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innowacyjnych metod
i technik nauczania.

 Rozpoczynasz naukę języka angielskiego?
 Masz zaległości, zmagasz się z trudnościami w nauce tego języka?
 Jesteś dyslektykiem, nudzi Cię i męczy podręcznik?
 Od lat się uczysz i nie mówisz?

Przyjdź na kurs D-Method!
Dlaczego kursy D-Method?









Mają charakter konwersacyjny, kształtują praktyczne umiejętności językowe.
Pozwalają zrozumieć mechanizmy, które rządzą językiem angielskim, co prowadzi do
skutecznej komunikacji w zakresie mówienia (priorytet D-Method), rozumienia i pisania.
Rozwiązują najtrudniejsze dla Polaków kwestie gramatyczne języka angielskiego.
Zmieniają myślenie z języka polskiego na angielski dzięki zestawom gier Grammar Pearls,
które są sercem całej metody.
Uczą jak zapanować nad całym procesem przyswajania języka.
Budowane są na autorskich innowacyjnych materiałach, które można zakupić po każdym
kursie.
Wyjątkowo skuteczne dla dyslektyków
Inspirują i zmieniają sposób myślenia na temat uczenia się i nauczania języka angielskiego.

Kursy D-Method można porównać do budowy domu - one tworzą jego konstrukcję lub innymi
słowy ściany nośne. Z pozostałym materiałem uczeń sobie bez trudu poradzi.

D-Method da Ci narzędzia do zbudowania solidnego domu!

Charakter kursów D-Method
D-Method proponuje 4 rodzaje kursów na 3 poziomach
zaawansowania:
 Yellow (podstawowy)
 Red (elementarny z akcentem na czasy)
 Blue (zaawansowany)
Każdy poziom składa się z 4 modułów, którym przypisane są stałe kolory.
Wszystkie rodzaje kursów D-Method są oparte na tej organizacji materiału. Każdy
moduł jest samodzielnym kursem, który uczy języka jako takiego lub jest kursem
metodycznym, który uczy jak innym skutecznie przekazać wiedzę zawartą
w danym module. Każdy kurs buduje ścianę nośną języka angielskiego, czyli dotyka
samego sedna gramatyki skupiając się przy tym na najtrudniejszych kwestiach dla
Polaków. Kursy mają charakter konwersacyjny, bazują na autorskich grach oraz
filmach, dzięki czemu kursant przechodzi przez materiał danego modułu bez
stresu.
Dokładne terminy kursów znajdują się na fb: D-Method Danka Borys
POZIOM
YELLOW

Temat i ogólna umiejętność
przypisana do modułu

MODUŁ GREEN





Opis otoczenia – co, gdzie, w jakiej ilości, jakie to jest
Zaimki: there, it, they oraz wskazujące
Na bazie tematów: Nature, Town, House, Weather

MODUŁ PINK





Opis relacji pomiędzy osobami, zwłaszcza członkami rodziny
Zaimki osobowe i dzierżawcze
Na bazie tematów: People, Family, Appearance

MODUŁ ORANGE

 Daily Routines / Czas Present Simple
Ten kurs skupia się na składni i na nim następuje zmiana myślenia
z języka polskiego na angielski.

MODUŁ BLUE




Struktury modalne i bezokolicznikowe (centrum „zarządzania” całą
gramatyką)
Codzienne sytuacje, np. w podróży

POZIOM
RED

Temat i ogólna umiejętność
przypisana do modułu

MODUŁ ORANGE 1



Czasy po kolei - kurs porządkujący, dający podstawę czasów

MODUŁ ORANGE 2



Wszystko na temat pytań we wszystkich czasach
 wh - questions
 o podmiot
 rozłączne
 pozorne

MODUŁ ORANGE 3




Mixed tenses – czasy w ich funkcjach i relacjach. Czasy Perfect.
Strona bierna – aspekt podstawowy

MODUŁ BLUE




Konstrukcje modalne i bezokolicznikowe Cd.
Zdania relatywne (Relative clauses )

POZIOM
BLUE

Temat i ogólna umiejętność
przypisana do modułu

MODUŁ ORANGE 1




Mowa zależna na bazie pytań pozornych
Zdania czasowe

MODUŁ ORANGE 2



Strona bierna – aspekt zaawansowany

MODUŁ ORANGE 3




Zdania warunkowe 0,1,2,3,4,5
Preferencje

MODUŁ BLUE




Konstrukcje modalne – spekulacja
Konstrukcje bezokolicznikowe Cd.

