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Nauka języka obcego, do tego zwiedzanie i warsztaty aktorskie. Dla dziecka to atrakcja, 

dla rodziców – inwestycja w edukację. WyłoŜyć trzeba często ponad 10 tys. zł

Kurs angielskiego połączony z�nauką gry w�golfa, tenisa, z�treningami w�znanych brytyjskich 

klubach piłkarskich, a�dla nieco starszej młodzieŜy –�z�kursem pilotaŜu albo zajęciami 

filmowymi w�Kalifornii. To niektóre propozycje dla tych, którzy szukają dla swoich dzieci 

czegoś więcej niŜ typowe wakacje w�szkole językowej za�granicą.

Przedstawiciele agencji specjalizujących się w�organizacji takich wyjazdów twierdzą, Ŝe 

chętnych przybywa.

–�Od�kilku lat rośnie zainteresowanie obozami z�wyŜszej półki cenowej. Rodzice chcą, by 

dzieci miały na�wysokim poziomie nie tylko zajęcia językowe, ale i�czas wolny. 

Najbardziej zapobiegliwi rodzice rezerwują letnie kursy językowe za�granicą juŜ zimą. 

Jednak spowolnienie gospodarcze w�Europie sprawia, Ŝe nawet teraz moŜna jeszcze znaleźć 

miejsca na�sierpniowych turnusach.

Angielski liderem

Na�początek agencje polecają zwykle Europę, przede wszystkim Wielką Brytanię, która od�lat 

jest najpopularniejszym kierunkiem wyjazdów językowych. Nic dziwnego, bo angielskiego 

uczymy się najczęściej.

Wysyłając dziecko na�dobry obóz językowy do�Wielkiej Brytanii, trzeba się liczyć z�wydatkiem�1100–1500 funtów za�tydzień 

(5,8–8 tys. zł). Kursy są co najmniej dwutygodniowe. Zatem trzeba wydać ponad�2 tys. funtów (nie licząc kosztów dojazdu, 

czyli najczęściej przelotu).

Za�te pieniądze moŜemy oczekiwać 20 godzin nauki języka tygodniowo (w�grupach do�dziesięciu osób) i zakwaterowania 

w�kampusie szkoły, która organizuje teŜ czas wolny i�zapewnia opiekę przez całą dobę. Proponowane są wycieczki 

krajoznawcze, wypady na�basen, do�kina,�zajęcia sportowe. W tym czasie dzieci ćwiczą w praktyce�porozumiewanie się w� 

języku obcym.

W�ostatnich latach na�popularności zyskuje Malta. Jej atutem są nieco niŜsze ceny kursów (550–700 euro za�tydzień) i�klimat. 

Coraz więcej młodych Polaków uczy się teŜ angielskiego w�USA.

–�MłodzieŜ, która juŜ była na�kursach w�Wielkiej Brytanii, chętnie jeździ do�USA i�Kanady – twierdzi Halina�Juszczyk, dyrektor 

Agencji Edukacyjnej Language Abroad.

Jak dodaje, kursy w�USA są wprawdzie tańsze, ale zazwyczaj trwają dłuŜej (średnio�trzy, cztery tygodnie), a poza tym trzeba 

doliczyć cenę drogiego biletu lotniczego.

Rodzinnie albo samodzielnie

Polscy rodzice najczęściej wysyłają na�kursy językowe za�granicą dzieci w�wieku�12–18 lat, ale niekiedy wyjeŜdŜają juŜ dzieci 

ośmioletnie. Katarzyna Brama ocenia, Ŝe te najmłodsze całkiem dobrze radzą sobie z�angielskim, ale problemem bywa 

tęsknota za�domem.

Halina Juszczyk, która przez dziesięć lat zarządzała kampusem jednej z�brytyjskich szkół, uspokaja, Ŝe problem ten szybko 

znika. Dzieci po�paru dniach pobytu aklimatyzują się, a�czas jest tak wypełniony zajęciami, Ŝe nie mają kiedy tęsknić.

