figaro conjugaison
leconjugueur.lefigaro.fr

Reverso conjugaison
conjugueur.reverso.net

Strony z odmianą czasowników.

L'Obs la conjugaison 
la-conjugaison.nouvelobs.com/fle

Kompleksowe objaśnienia gramatyczne
z ćwiczeniami. 

Bescherelle
bescherelle.com

Dyktanda, ćwiczenia i gry językowe

Podcast Francais facile
www.podcastfrancaisfacile.com

Liczne  materiały  do  nauki  języka  francuskiego,
dyktanda, ćwiczenia, artykuły, filmy z wymową.

Francais interactive
www.laits.utexas.edu/fi

Ciekawa  strona  z  objaśnieniami  gramatycznymi,
przykładami.

Le plaisir d'apprendre
www.leplaisirdapprendre.com/activites-en-ligne

Kolejna bogata strona z ćwiczeniami na kompetencję
słuchania,  czytania,  gramatykę,  słownictwo  czy  też
kulturę. Strona tworzona przez Cavilam de Vichy. 

 Dictionnaire Larousse
www.larousse.fr/dictionnaires/francais 

Słownik  francusko-francuski  przydatny  w  każdej
sytuacji

1 jour 1 actu
www.1jour1actu.com

Krótkie  teksty  oraz  filmiki  na  różnorodne  tematy
napisane prostym językiem

Apprendre le français avec le
cinéma français

www.cinemafrancais-fle.com

Fantastyczna strona dla wszystkich miłośników kina.
Wszystkie  ćwiczenia  i  zadania  krążą  wokół  kina,
aktorów, reżyserów.
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O autorce

Dorota Biele
Lektor, trener, metodyk. Po 3 letnich studiach 
licencjackich w Nauczycielskim Kolegium Języ-
ka Francuskiego przy UW, ukończyła Master 1 
z Didactique de FLE (Nauczanie języka francu-
skiego jako języka obcego) w Centre de Lingu-
istique Appliquée przy Uniwersytecie Franche-
Comté.  a następnie Master 2 z Ingénierie de 
la Formation, na tym samym wydziale. Po 
kilkuletnich doświadczeniach jako lektor, posta-
nowiła otworzyć własną szkołę- Centrum Języ-
ka Francuskiego VOILA, miejsce, w którym 
oprócz języka, można poznać kulturę francu-
ską, gdzie sama będzie czuwać nad procesem 
nauczania, tak by było one przeprowadzone 
efektywnie i bez stresu. 

Sama regularnie się szkoli. W 2008 roku wyje-
chała na warsztaty dla aktywnych nauczycieli w
Louvain la Neuve, a w 2016 wzięła  udział w 
szkoleniu na temat organizacji procesu 
nauczania organizowanym przez FIPF (Féde-
ration Internationale des Professeurs de 
français). 

Sama też szkoli innych. Oprócz licznych 
warsztatów przeprowadzonych dla lektorów 
VOILA, prowadziła szkolenia dla Stowarzysze-
nia PASE oraz szkolenia dla nauczycieli języka
francuskiego w ramach Stowarzyszenia Prof-
Europe. Regularnie występuje na Kongresach i
Konferencjach, gdzie dzieli się wiedzą i 
doświadczeniem. 

Prywatnie nadal zakochana jest w kulturze 
Francji w kinie, które poznaje od podszewki, w 
muzyce, która zawsze gdzieś w tle rozbrzmie-
wa, w kuchni, którą serwuje rodzinie. Uwielbia 
podróżować i mimo odbytych, licznych podróży
po Francji cały czas odkrywa nowe zakątki 
tego pięknego kraju w kształcie sześcioboku. 

La langue française est une femme. Et cette femme
est si  belle,  si  fière,  si  modeste,  si  hardie,  touchante,
voluptueuse, chaste, noble, familière, folle, sage, qu'on
l'aime de toute son âme, et qu'on n'est jamais tenté de
lui être infidèle.  

Anatole France  
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