Kursy D-Method – zestawienie w tabelkach
 Kursy, które uczą języka

Rodzaj kursu

- dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Charakterystyka kursu

Kiedy, gdzie, zapisy  Cena – zależna od


Kursy
stacjonarne

liczby osób w grupie
Częstotliwość zajęć

Grupy: od 2 do 6 osób, możliwe
indywidualne lekcje

Miejsce: Kraków, ul.
Wzgórze 13

Poziomy: Yellow, Red, Blue
- od podstaw do poziomu
zaawansowanego

Czas trwania: od września zegarową od osoby
do końca roku szkolnego
Częstotliwość: 1 lub 2 razy
w układzie trymestrów
w tygodniu po 60 minut
Zapisy: przez cały rok

Cennik:
od 35 do 80 zł za godzinę

Zapisy: przez cały rok
Wiek uczniów: dowolny

Kursy
tygodniowe
intensywne
(15-18h)

Dotyczą konkretnego zakresu
materiału i umiejętności na danym
poziomie, w określonym module.
Materiał, nad którym uczeń pracuje
na kursie powinien być utrwalony w
domu w oparciu o autorskie zeszyty
gramatyczne You can do it oraz gry
Grammar Pearls.
Grupy: od 2 do 6 osób, możliwe
indywidualne lekcje. W zajęciach
może uczestniczyć rodzic ucznia
jako obserwator.

Miejsce: Kraków, ul.
Wzgórze 13
Organizowane: od czerwca
do końca września

Cennik:
od 40 do 100 zł za godzinę
zegarową od osoby

Zapisy: od marca

Częstotliwość: 3-4h zegarowe
dziennie przez tydzień

Miejsce: Kraków, ul.
Wzgórze 13

Cennik: od 40 do 80 zł za
godzinę zegarową od osoby

Poziomy: Yellow, Red, Blue - od
podstaw do poziomu
zaawansowanego
Wiek uczniów: dowolny

Kursy
warsztatowe

Forma pośrednia między
kursami stacjonarnymi a
intensywnymi.

Organizowane: od września
Po zajęciach kursanci dostają pakiet do końca czerwca
materiałów mailem, nad którym
pracują w domu, aż do następnych Zapisy: przez cały rok
warsztatów. Kolejne warsztaty
przygotowują ich do samodzielnej
Wiek uczniów: dowolny
pracy w domu, aż do następnych
zajęć, itp.

Częstotliwość: 2-3h zegarowe
raz na 2 lub 3 tygodnie
Poziomy: Yellow, Red, Blue - od
podstaw do poziomu
zaawansowanego

Kursy metodyczne - dla rodziców Edukacji Domowej, rodziców
uczących własne dzieci języka i nauczycieli, którzy chcą poszerzyć
swój warsztat metodyczny

Rodzaj kursu

Charakterystyka kursu

Ogólny metodyczny



pt. Inspiracja




Szczegółowy
metodyczny

Prezentuje możliwości
D-Method
Pokazuje twórcze podejście
do nauki i nauczania języka
Inspiruje i zmienia myślenie
na ten temat

Grupy: od 8 do 20 osób
Poziomy: Yellow, Red, Blue
- od podstaw do poziomu
zaawansowanego
 Każdy kurs dotyczy któregoś
z modułów na określonym
poziomie, najczęściej na
poziomie Yellow

Kiedy, gdzie,
zapisy



Czas trwania:
jednodniowy 4-6h

Cena: 100 zł od osoby za
całość

Cena – zależna od
liczby osób w grupie

 Częstotliwość zajęć

Miejsce: dowolne,
jeśli zbierze się
minimum 15 osób

Miejsce: Kraków, ul.
Wzgórze 13 lub
dowolne, jeśli
zbierze się
odpowiednia liczba
osób
Czas trwania:
jednodniowy 6-8 h
Organizowane:
cyklicznie, terminy
na fb: D-method
Danka Borys
Zapisy: drogą
mailową przez cały
rok

Cena: od 40 do 65 zł za
osobę za godzinę
zegarową
Czas trwania:
jednodniowy 6-8 h

Kursy D-method, które uczą języka – opis szczegółowy
Opis kursów stacjonarnych
System organizacji zajęć i ich częstotliwości na kursach stacjonarnych nie różni się od schematu większości
szkół językowych. Kursant korzysta z lekcji przez cały rok, pracuje w małych grupach lub indywidualnie, jest
zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach regularnie, tak jak i na innych kursach.
Natomiast określanie poziomu, dobór materiału dydaktycznego, metody i techniki nauczania oraz
materiały z jakimi grupa lub kursant pracuje odbywa się według założeń D-Method w schemacie modułów
na 3 poziomach, zgodnie z opisem w książkach: Autorska metoda nauczania języka angielskiego poprzez
doświadczenia sensoryczne oraz Grammar Pearls Danki Borys.

