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Zamiast wybierać szkołę językową w Wielkiej Brytanii, gdzie jest 100 Polaków, wybierz taką 
w której nie ma ani jednego rodaka. 
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Sprawdzian szóstoklasisty 2012 z CKE. 
Zobacz arkusz egzaminu [TEST, 

ODPOWIEDZI, ROZWIĄZANIA, ZADANIA, 
KLUCZ] 
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Czytaj Daily Mirror i 
zamieszkaj z miejscowymi - 

radzą turystom językowym 
agenci edukacyjni. Powód? 
Wśród Polaków coraz 
popularniejsze stają się 
zagraniczne kursy 

językowe. Na Aż 90 proc. 
wszystkich podrózy 
językowych kończy się na 

Wyspach Brytyjskich. 
Problem w tym, że często 

zapominamy, że to nie 
zwykłe wakacje, a kurs 
językowy i zamiast otoczyć 
się osobami mówiącymi w 
języku angielskim szukamy 

Polaków. - Jeśli słyszymy, 
że szkoła oferuje nam kurs 

w grupach, w których są Polacy, podziękujmy, bo będziemy przez cały czas mówić po polsku.

Poszukajmy takiej szkoły, gdzie w grupie 5 osobowej, jest 5 obcokrajowców. Inaczej nie nauczymy się 
języka, a 1000 funtów wydane na naukę, również dobrze możemy wydać na wylegiwanie się na plaży 

w Hurghadzie. Efekt edukacyjny będzie taki sam - mówi Halina Juszczyk, z agencji edukacyjnej 
Language Abroad, organizującej kursy i wakacje językowe.

Poznaj Japończyka, Francuza i Senegalczyka

Podczas, kiedy liczna grupa Polaków planuje wakacje w Egipcie, Hiszpanii czy Tunezji inna coraz 
liczniejsza planuje wakacje, ale językowe w Wielkiej Brytanii lub USA połączone z nauką języka 

angielskiego. Z tego typu aktywnego umysłowo wypoczynku korzysta rocznie już blisko 10 tys. 
Polaków. Niestety nie zawsze potrafimy w pełni wykorzystać potencjał tego typu wyjazdu. I zamiast 

otaczać się językiem obcym i obcą kultura, szukamy tego co polskie.

- Polacy lubią trzymać się razem, nawet na kursach językowych. Problem w tym, że trafiając do grup 
lub szkół z innymi rodakami, cały czas mówimy po polsku, a powinniśmy posługiwać się językiem, 

którego wyjechaliśmy się uczyć i to za ciężkie pieniądze. Wakacje językowe, w odróżnieniu od 
tradycyjnych najlepiej spędzać w gronie obcokrajowców, inaczej także powinniśmy zagospodarować 
sobie czas i pobyt. Nie sztuką jest wydać 1000 funtów na tygodniowy pobyt w Wielkiej Brytanii, jeśli 
jedyne czego nauczymy się to imiona nowych, polskich znajomych - mówi Halina Juszczyk.

5 przykazań turysty językowego

Jak więc zmaksymalizować efekt wakacji językowych. Zdaniem specjalistów powinniśmy zastosować 
się do 5 podstawowych wskazówek.

Zamieszkaj u rodziny goszczącej - zamiast hostelu, hotelu lub campusu, najlepiej wybrać 
tygodniowy pobyt u lokalnej rodziny. Większość szkół językowych ma tego typu ofertę w swoich 

programach. Zaletą takiego noclegu są nie tylko niskie koszty, ale także ciągłe przebywanie w 
otoczeniu języka, którego się uczymy. Kursant nocujący u rodziny goszczącej dodatkowo poznaje 
kulturę, codzienne życie, od rana do wieczora nieustannie musi także posługiwać się językiem obcym. 

W takich domach, często mieszkają także inni obcokrajowcy, dzięki czemu kursanci mogą 
nawiązywać nowe, międzynarodowe znajomości.

Szukaj szkół z programami dodatkowymi - sam kurs językowy to często za mało, dobrze wybrać 
szkoły językowe, które oferują naukę języka połączoną np. z uprawianiem sportu, nauką gotowania, 
nauką tańca czy zajęciami z historii sztuki lub filmu, a nawet safari. Tego typu programy ma większość 
szkół w Wielkiej Brytanii i USA. Pozwalają one nie tylko naukę języka poza salą wykładową, sprawiają 
także, że kursanci mają nieustanny kontakt z prawdziwą kultura, socjalizują się, poznają od podszewki 

kraj, w którym się uczą. Przykładem takiego kursu jest program nauki języka angielskiego połączony z 
zajęciami z piłki nożnej w Caterham.

Wybierzmy zajęcia indywidualne z lektorem - brytyjskie szkoły językowe oferują swoim 

kursantom, zarówno zajęcia w grupach, jak również zajęcia 1:1 z tzw. trenerem językowym. Dobrze 

Egzamin gimnazjalny
Data: 24.04.2012 - 26.04.2012 

Egzamin gimnazjalny 2012 odbędzie się w dniach 
24-26 kwietnia 2012 r.  

rozwiń

Zakończenie roku dla maturzystów
Data: 27.04.2012 

Zakończenie roku dla maturzystów - 27 kwietnia 
2012 r.  

rozwiń

Matura ustna
Data: 04.05.2012 - 25.05.2012 

Ustne egzaminy maturalne odbędą się w dniach 4-
25 maja 2012 r.  

rozwiń

Egzamin gimnazjalny 
2012 z CKE. Język polski, 
historia, WOS. 
Przedmioty 

humanistyczne: co 
będzie na teście? 
Piszcie!

Matura 2012 z CKE. 

Ostatnie dni nauki do 
matury. Jaki jest sposób 
na zdanie egzaminów?
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Poszukajmy takiej szkoły, gdzie w grupie 5 osobowej, jest 5 
obcokrajowców.
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jest więc skorzystać z tej opcji, wybierając na przykład kurs łączony, na którym część zajęć 
realizowana jest w niewielkich grupach, część na indywidualnych zajęciach. Pozwoli to na 
doszlifowanie akcentu, a także korektę najczęściej popełnianych błędów.

Wychodź wieczorem z poznanymi ludźmi - kurs językowy to średnio 5 godzin dziennie, wolne 
mamy przez resztę dnia, najlepiej ten czas zagospodarować na zajęciach dodatkowych. Jeśli 
natomiast szkoła takich nie zapewnia, warto na własną rękę, z nowopoznanymi przyjaciółmi wybrać 
się na zwiedzanie miasta, imprezę do pubu lub do kina. Jest to gwarancja, że nawet po zajęciach, 
będziemy zmuszeni do nieustannego posługiwania się językiem angielskim, zarówno w kontakcie z 
innymi obcokrajowcami, jak i Brytyjczykami.

Czytaj lokalne gazety, portale, oglądaj TV - zdaniem doradców językowych to jedno z 
najciekawszych źródeł, z którego powinniśmy po godzinach uczyć się języka, odstawiając na bok 

Pudelka, a zgłębiając lekturę Daily Mirror. Ale to nie jedyny powód. Żeby poznać Brytyjczyków, 
Francuzów czy Niemców musimy mieć o czym z nimi rozmawiać, a znajomość lokalnych wydarzeń, 

co więcej, zdanie na ich temat przysporzy nam jeszcze więcej przyjaciół. 
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