Angielski metodą COLINA ROSE - PRZYSPIESZONE UCZENIE SIĘ
Nowa metoda szybkiej nauki języków obcych
Polecamy Państwa uwadze wchodzącą właśnie na polski rynek, całkowicie nową metodę
nauki języków obcych. Metodę cechuje bezprecedensowa skuteczność i szybkość. Kursy
kończy statystycznie 4 razy więcej uczestników (97%) niż inne kursy językowe (25%).
Swobodę w posługiwaniu się językiem angielskim w mowie i piśmie uzyskuje się już po 6
miesiącach umiarkowanie intensywnej nauki.
Metodę opracował Colin Rose, brytyjski psycholog, doradca rządu brytyjskiego i twórca
programów efektywnego uczenia się, używanych przez 45% szkół w Wlk. Brytanii oraz
liczne światowe korporacje. Głównym konsultantem przy tworzeniu komponentu elearningowego metody był wieloletni Dyrektor Sekcji Nauki Języków Obcych BBC Terry
Doyle.
Z uwagi na zastosowaną metodologię i technologię, jest to metoda idealna dla ludzi
zajętych, o nieregularnym trybie życia i pracy. Wymaga tylko jednej godziny
tygodniowo pracy w grupie plus ok. 2-2.5 godz. tygodniowo pracy własnej online w
dowolnym czasie i miejscu. Zajęcia z trenerem możemy poprowadzić na miejscu u Klienta.
Organizacja szkoleń zakłada elastyczne planowanie kalendarza logistyki kursu, co
oznacza, że krótkotrwałe przerwy czy wyjazdy służbowe uczestnika nie mają wpływu
na ciągłość i efekty kursu. Elastyczność ta jest nieporównanie wyższa od jakichkolwiek
ofert kursów tradycyjnych.
Aktualnie naszą metodą uczą się języka angielskiego, m.in., wysocy funkcjonariusze
Komendy Głównej Policji i Biura Ochrony Rządu i zarządy największych spółek
kapitałowych. Także producenci programu TVN “Top Model” powierzyli nam ostatnio
językowe przygotowanie, w ekspresowym tempie, zwyciężczyni tego programu, Pauliny
Papierskiej, do światowej kariery. Aktualnie Metodą Colina Rose doskonalą też angielski
m.in. Anna Popek z TVP2, Ewa Minge, Magdalena Różczka i Dorota Gardias z TVN zwyciężczyni Tańca z Gwiazdami.
DLACZEGO TO CIEKAWA PROPOZYCJA DLA KAŻDEGO:
- Tylko godzina zajęć w tygodniu w grupie. Gros nauki odbywa się w portalu
internetowym, w czasie i miejscu dogodnym dla uczestnika
- Bardzo wysoka skuteczność w każdej grupie wiekowej pozwala praktycznie
każdemu uzyskać znajomość języka, jaka poważnie zwiększa szanse na rynku pracy
- Szybkie rezultaty - opanowanie języka w ciągu 6 miesięcy podnosi samoocenę i
motywację
- Techniki nauki dla dyslektyków leżą u podstaw wielu z technik, użytych przy
opracowaniu tej metody. Dzięki temu nauka jest po prostu bardzo łatwa.
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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
Metodę szczególnie cenią sobie osoby, które przez lata nie mogły nauczyć się języka lub
uważają się za “antytalent językowy”.
JAK DZIAŁA METODA?
- najnowsza światowa wiedza o psychologii uczenia się
- uczenie polisensoryczne - angażuje wszystkie zmysły i kanały percepcji jednocześnie
- praktyczne zastosowanie teorii inteligencji wielorakich
- wykorzystanie badań noblisty R. Sperry na temat pólkulowości mózgu
- specjalny wzorzec powtarzania materiału, przyspieszający naukę.
Dwa poziomy: 0 do B1 Szybki Angielski 1.0 oraz B1 do B2 Szybki Angielski 2.0 – wg
klasyfikacji ESOKJ Rady Europy.
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