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ТЕНДЕНЦІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОСВІТНЬОГО ТУРИЗМУ
За даними Всесвітньої туристичної організації, туристичний сектор є
однією з найпотужніших галузей господарства, яка приносить млрд. дол.
доходів і має тенденцію до зростання. На даний момент в індустрії світового
туризму існують багато видів туризму нестандартних видів туризму:
екологічний туризм, гурман-туризм, солідарний туризм, сільський туризм
тощо, які об'єднують специфічний досвід, який може вибрати особа, що
подорожує.
Подорожі розширюють розум і змушують людей розвиватися в царині
людських цінностей, особистого досвіді та емоцій. Серед усіх цих аспектів
туристичного сектора освітній туризм починає виділятися завдяки новим
технологіям, які дозволяють легко і просто інтегрувати ці дві галузі. Галузь
освітнього туризму розвивається і відкриває великі можливості для бізнесу в
готельному секторі та електронній комерції. Щодо освітньої сфери, то туризм є
чудовою мотивацією для студентів будь-якого віку, коли йдеться про здобуття
знань та нового досвіду для цілісного розвитку особистості.
Загалом, освітній туризм можна визначити як туризм, який переслідує
мету освітнього навчання як привід для подорожі, або пізнання певних нових і
корисних знань (історичних, культурних, соціальних). Освіта завжди
використовувала подорожі, екскурсії і туризм як інструмент доповнення
навчання, накопичення досвіду з практики. Це добре розвинена тенденція та в
поєднанні з новими технологіями є хорошою нагодою для впровадження цієї
форми культурного збагачення в початковій і середній освіті, та є
обов’язковою у сфері вищої освіти.
Дуже часто, освітній туризм — це подорож перш за все за кордон з метою
навчання. При цьому навчання може бути як головним, так і другорядним
завданням поїздки. Під час освітнього туру люди підвищують кваліфікацію,
обмінюються досвідом із зарубіжними колегами, вдосконалюють знання
іноземної мови, розкривають свої таланти, проводять наукові дослідження,
знаходять для себе нові перспективи, про які не замислювалися раніше.
Очевидно, що навчальні тури мають безліч переваг і дають потужний поштовх
інтелектуальному розвитку і кар'єрному росту. Крім самого навчання, освітні
тури для дорослих та дітей включають в себе екскурсійні програми, заняття
спортом, походи в театр і кіно, захопливі вікторини і квести, гастротури,
майстер-класи та інші варіанти проведення дозвілля.
В епоху розвинутої системи міжнародних відносин освітні тури за кордон
користуються величезним попитом, і подорож в іншу країну для отримання
нових знань не здається чимось неординарним і привілейованим. Незважаючи
на те, що пандемія коронавірусу внесла свої корективи в туристичну сферу, все

ж люди адаптувалися до нових умов і продовжують пізнавати світ. Зокрема,
навчальні тури знову стали популярними і затребуваними.
В цілому, в освітнього туризму немає вікових обмежень. Розвиватися,
отримувати нові знання і занурюватися в культуру та історію інших країн
можна в будь-якому віці. Основними різновидами освітнього туризму є:
Шкільні подорожі: короткотривалі, оскільки учні зазвичай є неповнолітні і
такі тури вимагають додаткових організаційних зусиль. Зазвичай вони
програмуються вчителями або їхніми батьками через позашкільні навчальні
заклади, гуртки, клуби або ж приватні агентства, крім того або на донорські
кошти, які надають органи влади місцевого, регіонального або ж
загальнодержавного рівня. Це можуть бути поїздки для розвитку іншої мови чи
культурних знань. Модальність вивчення іноземної мови стає все більш
поширеною з огляду на її збагачувальну цінність, оскільки в ранньому віці діти
мають більш гнучкий розум, ніж дорослі, і, отже, більшу здатність вивчати
іншу мову.
Студентські тури. Молоді люди, які бажають продовжити навчання за
кордоном, можуть відвідати закордонні університети й ознайомитися з
інфраструктурою ВНЗ, особливостями вступу, умовами навчання та
проживання, поспілкуватися з викладачами і студентами. Ознайомчі тури по
університетах допомагають відчути атмосферу потенційного місця навчання і
більш чітко визначитися з питанням вступу. Крім туру в університет, студенти
можуть обирати мовні курси за кордоном. Крім вдосконалення іноземної мови,
такі освітні тури для студентів познайомлять з історією і культурою іншої
країни, традиціями і менталітетом її громадян. Така поїздка подарує молодим
людям не лише нові знання, а й нові знайомства.
Освітні тури для дорослих – це чудова можливість підвищити
кваліфікацію, пройти стажування або покращити навики володіння іноземною
мовою. Фахівці різних галузей, зацікавлені у своєму професійному зростанні,
обирають навчання в іншій країні: проходять спеціалізовані програми і курси,
відвідують офіси компаній або виробництво в інших країнах, отримують
унікальний досвід і застосовують отримані знання в роботі. Нерідко
стажування за кордоном своїм співробітникам оплачують керівники.
Професіонали, які отримали додаткову освіту і практику за кордоном, високо
цінуються на ринку і можуть розраховувати на високооплачувану престижну
роботу.
Сектор туризму повинен мати можливість адаптуватися до всіх потреб
споживачів. Суспільство вимагає дедалі більше освітнього туризму, і дуже
важливо знати, як реагувати на це зростання та інтегрувати його до нових
поколінь, щоб максимально покращити досвід клієнтів. Для тих, хто шукає
досвід освітнього туризму, найголовніше, що може запропонувати подорож, —
це вивчити нові мови, доповнити своє навчання, розширити свій робочий
кругозір та жити з різними культурами, досвідом, який не завжди можна
придбати за планом навчання. .

