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Pierwszym krokiem w tworzeniu ta-
kiego środowiska było pozyskanie 
odpowiednich lektorów. Musieli 

to być ludzie, dla których liczy się dialog 
z  uczniem oraz zależy im na jak najlep-
szym przekazaniu wiedzy i  umiejętności 
komunikacji w danym języku. Tacy, któ-
rzy byli gotowi spróbować czegoś innego 
niż tylko zwykłego „przerabiania” lekcji 
po lekcji. I takie osoby udało mi się zna-

leźć. Część lektorów jest z nami już ponad 
piętnaście lat. Są to osoby, które mają nie 
tylko ogromne doświadczenie w naucza-
niu, ale także wyznają te same wartości.

Moje przeczucia odnośnie wielkiego 
zapotrzebowania na bardzo zindywidu-
alizowane podejście do zajęć w  pełni się 
potwierdziły. Na przestrzeni lat w Project 
pojawiały się osoby, których potrzeby były 
diametralnie różne. Niektórzy musieli 

przygotować się do spotkań z kontrahen-
tami z zagranicy, inni do matury lub egza-
minu gimnazjalnego.

Wielu uczniów przygotowywało się do 
egzaminów językowych, po których ich 
kompetencje miały zostać potwierdzone 
certyfikatem. Dla takich uczniów najważ-
niejsze było odpowiednie opanowanie 
gramatyki oraz zdobycie wprawy w pod-
chodzeniu do tego rodzaju egzaminów. 

W maju tego roku szkoła językowa Project skończyła osiemnaście lat. każdy 
rok przynosił ze sobą nowe wyzwania oraz możliwości. Nie zawsze było łatwo, 
ale ciągle przyświecała mi idea prowadzenia szkoły, która będzie działała 
zgodnie z moją filozofią nauczania. głównym założeniem było stworzenie 
miejsca, w którym będziemy słuchać naszych uczniów i odpowiadać na 
ich potrzeby w nauce języka. każda osoba ma swoje doświadczenia, inny 
poziom wiedzy czy znajomości języka i to powinno zostać uwzględnione 
w programie nauczania. Nie wyobrażałam sobie sytuacji, w której uczeń nie 
może zadecydować o tym, czego i jak będzie się uczył. Stawiamy też na 
naukę jeden na jeden, a jeśli w grupie to maksymalnie czteroosobowej - 

mówi bogusława Siewierska – klyta, założycielka szkoły Project.
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Między innymi dlatego zawiązała się ści-
sła współpraca pomiędzy szkołą Project 
a Panem Adrianem Chróstowskim, który 
jest Managerem Rozwoju Biznesu w fir-
mie Pearson. Dzięki wymianie doświad-
czeń i  wiedzy byliśmy w  stanie jeszcze 
lepiej przygotować naszych uczniów do 
poradzenia sobie z  każdym egzaminem 
językowym. 

Zawsze stawiamy na sukces naszych 
studentów, czyli likwidowanie wszelkich 
barier językowych i dostarczanie narzędzi 
służących do efektywnej nauki.

W  tym miejscu chciałabym podzię-
kować moim długoletnim lektorom i eg-
zaminatorom:  Paniom Marioli  Chudek 
i  Marzenie Tofilskiej za zaangażowanie 
i współtworzenie wizerunku firmy, a dro-
giej Pani Teresie Nowak za wyjątkową ob-
sługę klienta i  ciepło okazane każdemu, 
kto przekracza próg szkoły Project. 

Po stworzeniu podstawy, jaką była 
szkoła językowa, następnym etapem było 
rozpowszechnianie idei wyjazdów języko-
wych. Pomysł pojawił się w trakcie jedne-
go z pobytów w Anglii i wizyty w szkole 
Lake School Of English w Oksfordzie. Po 
godzinnej rozmowie z dyrektorką szkoły, 
Carmel Engine, zrozumiałam, jak bardzo 
taki kilkutygodniowy wyjazd może przy-
spieszyć naukę języka. Od razu po powro-
cie do Polski rozpoczęłam organizowanie 
wyjazdów językowych. Znowu moje prze-
czucia okazały się słuszne – każdy, nieza-
leżnie od tego czy wyjechał na tydzień, 
dwa lub dłużej, wracał zachwycony atmos-
ferą, pełen nowej wiedzy i  umiejętności 
posługiwania się językiem w codziennych 
sytuacjach. Po pewnym czasie, kiedy zain-
teresowanie wyjazdami znacznie wzrosło, 
dołączyła do nas Pani Beata Prokopiak, 

która zajęła się organizacją wyjazdów ję-
zykowych. Obecnie pomaga również na-
szym Klientom  indywidualnym dobrać 
kursy językowe, które najlepiej spełnią ich 
oczekiwania. Jednak wyjazd językowy to 
nie tylko nauka, to także cudowna okazja 
do zwiedzania i  poznawania innych kul-
tur. Anglia, Hiszpania, Portugalia, Wło-
chy, RPA, USA czy Malta – nie tylko na-
uka czeka na odwiedzających.

Niedługo po rozwinięciu się działal-
ności związanej z  wyjazdami językowy-
mi, przyszedł czas na nowy projekt, który 
chyba jest mi najbliższy. Jest to przygo-
towanie oraz pomoc w  wyjeździe na rok 
szkolny lub studia za granicą. Z tej moż-
liwości coraz częściej korzystają liceali-
ści, a  odpowiednie przygotowanie oraz 
zaplanowanie ścieżki edukacji jest wręcz 
kluczowe. I tak Project, dzięki pracy Pani 
Joanny Kowolik, rozszerzył swoją dzia-

łalność, pomagając w aplikacji do najlep-
szych szkół i uniwersytetów za granicą.

Jak pisałam wcześniej rok 2015 jest 
dla szkoły Project wyjątkowy. Dzięki Panu 
Krzysztofowi Hoffmanowi wprowadzili-
śmy nowoczesne systemy operacyjne po-
mocne w  planowaniu nauki języka oraz 
doborze najciekawszych rozwiązań edu-
kacyjnych. Ale to nie wszystko, ponieważ 
w  sierpniu zmieniliśmy siedzibę. Obecnie 
nasza firma znajduje się w Katowicach przy 
ul. Jagiellońskiej 27/2. 

Zmieniamy się, aby jeszcze lepiej 
odpowiadać na wszelkie potrzeby, któ-
re mogą mieć nasi uczniowie. Tak samo 
nowi jak i ci obecni. 

Ostatnio wróciła do nas uczennica, 
którą pamiętam jako nastolatkę. Dziś, 
jako młoda kobieta, powiedziała mi, że 
nie wyobraża sobie, aby powierzyć edu-
kację swoich dzieci innej firmie. To chy-
ba najwspanialszy prezent na osiemnaste 
urodziny zaraz obok tego, który otrzymu-
ję każdego dnia od mojej rodziny.

Dziękuję Agacie i  Markowi. Bez Wa-
szego wsparcia nigdy nie osiągnęłabym 
tak wielu sukcesów. 

Zapraszam do naszej nowej siedziby. 
Przyjdź, poczuj i poznaj jak wygląda na-
uka języków obcych razem z Project.
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