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W tej trzyczęściowej serii blogu, będę z wami podzielić niektóre z rzeczy, które robię do tworzenia,
zarządzania i sprawdzania pomysłów. Up Pierwsza: Generation pomysł. idea Generation Myślę, że większość
wielkich idei wyciągnąć z osobistych doświadczeń i / lub doświadczeń rodziny i przyjaciół, bliskich nam. To
jest po prostu odbiciem stare powiedzenie, "napisz co wiesz." Jednak większość z nas, mówiąc, żyją całkiem
przyziemne życie. Więc zwykle trzeba wziąć jednego ze swoich osobistych doświadczeń, a następnie "w górę
stawki." Czy jeśli w swoim życiu osobistym, to okazało się, że jeden z partnerów w związku małżeńskim
zjednoczeniu wiesz miała romans. Samo w sobie, to nie jest bardzo ciekawe - zdarza się tysiące razy dziennie
na całym świecie. Ale jeśli niewierny był o romans z ich drugą połówką za rodzeństwo ... lub ojca? I co wtedy,
gdy śmierć nastąpiła czy morderstwo? To staje się bardziej interesująca. To jest dokładnie to, co dzieje się w
wielu filmach, w tym The Haunting 1992 filmowego szkody, Woody'ego Allena filmowej 2005 Wszystko gra, a
także filmu przysięgam Woody Allen inspirował się przy podejmowaniu Wszystko gra, film z 1951 roku,
miejsce w słońcu ( który sam został zaadaptowany z Theodore Dreiser w 1925 roku powieści Tragedia
amerykańska). Oglądaj zarówno Wszystko gra i miejsce w słońcu i powiedz mi, jeśli nie zgadza się! Chodzi o
to, że każdy z nas może czerpać z naszych osobistych doświadczeń na wiele pomysłów. Ale zazwyczaj nie
będą one na tyle interesujący, więc będziemy musieli podnieść stawkę, aby historia atrakcyjne dla
publiczności. Dobrym ćwiczeniem zrobić, to napisać loglines przez godzinę. Logline jest kapsułka jeden lub
dwa zdania o historii, podobne do tego, co można zobaczyć w aukcji dla filmu telewizyjnych. Za IMDB.com,
The Logline do Meczu Chodzi o to, "w punkcie zwrotnym w jego życiu, były pro tenisa zakochuje typu femme
zgonem, który zdarza się spotykać jego przyjaciel i wkrótce będzie brat-in-law ". Podczas tego ćwiczenia,
można śledzić "Mad-libs" styl szablon gdzie po prostu wypełnić formularz. Na przykład
oglaszamy.edu.pl/o/pomoc-pisaniu-prac-dyplomowych/ praca inżynierska praca licencjacka wzór tematy
prac magisterskich tematy prac licencjackich wstęp do pracy licencjackiej praca licencjacka przykład
zakończenie pracy licencjackiej przykładowa praca licencjacka konspekt pracy licencjackiej strona tytułowa

pracy licencjackiej konspekt pracy magisterskiej jak napisać pracę licencjacką wstęp do pracy magisterskiej
praca licencjacka chomikuj przypisy w pracy licencjackiej zlecę napisanie pracy bibliografia praca magisterska
praca magisterska przykład jak pisać pracę licencjacką praca licencjacka pedagogika spis treści praca
licencjacka jak napisać pracę magisterską praca magisterska wzór praca licencjacka wstęp przypisy w pracy
magisterskiej jak pisać pracę magisterską praca magisterska po angielsku wstęp pracy licencjackiej temat
pracy licencjackiej pisanie prac dyplomowych tematy prac magisterskich politologia prace magisterskie
fizjoterapia tematy prac mgr praca magisterska matematyka praca magisterska przykłady ankieta wzór praca
magisterska zasady pisania prac dyplomowych turystyka praca licencjacka korekta pracy magisterskiej CO
JEŻELI (wypełnić puste) Następnie (coś niespodziewanego) Następnie (podnieść stawkę jeszcze wyższy) Co
ciekawe na temat powyższego wzoru jest to, że coś się luźno przełamuje klasyczny w trzech aktach
piętrowego konstrukcji Arystotelesa. Ponieważ wiemy, że żyjemy w świecie globalizacji. Język angielski jest
wspólnym językiem i jest używany w wielu krajach. Jest uważany za język uniwersalny. Większość
uniwersytetów na całym świecie m.in. angielskim jako jednym z ich głównych tematem. Indie to również
konkurować z innymi krajami w zakresie edukacji i wielu innych rzeczy. Stąd jesteśmy zmuszeni spełniać
światowe standardy. Język angielski jest pierwszym i najważniejszym kryterium, czy ubiegasz się o pracę lub
szukasz dopuszczenia w renomowanych uczelni / uczelni / instytucji. Firmy zapraszamy kandydatów, którzy
biegle po angielsku i mają odpowiednie kwalifikacje i umiejętności zestawu. Jednak kandydatów o
odpowiednich kwalifikacji bez konieczności odpowiedniej wiedzy z języka angielskiego są odrzucane.
