J. Angielski metoda Coline Rose – szybki angielski metodą polisensoryczną,
dwa poziomy nauczania dla dorosłych i młodzieży od 16 r.ż.
OPIS METODY
Metoda Colina Rose - Przyspieszone Uczenie się łączy naukę w specjalnym portalu edukacyjnym z
cotygodniową, godzinną sesją z trenerem językowym w małej grupie. Przebieg sesji jest ściśle zintegrowany
z pracą uczestnika w portalu. Uczestnicy korzystają z autorskiego podręcznika a trenerzy ze specjalnych
pomocy dydaktycznych.
Metoda opiera się na technikach nauki multisensorycznej, angażującej wszystkie zmysły i kanały percepcji
podczas nauki. Najnowsze badania dowodzą, że taki sposób nauki przynosi skokową poprawę skuteczności.
Metoda dostosowuje sposób nauki do wrodzonego stylu uczenia się uczestnika: wykorzystuje odkrycie
prof. H. Gardnera z Uniwersytetu Harvarda, mówiące o tym, iż każdy przychodzi na świat z wrodzonym
stylem uczenia się. Każde szkolenie, które uwzględnia ten fakt, pozwala uczyć się w sposób najbardziej dla
danego uczącego się naturalny. Naturalny oznacza łatwy, a przez to szybki.
Co warto wiedzieć o tym kursie:

* Kurs jest idealny dla osób zapracowanych, ponieważ czasowo “dopasowuje się” do uczestnika, a
nie odwrotnie. Większość czasu spędzisz ćwicząc język angielski pod kierunkiem portalu, czyli
swojego nieskończenie cierpliwego internetowego “nauczyciela”. Na zajęcia w grupie musisz
przeznaczyć tylko jedną godzinę w tygodniu.
* Będziesz mógł korzystać z dostępu do platformy internetowej w dowolnym czasie i miejscu,
zawsze wtedy gdy masz wolną chwilę. Pamiętaj – mało i często to idealna strategia nauki, która
umożliwi Ci utrzymanie wysokiej motywacji oraz radości z postępów przez cały okres trwania
kursu. Zbyt wielu ludzi myli motywację z siłą woli - z nami odkryjesz, że nauka języka obcego
może być świetną rozrywką i relaksem.
* Regularne spotkania z Trenerem pozwolą Ci poćwiczyć nowe umiejętności pod okiem fachowca,
w grupie przyjaciół lub w trakcie zajęć indywidualnych.
* Przyswoisz język szybciej i bardziej dogłębnie, ponieważ dzięki technikom Przyspieszonego
Uczenia się w większym stopniu będziesz wykorzystywał olbrzymi potencjał swojego mózgu, w
tym ośrodek emocji. W ciągu 24 tygodni nauki będziesz regularnie ćwiczył najbardziej użyteczne
konstrukcje w trakcie kolejnych odcinków zabawnego, intrygującego mini serialu przygotowanego
przez BBC.
NAJWAŻNIEJSZE CECHY METODY przyspieszonej nauki języków obcych, opracowanej
przez brytyjskiego psychologa Colina Rose:
 Metoda łączona (“blended learning”) - praca z komputerem (specjalny portal elearningowy) oraz ściśle zintegrowane z nią zajęcia w małych grupach z trenerem jęz.
 Bezstresowość: uczestnicy określają zajęcia jako “bardzo relaksujące”
 Tylko godzina tygodniowo zajęć w grupie
 Rekordowo szybkie rezultaty: poziom B1 w ciągu 6 miesięcy zamiast 3-5 lat
 Bezprecedensowa skuteczność: poniżej 3% rezygnacji wobec 75% przy innych metodach
 Wielokrotnie taniej niż metody tradycyjne - z uwagi na zastosowaną technologię

JAK DZIAŁA METODA?






najnowsza światowa wiedza o psychologii uczenia się
uczenie multisensoryczne - angażuje wszystkie zmysły i kanały percepcji jednocześnie
praktyczne zastosowanie teorii inteligencji wielorakich
wykorzystanie badań noblisty R. Sperry na temat półkulowości mózgu
specjalny wzorzec powtarzania materiału, przyspieszający naukę.

Dwa poziomy: A1 do B1 oraz B1 do B2 (Business English)

wg. klasyfikacji ESOKJ Rady Europy.
NAJWAŻNIEJSZA RÓŻNICA między metodą Colina Rose a innymi metodami nauki języka - oprócz
wyjątkowej skuteczności - to fakt, że jest to metoda polisensoryczna. Oznacza to, że w trakcie pracy na
platformie internetowej oraz zajęć "na żywo" w grupie, angażuje wszystkie zmysły i kanały percepcji
jednocześnie: wzrok, słuch, mowę, ruch ciała, emocje... Jest to sposób nauki, jaki odruchowo stosujemy,
ucząc się własnego języka jako dzieci lub kiedy uczymy się języka "w akcji", przebywając za granicą. W
efekcie uczymy się bardzo szybko i z naturalną łatwością.

