
Jak w nowym roku?
Dziś Darek z Enlinado, będzie Panem Darkiem Psychologiem :)

Teraz trochę na poważnie, chciałbym POCZUĆ, ŻE
ŻYJECIE.

W pierwszym tygodniu 80% odpada?
Dziś w radio mówili, że jedynie 8% utrzymuje swoje postanowienie noworoczne więcej niż 
miesiąc.
Wniosek, zostają tylko najbardziej zmotywowani.



CEL
Czy faktycznie masz cel, czy tylko marzenie? Albo „postanowienie”

CEL musi być:
– konkretny, „nauczę się angielskiego” to żaden cel!
– mierzalny w czasie, w konkretnym czasie. Nie „kiedyś”, nie „w tym roku”, tylko 

konkretnie – wyznacz sobie datę swojego celu.
– realny do osiągnięcia, „zrobię poziom B2 w miesiąc” - karkołomne...
– istotny, „fajnie by było umieć angielski, bo teraz każdy umie, a słyszałem że można i pracę 

dostać lepszą”.

Jak odnaleźć cel?
Trzeba szukać nieco głębiej. 

Wyjazd za granicę do pracy wbrew pozorom nie jest celem, tzn. jest ale nie jest.
No to jest czy nie jest?!

Popatrz: to kwestia pozyskania środków, ale po co Ci te środki? Szukaj głębiej.

Poprawa edukacji i lepsza praca w Polsce? Chodzi o pieniądze? Prestiż? Uznanie?
Wzmacniaj swój cel o najgłębsze PRAGNIENIA.

A może czujesz się „gorzej” z powodu braku podstawowej znajomości angielskiego? Zatem celem 
jest poprawa swojego komfortu.

Jak wytrwać w celu?
You need a plan!



PLAN
Masz jakiś plan na swój angielski?
Postanowienie "będę się uczyć godzinę dziennie" nie jest planem.

Plan zakłada realizację głównego celu, na który składają się mniejsze cele. Plan to strategia 
działania.

Zachęcam do tworzenia małych planów tygodniowych, które wyrobią w Tobie nawyki. Im bardziej 
pragmatycznie do tego podejdziesz, tym lepiej.

Przykład małego planu tygodniowego:
- przeprowadzić 2 godziny rozmów / pisania po angielsku
- obejrzeć 5 minutowy materiał
- opracować 5 zwrotów, które w nim wystąpiły

Te „punkty planu” powinny być dodatkowo rozbite na mniejsze planiki, plany B, a nawet 
poszczególne zachowania.

To musi być coś co lubisz, dlatego wplataj angielski w codzienne czynności.





MOTYWACJA
Co mnie motywuje?
Czy aby na pewno?

Odpowiedz sobie na kilka pytań:
1. Co się stanie jeśli nie nauczę się angielskiego? Nic? A może jednak coś...

2. 5 rzeczy, możliwości lub szans, które DA mi nauka angielskiego - OPANOWANIE GO na 
poziomie pozwalającym się komunikować.
3. O ile wzrosną moje dochody (konkretnie - załóż to)
4. Ćwiczenie "A gdyby od tego zależało moje życie?"

5. Czy to daje mi przyjemność? A powinno. Jak sprawić, żeby angielski NIE BYŁ 
koniecznością, a przyjemnością.



NARZĘDZIA
W XXI wieku NIE da się nie umieć angielskiego, a swobodna komunikacja jest tylko KWESTIĄ 
czasu.
1. Google Translate - przetłumaczy nam większość zwrotów (krótkie zdania, słyszymy ich 
wymowę), gdy 10 razy zobaczysz i usłyszysz "how to make a..." - jak zrobić "coś", zapamiętasz tę 
konstrukcję.
2. Rozmawianie z Google Translate
2. Youtube jako narzędzie do sprawdzania materiałów z tekstami (dla wyższych poziomów), 
słyszymy, czytamy, uczymy się.
3. Aplikacje na telefon jako przypominacze - motywatorki
4. Grupy na FB jako narzędzie. Macie to pod ręką, tam są ludzie, którzy chcą się uczyć WASZEGO 
języka.
5. Google jako narzędzie na wyjaśnienie każdego zwrotu, słówka i zagadnienia.



PEWNOŚĆ SIEBIE
1. Ćwiczenia z obawami i tym jak je pokonać
2. Uświadom sobie, że jesteś jedną / jednym z wielu, nikt nie zwraca uwagi na Twoje błędy
3. Stopniami na głęboką wodę pisanie i czytanie -> czaty fb i portale -> skype → Skype z kamerką 
-> spotkanie na żywo.

If you like the presentation, tell me about it. You can share your opinion right here.

I appreciate your comment that's why I will share with you my NEWEST project. 
I will give you for free, 1 full 30 minutes recording from Good Job (everyone who already wrote an 
opinion, contact me Please, I will also share it with you).
The 30-minute video with explanations for all those who learn how to speak.

https://www.facebook.com/pg/enlinado/reviews/