Opis kursów intensywnych tygodniowych
Program szkoły podstawowej i częściowo gimnazjum jest zawarty w 4 modułach: GREEN, PINK, ORANGE
i BLUE na poziomie YELLOW D-Method. Każdy moduł wymaga intensywnego kursu 5 lub 6 dniowego po 3-4h
zegarowe dziennie lub krótszych sesji, np. sobotnich w odpowiedniej częstotliwości w ciągu roku, żeby pokryć
ilość potrzebnych godzin na dany moduł, tj. od 15 do 18h. W zajęciach uczestniczy rodzic i uczy się podejścia
do nauki języka obserwując zajęcia. Materiał ćwiczony na kursie powinien być potem utrwalony w domu
z ćwiczeniami You can do it! i w miarę możliwości z grami D-Method.
Bez względu na stopień zaawansowania ucznia w szkole podstawowej i często w gimnazjum, przechodzi się
przez ten sam schemat, tj. od modułu Green, poprzez Pink i Orange do Blue. Zmienia się tylko zakres
i trudność materiału. Kurs ma pewne elementy stałe dla wszystkich, a pewne dobrane indywidualnie do
potrzeb konkretnego ucznia. Opanowanie materiału na poziomie Yellow jest warunkiem, żeby uczestniczyć
w kursach poziomu Red, a potem Blue.
Kurs wytycza drogę, tak uczniowi, jak i rodzicowi. Nawiguje proces przyswajania języka, ale pozostawia też
swobodę co do wyboru materiałów i technik pracy. Bywa, że rodzinie wystarczy jeden kurs, na którym
przyswajają ideę, dostają pewna inspirację i dalej pracują już według własnego uznania. Polecam jednak
skorzystanie z czterech spotkań w trakcie trwania szkoły podstawowej, ponieważ każdy z tych kursów dotyczy
zupełnie innych zagadnień i równocześnie problemów, z którymi zmaga się większość Polaków, z racji różnic
pomiędzy językiem odmianowym, jakim jest polski i pozycyjnym, jaki jest angielski. Uczestnictwo w czterech
kursach zaowocuje na etapach bardziej zaawansowanych.
D-Method dotyka najtrudniejszych kwestii dla Polaków. Z pozostałym materiałem uczeń już sobie bez trudu
poradzi.

Kursy warsztatowe – dotyczą głównie uczniów Edukacji Domowej w dowolnym wieku, (w przypadku
małych dzieci rodzic uczestniczy w zajęciach i prowadzi proces nauki w domu), młodzieży szkolnej i tych
dorosłych, którzy potrafią się zmobilizować i pracować samodzielnie w domu w systemie podobnym do
studenckiego. Kursy są zaprojektowane z wykorzystaniem Internetu, prowadzą pewnie do celu, są ciekawe,
nie nudzą, ale też wymagają samodyscypliny.

Kursy D-Method metodyczne – opis szczegółowy
Opis kursu metodycznego, pt. Inspiracja
To kurs, który ma na celu pokazać możliwoścj D-Method, na czym polega jej wartość i jak postrzegany jest
cały proces przyswajania języka obcego w jej pryzmacie. Pierwsza godzina do dwóch kursu dotyczy teorii
(forma wykładu z prezentacją), a kolejne godziny to praktyczne ćwiczenia z różnymi grami D-Method
z podziałem na około 6 osobowe grupy. Można schemat kursu opisać jako wykład i ćwiczenia praktyczne.
Kurs przede wszystkim inspiruje, zachęca do własnych poszukiwań i uświadamia pewne procesy, które
funkcjonują na zasadzie mechanizmów, tak w trakcie przyswajania języka, jak i jego nauczania.