Radzi jednak, by na�kurs za�granicę wysyłać dzieci od�dziesiątego roku Ŝycia i�na�początek wybierać nie dłuŜsze 

niŜ�dwutygodniowe. Starsze dzieci,�15 –16-letnie, spędzają niekiedy w�szkole językowej nawet dwa miesiące. Zwykle jadą 
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same, choć część rodziców woli dowieźć dziecko na�własną rękę. Przy�okazji moŜna wtedy sprawdzić warunki w�kampusie 

i�porozmawiać z�wychowawcami.

Jeśli rodzice nie mają czasu na�taki wyjazd, agencje biorą na�siebie organizację przelotu. Młodsze dzieci (do�12. roku Ŝycia) 

podróŜują pod�opieką stewardesy. A�na�lotnisku czeka na�nie przedstawiciel szkoły, który zapewnia transfer na�miejsce.

Przeczytaj więcej o:� porady, szkoły 
językowe, wakacje, wydatki
PARKIET

© Wszystkie prawa zastrzeŜone
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poprawą wyników na przestrzeni wielu kwartałów i za których akcje nie trzeba przepłacać

Wskaźniki fi nansowe zwias tujące bankructwo

Przedstawiamy wskaźniki podpowiadające inwestorom, które firmy mogą mieć powaŜne problemy finansowe.

Upadek Bomi , czyli bankr uctwo  z wyŜszej półki.
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Nauka języka obcego, do tego zwiedzanie i warsztaty aktorskie. Dla dziecka to atrakcja, 

dla rodziców – inwestycja w edukację. WyłoŜyć trzeba często ponad 10 tys. zł

Najmłodsze dzieci (nawet od�piątego roku Ŝycia) mogą wyjeŜdŜać z rodzicami.

Mniejsze dzieci najczęściej wysyłane są do�szkół z�kampusem, gdzie poza�internatem jest 

całe zaplecze rekreacyjno-sportowe. W�przypadku bardziej samodzielnych nastolatków 

dobrym pomysłem jest zamieszkanie z�rodziną, szczególnie taką, która ma dzieci 

w�podobnym wieku. Dobre szkoły dbają o�odpowiedni dobór rodzin goszczących uczniów. Ale 

wybierając takie rozwiązanie, trzeba się liczyć z�koniecznością dojazdu na�zajęcia.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze zagranicznego kursu 

językowego dla dziecka

Szkoła powinna�mieć certyfikat potwierdzający jakość, np. certyfikat Equals, w�Wielkiej 

Brytanii –�certyfikat British Council, English UK, na�Malcie –�FELTOM, w�Hiszpanii –

�Instytutu Cervantesa, w�Niemczech –�Goethe Institute.

W�grupie językowej powinno być do�10 osób, maksymalnie –�15.

Dobre szkoły dbają, by grupy na�zajęciach były zróŜnicowane narodowościowo (maksymalnie dwie–trzy osoby 

z�jednego kraju). Dzieci tej samej narodowości powinny być zakwaterowane oddzielnie, chyba Ŝe rodzicom zaleŜy, by 

ich dziecko mieszkało razem z�kolegą czy koleŜanką.

Zajęcia językowe powinny być prowadzone przez native speakerów, czyli osoby, dla których nauczany język jest 

ojczystym. Natomiast wychowawcy opiekujący się dziećmi po�zajęciach to nierzadko świetnie władający językiem 

cudzoziemcy (w�Wielkiej Brytanii dorabiają sobie np. nauczyciele z�Polski).

Renomowane szkoły mają zwykle szczegółowy wykaz zajęć pozalekcyjnych, w�tym rekreacyjno-sportowych. Wysyłając 

dziecko na�obóz z�treningami sportowymi, warto upewnić się, kto, gdzie i�na�jakim poziomie zaawansowania będzie je 

prowadził.

Warto poszukać opinii o�szkole w�Internecie, w�tym na�forach internetowych (takŜe zagranicznych). Rezerwując obóz 

przez agencję, moŜna�teŜ poprosić o�kontakt do�dotychczasowych jej klientów.
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