Pierwsza runda jest na ogół samo okrągłe wprowadzenie i druga runda następuje grupa dyskusyjna, a
ostatnia runda jest wywiad. Nauka języka angielskiego nie jest takie trudne, jeśli miały wstępu w prawym
instytucji. Uwierz mi, to jest zabawa, uczenie się i można nauczyć się łatwo. Jednak okres do nauki języka
angielskiego zależy od aktualnego poziomu czyjegoś. Jeśli ktoś musi zacząć od zera, to może to potrwać 4-5
miesiące, jeśli zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku przez 2 godziny. Ludzie się boją i stać się
naprawdę beznadziejne po próbuje nauczyć języka angielskiego przez nich lub po zażyciu przyjęć w jednym
lub dwóch instytucji. Jednak faktem jest, że trzeba zrobić inteligentne wyszukiwanie przed dołączeniem
każdą instytucję do nauki języka angielskiego. Istnieje zasadnicza różnica w pisaniu po angielsku i mówi po
angielsku. Nie jest konieczne, aby osoba, która może pisać biegle po angielsku można również mówić płynnie
po angielsku. Tak, trzeba być bardzo ostrożnym podczas łączenia instytut a przedtem trzeba zrozumieć swoje
wymagania, czy masz zamiar nauczyć się pisać poprawną angielsku lub jak mówią płynnie po angielsku, jak
wielu z instytutu są w stanie nauczyć się jak napisać poprawny angielski i nie uda, jeśli chodzi nauczyć się, jak
mówić płynnie po angielsku. Istnieje kilka instytutów w Delhi, które mogą cię nauczyć się mówić płynnie po
angielsku. Istnieje kilka wskazówek, które mogą zwiększyć płynność pomóc w języku angielskim: a) Czytaj
baśnie codziennie przez co najmniej 10 minut. b) Czytaj bajki lub dowcipy w języku angielskim. c) Wpisz swój
osobisty pamiętnik, takich jak wszystko, co robiłeś przez cały dzień? Albo, co masz zamiar robić jutro? itp. d)
oglądać kanały z kreskówek, kanały filmowe, takie jak Cartoon Network, HBO itp e) Słuchaj wiadomości. f)
Staraj się rozmawiać po angielsku ze swoimi przyjaciółmi lub stanąć przed lustrem i myślę, że twój przyjaciel
jest po drugiej stronie lustra, a zacząć mówić o jakimkolwiek interesującym tematem. g) Myśl w języku
angielskim o co zrobiłeś lub o co masz zamiar robić. Proszę zrozumieć jedną rzecz; Czytanie, pisanie,
oglądanie, słuchanie i mówienie sprawia, że 100% iw ten sposób można zyskać pewność siebie i zacząć
mówić płynnie po angielsku. Jeśli mówimy o znaczeniu języka angielskiego, w jaki sposób możemy uniknąć
znaczenie rozwoju osobowości? Jeśli ktoś jest biegły w języku angielskim, ale jeśli on nie ma wiedzy na temat
języka ciała i Etykiety, on / ona nie powinien być w stanie wykazać jego / jej umiejętności dobrze. Stąd
program rozwoju osobowości jest również ważną częścią do nauki i trzeba mieć odpowiednią wiedzę na ten
temat. Niektóre instytucje oferują je bez opłat lub jako kombi opakowanie wraz z mówionym angielskim. Oni
również nauczyć techniki wywiadu jako bardzo minimalnym koszcie kiedy już zapisał się na kurs języka
angielskiego. Podsumowując, chciałbym powiedzieć, że nie należy się bać lub luźne zaufanie, jeśli chodzi o
język angielski. To jest tak, że należy próbować i znaleźć instytut, który ma prawo do nauczania techniki
anglojęzycznych kurs do swoich uczniów wraz z programem rozwoju osobowości i techniki wywiadu.