Opis kursów metodycznych szczegółowych D-Method proponuje intensywne kursy
metodyczne szczegółowe dla rodziców (od 6 do 8 godzin każdy kurs), którzy chcą pomóc swoim dzieciom w
edukacji językowej lub dla nauczycieli, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę metodyczną. Kursy dotyczą
głównie poziomu Yellow, czyli żółtego – podstawowego z racji potrzeb klientów, który pokrywa zakres
materiału szkoły podstawowej i gimnazjum, w tym czasy, łącznie z czasami Perfect oraz dotyczą takich
tematów, zagadnień i umiejętności, które są bardzo trudne do opanowania przez polskich uczniów z racji
różnic, zwłaszcza w składni, pomiędzy językiem polskim i angielskim. Kursy na poziomie Yellow obywają się co
miesiąc (na poziomie Red i Blue co pół roku) w stałym schemacie:





kurs nr 1 Green (zielony),
kurs nr 2 Pink (różowy),
kurs nr 3 Orange (pomarańczowy)
kurs nr 4 Blue (niebieski)

(Informacja o terminach na fb: D-method Danka Borys)
Kursy są certyfikowane i stanowią pewną logiczną całość, zatem warto zrobić je po kolei, ale można też każdy
z modułów potraktować samodzielnie. Kurs zielony i różowy powinien być zrobiony do końca klasy trzeciej,
najpóźniej czwartej, dwa kolejne, pomarańczowy i niebieski przypadają na klasę czwartą, a zwłaszcza piątą
oraz szóstą. Zatem szkolenia można sobie rozplanować na cały okres trwania szkoły podstawowej.
Rodzic biorący udział w szkoleniu „zamienia się” w ucznia i przechodzi przez ten sam proces, przez który
przeszłoby jego dziecko w ciągu jednego tygodnia kursu intensywnego w danym module. Zatem rodzic,
który ma już za sobą określone doświadczenie w języku angielskim może przejść ten proces szybciej, w ciągu
6-8 godzin. Zakres materiału wystarczy na pół roku, do roku systematycznej pracy z dzieckiem. Jest to też
opcja tańsza niż kurs dla dziecka. W ciągu 10 lat przeprowadziłam wiele rodzin ED przez podobne kursy .
Efekty są bardzo dobre, jeśli rodzic rzeczywiście monitoruje proces rozwoju językowego dziecka i przyjmie
określony styl pracy, który proponuje D-Method. Tu nie chodzi o powielanie tych samych rzeczy, ale
o wypracowanie skutecznego stylu. W pewnym momencie dziecko samo zaczyna szukać własnych dróg i to
jest właśnie celem metody.
Kursy metodyczne na poziomach Red i Blue są zazwyczaj adresowane do nauczycieli ponieważ poziomy wyższe
dotyczą młodzieży i rzadko się zdarza, żeby rodzic sam uczył języka swoje dzieci w tym wieku. One same mogą
uczestniczyć w kursach, które uczą języka.
Po zakończonym kursie można zamówić materiały dydaktyczne D-Method, w tym gry gramatyczne, które
będą przesłane pocztą w ciągu dwóch tygodni od zamówienia.

Plansze prezentacyjne
orazD-Method
do gier - graficzne prezentacje zagadnień
Materiały
gramatycznych

 Plansze gramatyczne oraz do gier D-Method
Nazwa materiału i kolor poziomu

Opis

Kolor beżowy dotyczy materiałów
uniwersalnych używanych na wszystkich
poziomach

Kings (1 plansza)
Cena:
 40 zł /A3 laminowana
 120 zł na banerze – 65 cm x 90 cm

Tenses (3 plansze)
Cena:
A3 laminowane – 40 zł x 3 plansze

Hearty – klucz metody
1 plansza bez kart do gry
Cena:
100 zł na banerze 50 cm x 60 cm


Point (1 plansza)



40 zł / A3 laminowana






Steps
Conditionals (2 plansze)
Wish
Passive voice
Cena każdej planszy:

Plansza prezentacyjna uniwersalna – autorska graficzna
interpretacja całego systemu gramatycznego języka angielskiego

Plansze prezentacyjne Tenses dotyczą czasów gramatycznych
w autorskim ujęciu. Według D-Method są tylko 3 czasy, ale każdy
z nich ma kilka aspektów i funkcji oraz występuje w określonych
relacjach z innymi czasami, co czyni ten temat trudnym. D-Method
skutecznie go rozwiązuje.
Plansza matka całej metody stanowi podstawę głównych gier
D-Method, które dotyczą składni języka angielskiego. Jej graficzny
schemat - 3 figury i 7 kolorów tłumaczy wszystkie zagadnienia
gramatyki angielskiej oprócz wyjątków.

