
Mimo, że języki obce od wielu lat wpisane są w pro-
gramy nauczania w polskich szkołach, z ich znajomością 
nie jest najlepiej. Przyczyn takiego stanu jest wiele. Do 
najważniejszych trzeba zaliczyć fakt, że nauka odbywa 
się w dużych grupach, co powoduje, że nie ma możliwo-
ści, by wszystkich aktywnie zaangażować w  rozmowę. 
Często też zamiast „żywej” rozmowy stosowane są testy 
i ćwiczenia. W efekcie według danych Głównego Urzędu 
Statystycznego aż 41,3% Polaków powyżej szesnastego 
roku życia nie zna żadnego języka obcego. Jedynie 12% 
twierdzi, że potrafi językiem obcym posługiwać się swo-
bodnie w mowie i piśmie.

W tej sytuacji każdy, kto poważnie myśli o swojej karie-
rze zawodowej, musi we własnym zakresie zadbać o to, 
by znać doskonale co najmniej jeden język obcy. Taką 
perfekcję można osiągnąć jedynie poprzez bezpośred-
ni z nim kontakt. A zatem najlepiej udać się w miejsca, 
gdzie wszyscy się nim posługują. Wyjazdy na kilkutygo-
dniowe kursy językowe, podjęcie nauki w szkole średniej 
lub studia za granicą to najlepsza forma poznania języka. 
Odbywa się ona w naturalnym środowisku i pozwala nie 
tylko poznać mowę, ale także kulturę czy zwyczaje da-
nego kraju. Project School & Travel z Katowic pomaga 
swoim podopiecznym dobrze zorganizować taki wyjazd, 
który może nawet przyjąć formę akademickiego kursu 
przygotowującego do studiów na Oxford czy Cambridge. 
Taka podróż pozwala też na rozwijanie własnych zainte-
resowań, na przykład sportowych. Mogą to być zajęcia 
piłkarskie trenerami  FC Barcelona czy Realu Madryt, te-

w dążeniu do 
perfekcji
Żyjemy w czasach powszechnej 
globalizacji, która powoduje, 
że nasze kontakty osobiste, 
a przede wszystkim zawodowe, 
wykraczają daleko poza granice 
kraju. Wymaga to jednak 
poznania języków obcych. 
Niektórzy twierdzą nawet, że 
znajomość dwóch języków poza 
ojczystym to wręcz niezbędne 
minimum.

PRZYJEMNOŚĆ



nisowe w  szkole Rafaela Nadala na 
Majorce czy program z żeglowaniem 
na Malcie.

I właśnie na tym to polega. – mówi 
Bogusława Siewierska–Klyta, 
właścicielka Project School & Tra-
vel – Nowoczesne i dające najlepsze 
rezultaty nauczanie języka powinno 
przebiegać w  najbardziej naturalny 
sposób. Uciekamy od traktowania 
tej nauki jako kolejnego przedmio-
tu szkolnego. Wyjazd na kurs języ-
kowy nie jest przedłużeniem nauki 
w polskiej szkole, ale fantastyczną 
przygodą. Nasi podopieczni zdoby-
wają zdolności językowe poprzez 

bezpośredni kontakt z językiem, w re-
lacjach z  innymi osobami różnych 
narodowości, poprzez poznawanie 
kultury i zwyczajów danego kraju czy 
miejsca, a  także realizując swoje pa-
sje i  zainteresowania. W  ten sposób 
przyswajanie języka obcego staje się 
przyjemnością, przebiega płynnie, 
daje najlepsze rezultaty i  motywuje 

do dalszego doskonalenia zdolności 
językowych. A taki jest przecież osta-
teczny cel - dążenie do perfekcji.

Składa się na nią wiele czynników. 
Przede wszystkim trzeba określić 
cel. Wtedy rozpoczyna się poszuki-
wanie zagranicznej szkoły języko-
wej, która w najlepszy sposób spełni  
oczekiwania klienta. Każda ścieżka 
edukacyjna planowana jest indywi-
dualnie, jest dopasowana do kon-
kretnej osoby.

– To jak tworzenie biznesplanu na 
życie – dodaje Bogusława Siewier-
ska–Klyta – i  projektowanie swojej 
przyszłości. Nasza oferta skierowana 
jest do ludzi w każdym wieku, ale naj-
lepsze rezultaty przynosi wówczas, 
gdy mamy do czynienia z  młodymi 
ludźmi, którzy dopiero wkraczają 
w dorosłe życie.

Posiadamy ogromne kontakty 
i  współpracujemy z  najlepszymi 
szkołami językowymi na świecie. 
Naszej wiedzy nie opieramy na in-
formacjach z internetu.  To swoiste 
know–how, budowane na bazie nie-
zliczonej liczby międzynarodowych 
spotkań i  konferencji, bezpośred-
nich kontaktów i znajomości rynku. 

Firma Project School & Travel 
istnieje na rynku od dziewiętnastu 

lat. Główną formą jej działalności 
jest projektowanie najlepszej ścieżki 

edukacyjnej do poznania języka. 

Każdy, kto poważnie myśli o swo-
jej przyszłości, powinien zastanowić 
się nad wyborem najlepszej dla sie-
bie formy poznania języków obcych. 
Wyjazdy na kursy językowe, staże, 
studia trzeba w  tym wypadku po-
traktować jako inwestycję. Z  pew-
nością zaprocentuje ona w  póź-
niejszym życiu zawodowym czy 
osobistym.

„Był to najlepszy dotychczasowy 
samodzielny wyjazd córki, wróciła 

szczęśliwa z otwartą głową 
i mam wrażenie, że z nieco innym 

podejściem do sensu dalszej 
nauki, jej wartości i możliwości, 

jakie otwiera przed nią świat, nie 
mówiąc już o ilości nawiązanych 

przyjaźni... Jest zachwycona 
Cambridge, nawet chciałaby tam 

studiować :)”  
mama Zosi

„Gościłem 3 tygodnie w Oxfordzie, 
w szkole która pozwala na niczym 

nieograniczoną eksplorację tego 
wspaniałego miasta. Jesteśmy w sa-

mym centrum akademickiej mapy 
świata, miejscu gdzie tworzył i żył 
Oscar Wilde, Tolkien, Lewis i wielu 

innych. I jesteśmy na ten konkretny 
czas, między końcem zajęć a półno-

cą, całkowicie niezależnym pod-
miotem. Możemy zwiedzać Oxford, 
brać udział w zajęciach sportowych 
lub siedzieć sami w pokoju, jeśli jest 

się bardziej samotnikiem niż lwem 
salonowym. Ja wybrałem ścieżkę od-
krywcy. Zapierająca dech w piersiach 
gotycka architektura, monumentalny 

budynek Radcliffe Camera, przypomi-
nający kopułę Michała Anioła, która 
góruje nad Rzymem, i piękny ogród 

botaniczny.” 
Jaś
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