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Za granicą zanurz się w języku i kulturze
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ROZMAWIAŁA DOROTA CZERWIŃSKA

Najlepszy jest dwutygodniowy zagraniczny kurs, któr y pozwala racjonalnie rozło żyć zajęcia
językowe i dodatkowe.

ROZMOWA Z HALINĄ JUSZCZYK, DYREKTOREM AGENCJI EDUKACYJNEJ

LANGUAGE ABROAD

Czy mo żna porówna ć intensywny kurs j ęzyka w kraju i nauk ę za granic ą?

Halina Juszczyk z agencji edukacyjnej Language Abro ad:

Największą skuteczność można osiągnąć podczas intensywnego kursu

językowego, który obejmuje tzw. zanurzenie w języku i kulturze i jest realizowany

w szkole za granicą. Wtedy, ucząc się języka, nie jesteśmy oderwani od kontekstu

kulturowego. Przebywamy też w grupie wielonarodowościowej, a więc jedynym

wspólnym językiem jest ten, którego się uczymy. Dzięki temu nauka trwa także po

zajęciach. „Zanurzenie” za granicą obejmuje często również kursy fakultatywne i

dodatkowe zajęcia, np. z historii sztuki, teatru, tańca, aktorstwa czy piłki nożnej, co

znów zmusza do tego, żeby cały czas nie tylko słuchać, ale i rozmawiać w obcym

języku. Nie da się tego do końca zrealizować w Polsce. Utalentowany native

speaker i dobry program pomagają, ale jest to jednak nauka „na sucho”. Poza tym

kurs za granicą pomaga opanować właściwy akcent. Osłuchujemy z wymową na

lekcjach i poza nimi, a na kursie w Polsce tylko na zajęciach i to pod warunkiem,

że prowadzi je native speaker.

Jak długo powinien trwa ć zagraniczny kurs?

To zależy od potrzeb, umiejętności językowych, budżetu, a także kierunku wyprawy językowej. Najlepsze efekty daje

dwutygodniowy kurs, który pozwala racjonalnie rozłożyć godziny zajęć i dodatkowych aktywności.

Kto mo że pomóc w wyborze takiego kursu?

Zajmują się tym agenci edukacyjni, którzy dobierają intensywność kursu i program do potrzeb słuchacza.

Jaki mo że być programem nauczania?

Często można dopasować kurs do profesji — są np. dwutygodniowe zajęcia dla inżynierów, matematyków, prawników czy

finansistów.

Są to zarówno wyjazdy tygodniowe, bardzo intensywne po 30-35 godz. Tygodniowe, jak i czterotygodniowe, obejmujące

m.in. zdobywanie certyfikatów językowych. Jeśli ktoś chce jednak tylko poprawić umiejętności językowe to wystarczy kurs

dwutygodniowy z 20-30 godzinami zajęć. Obywają się one w małych grupach albo są mieszane, czyli w grupach i

indywidualnie z lektorem. Część szkół oferuje też tzw. tutorial programme, czyli indywidualne zajęcia z lektorem lub

trenerem językowym. Z kolei kursy intensywne obejmują 30 godzin zwykłych zajęć i 10 godzin tzw. active english

tygodniowo. Poza tym wiele szkół w Wielkiej Brytanii realizuje programy tematyczne, np. związane ze sztuką, sportem,

muzyką czy teatrem.
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