Plansza prezentacyjna w kodzie graficznym planszy Hearty
przedstawia świat zaimków wskazujących oraz zaimka tere, it
i they w czasie teraźniejszym.






40 zł /A3 laminat

Pyramid (1 lub 2 plansze)+karty



Plansza Steps dotyczy Mowy zależnej.
Plansza Conditionals dotyczy Trybów warunkowych w ujęciu
angielskim i polskim.
Plansza Wish dotyczy Preferencji.
Plansze Passive Voice to specjalistyczne materiały do uczenia
Strony biernej.
Plansza do gier, które uczą budować grupę podmiotu.

Cena:
100zł każda / 50 cm x 60 cm baner

Heady

(1 plansza)

cena: 100 zł / 50 cm x 60 cm baner



Plansza do gier, które uczą usytuowania rzeczy na obrazku,
kierunków geograficznych oraz dowolnego słownictwa.

 Gry gramatyczne Grammar Pearls (serce metody)
Plansza Hearty + zestawy kart do danego tematu gramatycznego,
tzw. wkłady do gier



Wykaz dostępnych gier na rok 2017
Cena planszy Hearty 100 zł, cena pojedynczego wkładu od 40 do 70 zł

POZIOM
YELLOW
MODUŁ GREEN

Tytuły gier i zakres gramatyczny w postaci kart (wkładów)
1. This is a tiger - zaimki wskazujące: this, that, these, those + is, are
(not)
2. This is a big tiger - zaimki wskazujące w połączeniu z rzeczownikami
i przymiotnikami. Zaimki osobowe they, it
3. Where is it - zaimek umiejscawiający: there + is, are (not)
4. There is your cat on my bed - zaimek umiejscawiający : there
w transformacjach ABC
5. What, Where, How - zaimki w zestawieniu: this, that, these, those,
there, it

MODUŁ PINK

1. She is my mum - zaimki osobowe: I, you, she, he, it, we, they + be
(not) z zawodami
She is my mother`s friend - zaimki dzierżawcze – relacje rodzinne

MODUŁ ORANGE

1. Make lunch, do homework - czasowniki do i make w czasie Present
Simple
2. Daily Routine (Present Simple)
3. Układanka Sometimes – zdania w czasie Present Simple

MODUŁ BLUE

1. I can swim - czasowniki modalne: can, must, should, may
2. I could swim - czasowniki modalne: can, must, should, may , needn`t,
mustn`t, ought to, might, could + przeczenia
3. I want to swim - zdania z bezokolicznikami i imiesłowami
w dopełnieniu, np. I want to sing, I like singing

 Zeszyty gramatyczne You can do it!
Zeszyty You can do it! to zbiór ćwiczeń, które uzupełniają kurs na
danym poziomie w danym module. Na tym etapie rozwoju metody
dostępne są poniższe tytuły. Stanowią one integralną część kursów na
poziomie Yellow.
Cena: każdy zeszyt kosztuje 25 zł . Po zakończonym kursie zeszyt może być
przesłany plikiem PDF i wtedy jest darmowy.

POZIOM
YELLOW

Dostępne tytuły zeszytów You can do it! w roku 2017

MODUŁ GREEN






Nature
Town
House
Weather

MODUŁ PINK




People in general
Family

MODUŁ ORANGE




Daily Routine
Past Simple

MODUŁ BLUE




Jobs
Sports

 Książki teoretyczne D-Method

Tytuł książki

Opis

autor: Danka Borys


Autorska metoda nauczania Pierwsza książka dotyczy metod i technik nauczania według założeń
języka angielskiego poprzez D-Method
doświadczenia sensoryczne
Cena: 90 zł (druk jednostkowy)



Grammar Pearls for
students of English – Perły
gramatyczne dla tych,
którzy się uczą języka
angielskiego

Druga książka o charakterze specjalistycznym dotyczy autorskich
koncepcji na przedstawienie różnych zagadnień gramatycznych tak, aby
uczniowie je zrozumieli i stosowali. Nicią przewodnią książki jest plansza
matka Hearty dotycząca składni, ponieważ z nią wiążą się wszystkie
zagadnienia gramatyczne.

Cena: 90 zł (druk jednostkowy)

Wiele osób cieszy się, że do nas trafiło.

Zapraszamy !!!

