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Kursy językowe cieszą się niesłab-
nącą popularnością i  trudno się 
temu dziwić. W czasach globali-

zacji znajomość języków obcych otwie-
ra wiele możliwości samorealizacji. Jeśli 
marzymy o  ciekawej pracy, zagranicz-
nych podróżach czy zawarciu interesu-
jących znajomości, warto zainwestować 
w naukę.

- Obecnie oczekiwania klienta, za-
równo biznesowego jak i  indywidual-
nego, często są dokładnie sprecyzowane 
- mówi Bogusława Siewierska-Klyta od 
prawie dwudziestu lat prowadząca firmę 
edukacyjną Project w Katowicach - Dla-
tego ofertę wciąż należy wzbogacać, aby 
dostosować ją do różnorodnych potrzeb. 
Obok tradycyjnych kursów językowych 
proponujemy m.in. specjalne progra-
my dla firm obejmujące kursy specja-
listyczne (skierowane do określonych 

grup – na przykład lekarzy, prawników, 
menagerów, inżynierów). Doświadczeni 
specjaliści przygotowują do rozmów biz-
nesowych i negocjacji, wspierają naszych 
partnerów podczas ważnych wydarzeń. 
Wszelkie zajęcia odbywają się zawsze 
w  kilkuosobowych grupach, a  kursanci 
dobierani są pod kątem wieku i zdolno-
ści językowych. Nie boimy się też wyjść 
poza salę lekcyjną, aby pokazać, jak 
istotne jest poznawanie języków obcych. 
W tym roku zorganizowaliśmy katowic-
ką odsłonę Wielkiego Testu Języka An-
gielskiego. Ponadto w ramach programu 
Toefl Junior przebadaliśmy bezpłatnie 
tysiąc uczniów ze śląskich szkół pod ką-
tem ich sprawności lingwistycznej.  

Jak wynika z  niedawno przeprowa-
dzonych badań, coraz więcej osób de-
cyduje się również na naukę języka za 
granicą. Zdarza się, że to, co początkowo 

traktowane jest jako wakacyjna przygo-
da, staje się początkiem drogi do sukcesu 
nie tylko językowego. Właściwie nie ma 
znaczenia wiek czy umiejętności języ-
kowe. Project organizuje zagraniczne 
kursy nie tylko dla dorosłych, ale także 
dla młodzieży, a nawet dla dzieci od pią-
tego roku życia. Jest to możliwe dzięki 
stałej i  długoletniej współpracy z  zaufa-
nymi partnerskimi ośrodkami eduka-
cyjnymi na całym świecie. Te projekty 
realizowane są przez cały rok. Wyraźnie 
wzrasta zainteresowanie kursami przy-
gotowującymi do studiów na uczelniach 
wyższych. Dużą popularnością cieszą się 
także semestralne czy roczne wyjazdy do 
szkół prywatnych lub publicznych m.in. 
w  Anglii, Francji, Niemczech, Stanach 
Zjednoczonych, Tajlandii czy Nowej 
Zelandii, a  także w  innych ciekawych 
miejscach na całym świecie. W  ostat-

W dzisiejszych czasach nauka języka obcego nie kojarzy się już z przerabianiem 
kolejnych ćwiczeń, wkuwaniem skomplikowanych struktur gramatycznych 
i żmudnym zapisywaniem słówek. poznawanie nowego języka coraz częściej 

staje się atrakcyjną przygodą i drogą do spełniania marzeń.
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nich miesiącach dwie studentki szkoły 
językowej Project przeszły pozytywnie 
proces aplikacji i  rozpoczęły nowy rok 
szkolny w  Wielkiej Brytanii. Siedemna-
stoletnia Victoria Patyna przez najbliższe 
dwa lata będzie się uczyć w  prywatnej 
szkole z internatem St. Lawrence College 
w Ramsgate. Również Malwina Michnik 
(19 lat), która wielokrotnie uczestniczyła 
w zagranicznych wyjazdach językowych, 
zdecydowała się podjąć pierwszy rok stu-
diów na Nottingham Trent International 
College. 

- Jestem bardzo zadowolona – pod-
sumowuje swoje początkowe wrażenia 
Malwina Michnik. – Dużo się tu dzieje. 
Lekcje są bardzo ciekawe, choć na razie 
przerabiamy głównie teorię, aby mieć 
podstawę do późniejszych ćwiczeń. Zdą-
żyłam już poznać wiele interesujących 
osób, głównie z  Indii, które starają się 
mnie nauczyć swojego języka. Wygląda 
na to, że przez ten rok będę pogłębiała 
nie tylko znajomość angielskiego! 

Uczestnicy zdoby-
wają nie tylko wiedzę 
przedmiotową, ale 

również poszerzają swoje umiejętności 
(m.in. uczą się pisania esejów, wyszu-
kiwania i  systematyzowania informacji, 
krytycznego myślenia, klarownego pre-
zentowania problemów i badań). 

- Kontynuowanie edukacji za granicą 
stanowi ambitne wyzwanie. Odpowied-
nie przygotowanie kandydata to dla nas 
ogromna odpowiedzialność - przyznaje 
Siewierska-Klyta. - Trzeba wiedzieć, że 
nabyte w  Polsce umiejętności językowe 
często nie wystarczają, aby zostać za-
akceptowanym przez wybraną szkołę 
wyższą. Dlatego w  szkole Project już na 
początku rozmawiamy o  preferencjach, 
potrzebach i  możliwościach kandydata, 
myślimy nad najlepszymi indywidualny-
mi rozwiązaniami. Oferujemy optymal-
ną pomoc w aplikacji na semestr czy rok 
szkolny za granicą, przygotowujemy do 
egzaminów i rozmów wstępnych. 

Specjaliści ze szkoły Project dosko-
nale zdają sobie sprawę, że o  językową 
edukację warto zadbać jak najwcześniej. 

Dlatego po raz kolejny zorganizowali 
ogólnopolski projekt „Re-Integracja”. To 
wyjątkowy program, w  którym wzięło 
udział około dwustu uczniów z  kilku-
nastu szkół z całej Polski. Podczas tygo-
dniowego pobytu w  ośrodku edukacyj-
nym w Anglii dzieci aktywnie uczyły się 
języka angielskiego – zarówno w klasach 
jak i podczas pozalekcyjnych zajęć spor-
towych.  Kto wie, być może uczniowie 
z tej grupy w przyszłości zaczną odnosić 
sukcesy na angielskich czy amerykań-
skich uczelniach?
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