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Angielski na farmie i wakacje z gejszą
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Odwiedziła ich Magda Gessler. Niektórym ...
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Kurs językowy połączony z nauką rybołówstwa albo winiarstwa? Wśród Polaków coraz
bardziej popularna staje się turystyka językowa, a organizatorzy wyjazdów dbają, by
zapewnić ich uczestnikom nie tylko wysoki poziom zaję ć, ale też relaks i rozrywkę.
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Specjaliści szacują, że w ubiegłym roku na wakacyjne wyjazdy
językowe zdecydowało się prawie 100 tys. Polaków. Najpopularniejszymi kierunkami były: Wielka
Brytania, Francja, Niemcy i Hiszpania, a także bardziej egzotyczne kraje, jak Republika Południowej
Afryki, Australia czy Belize w Ameryce Środkowej. Za tygodniowy wyjazd do któregoś z państw
europejskich przeciętny turysta językowy wydawał od 3 do 4 tys. zł. Ze względu na koszty biletów
lotniczych eskapada do krajów położonych na innych kontynentach kosztowała go dwa razy więcej.
Choć w porównaniu z tradycyjnymi wakacjami te językowe są dwukrotnie droższe, Halina Juszczyk,
dyrektorka agencji edukacyjnej Language Abroad w Dąbrowie Górniczej, zauważa, że wiele osób
gotowych jest na taki wydatek, traktując go jak inwestycję w siebie, która w przyszłości się zwróci. Dziś turysta językowy gotów jest wydać nawet 10-15 tys. zł za tzw. tailor made course, czyli szyty na
miarę kurs językowy w Wielkiej Brytanii lub Niemczech albo 8 tys. za zwykły, dwutygodniowy kurs w
szkole na Florydzie - mówi Juszczyk.
Ze względu na olbrzymią popularność języka angielskiego ponad 40 proc. wszystkich ofert,
dostępnych w agencjach edukacyjnych, to oferty z Wielkiej Brytanii. Drugim kierunkiem chętnie
wybieranym przez Polaków są Stany Zjednoczone i Kanada, skąd pochodzi ponad 20 proc. ofert.

Safari z językiem
Na kierunek językowej wyprawy coraz większy wpływ mają jednak nie tylko język mieszkańców i
turystyczne walory kraju, w którym odbywa się kurs, ale też dodatkowe atrakcje, wpisane w
program wyjazdu. Np. uczestnicy wyprawy językowej do RPA biorą udział w safari, uczą się uprawy
winorośli w tamtejszych winnicach, grają w golfa i zwiedzają historyczne miejsca w Afryce. Szkoły we
Francji organizują kursy teatralnej ekspresji, a w Hiszpanii - kursy flamenco i gotowania. W Fort
Lauderdale w USA kursanci uczą się z kolei nurkować, zaś w kanadyjskim kurorcie Kelowna mogą
zamieszkać na farmie, ucząc się stolarstwa, rybołówstwa i zdobywając certyfikat winiarstwa.
Ciekawe oferty wyjazdów, łączących naukę języka z rozwijaniem rozmaitych pasji ma m.in.
katowicka szkoła Project II, w której można zarezerwować m.in. kurs niemieckiego w Wiedniu,
połączony z plenerowymi zajęciami na temat historii architektury tego miasta lub kurs włoskiego z
zajęciami z ceramiki na Sycylii.
Wiele szkół, dostępnych za pośrednictwem agencji Language Abroad, kusi z kolei nietypowymi
miejscami prowadzenia kursów. W Belize salę lekcyjną zastępuje plaża, we włoskiej Kalabrii - gaj
pomarańczowy. - Turyści językowi są dziś bardzo zróżnicowani, zarówno wiekowo, jak również pod
względem dochodów. Sporą grupę stanowią osoby młode: licealiści i studenci, za których płacą
rodzice. Ta forma turystyki stała się jednak także bardzo popularna wśród managerów - mówi
Juszczyk.

Angielski dla menedżera
Z jej danych wynika, że osoby po pięćdziesiątce stanowią aż 20 proc. uczestników wakacji
językowych. Menedżerowie banków, inżynierowie i lekarze najczęściej wyjeżdżają do brytyjskiego
Bournemouth, gdzie działa wyższa szkoła biznesowa. Oprócz tradycyjnego języka angielskiego dla
dorosłych prowadzi ona specjalistyczne kursy językowe dla przedstawicieli ponad 20 różnych
zawodów, od lekarzy, pracowników branży IT i public relations, po pilotów samolotów czy
matematyków. - Dla każdej z tych specjalizacji przygotowywany jest inny program. Zajęcia
prowadzą nie tylko filolodzy, ale także osoby znające od strony praktycznej daną dziedzinę - mówi
Juszczyk.
Specjaliści cenią nie tylko sprofilowanie kursów pod kątem wykonywanych przez siebie zawodów,
dzięki czemu mogą szlifować niezbędne w wykonywaniu swoich codziennych obowiązków
słownictwo, ale też ich intensywność - podczas dwutygodniowego urlopu, obejmującego 60 godz.
zajęć, są w stanie nauczyć się tyle, ile podczas wieczorowych kursów, na które w Polsce musieliby
chodzić zmęczeni po pracy.
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Osoby, które nad kursy wyjazdowe przekładają jednak znacznie tańsze kursy stacjonarne w kraju,
też nie mają powodu, by czekać z rozpoczęciem nauki do końca wakacji.
Katowicka szkoła LinguaCity przygotowała dla nich kursy z aż 15 języków o bardzo zachęcających
nazwach, m.in.: "Poznaj ogniste Włoszki", "Porozmawiaj z geishą", "Poznaj język sułtanów",
"Egzotyczne wakacje - arabski i hindi dla zakochanych w Oriencie, czyli jak założyć salwar kamiz odsłoń burkę", "Dalmacja, Istria i Hvar - chorwacki na wakacje i nie tylko". Zajęcia w maksymalnie
siedmioosobowych grupach zaplanowano trzy razy w tygodniu przez miesiąc. Każde spotkanie trwa
120 minut.
Siedem języków (angielski, niemiecki, włoski, hiszpański, francuski, rosyjski i czeski) w wakacyjnej
ofercie ma szkoła Profi-Lingua. Uczyć się można przez całe dwa miesiące wakacji (organizatorzy
obiecują, że dzięki zajęciom aż cztery razy w tygodniu po dwie godziny zegarowe, kursant opanuje
materiał, który na standardowym kursie przyswajałby rok). Można też wybrać kurs miesięczny albo
dwutygodniowe konwersacje lub kurs indywidualny, podczas którego sam zdecyduje o
częstotliwości i terminach spotkań z lektorem. Nowością w ofercie Profi-Lingua są kursy Synergy,
łączące tradycyjne spotkania z lektorem z zajęciami przez internet. Na Śląsku Profi-Lingua ma
oddziały w Katowicach, Sosnowcu, Gliwicach i Chorzowie. Ceny kursów wahają się od 230 zł do
ponad 1 tys. zł.
Z kolei katowicka szkoła Lingua House na wakacje przygotowała kursy z angielskiego,
niemieckiego, włoskiego i hiszpańskiego. Zajęcia w 5-8-osobowych grupach dwa razy w tygodniu
po 150 minut kosztują od 360 do 405 zł.
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