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PRZYSPIESZONY KURS 
JĘZYKA ANGIELSKIEGO  

znajomość języka angielskiego po 6 miesiącach nauki  na pozio-

mie B1* rozpoczynając od zera! (przy metodach tradycyjnych 

zajmuje to minimum 3-5 lat)- znajomość języka angielskiego po 

kolejnych 5 miesiącach na poziomie B2* po ukończeniu Busi-

ness English - wysoki stopień motywacji przez cały czas trwania 

kursu - w wyniku bardzo szybkich efektów- radykalnie mniejsze 

obciążenie czasowe uczestnika kursu niż przy metodach trady-

cyjnych - potwierdzona wynikami niezależnych badań bardzo 

wysoka skuteczność: uczymy się nie tylko szybciej, ale uzyskuje-

my znacznie lepsze efekty!

W grupie uczestników o monitorowanych postępach, aż 97% zdaje 
z powodzeniem egzamin B1 po 6 miesiącach nauki.

*Poziomy nauczania oparte na Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego:
Career English do poziomu B1 (przy metodach tradycyjnych zajmuje to 3-5 lat) 
Career Business English do poziomu B2 (przy metodach tradycyjnych zajmuje to 
kolejne 2-3 lata).
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Postęp, jaki w ciągu ostatnich lat dokonał się 
we wszystkich dziedzinach życia, nie mógł 
ominąć także badań nad procesem uczenia się 
i zapamiętywania: w ciągu ostatnich 25 lat 
prace nad funkcjonowaniem ludzkiego mózgu 
przyniosły więcej odkryć, niż w całej 
wcześniejszej historii. 
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Postęp, jaki w ciągu ostatnich lat dokonał się we wszystkich 

dziedzinach życia, nie mógł ominąć także badań nad procesem 

uczenia się i zapamiętywania: w ciągu ostatnich 25 lat prace nad 

funkcjonowaniem ludzkiego mózgu przyniosły więcej odkryć, niż 

w całej wcześniejszej historii. Na nich właśnie bazuje najnow-

sza, brytyjska rewolucja w naucę języków obcych: metoda 

Accelerated Learning (Przyspieszonego Uczenia się), opraco-

wana przez Colina Rose. Dzięki nowatorskim technikom uczenia 

się i zapamiętywania, osoby o zdawałoby się zupełnie przecięt-

nych zdolnościach językowych są w stanie w ciągu pół roku 

opanować język angielski w stopniu, pozwalającym na w pełni 

swobodną komunikację w mowie i piśmie. Taką właśnie możli-

wość otwierają przed Państwem szkolenia językowe Accelerated 

Learning Systems Polska oraz Partnerów Współpracujących.

Osią metody jest połączenie pracy z oryginalnym portalem

internetowym, wykorzystującym  materiały audio-video BBC

i zaawansowane techniki przyspieszonego uczenia się, z cyklem 

drobiazgowo opracowanych, nowatorskich, bezpośrednich sesji 

z osobistym trenerem językowym - w małych, 3-4 osobowych 

grupach. Tok pracy każdego uczestnika jest indywidualnie moni-

torowany przez trenera osobistego oraz system portalu. Trener 

pełni rolę podobną do roli trenera sportowego: jest doświadczo-

nym, fachowym przewodnikiem po metodzie, a zarazem opar-

ciem i motywatorem, który ułatwia nam wykorzystanie do mak-

simum naszych najgłębszych zdolności i atutów. 

Nauka metodą Przyspieszonego Uczenia się jest przyjemna, 

skuteczna i satysfakcjonująca. Zajmuje znacznie mniej czasu niż 

metody tradycyjne, pozwala bardziej elastycznie planować czas 

nauki, jest też znacznie od nich tańsza. Sprawdza się doskonale 

także w przypadku osób, które od lat bezskutecznie próbują 

opanować język obcy. Kurs obejmuje pełen zakres kompetencji 

językowych w mowie i piśmie oraz pełen zakres gramatyki. 

Accelerated Learning Systems Polska gwarantuje w umowie 

100% skuteczności nauczania, pod warunkiem przestrzegania 

wytycznych, zawartych w Planie Kursu. Klienci mogą również 

zawiesić kurs na okres do 10 lat i nieodpłatnie wznowić go 

w dowolnym momencie.

Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę: 

www.szybkiangielski.pl


