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Entenda quais são seus maiores desafios ao estudar um idioma
Aprenda como manter sua motivação em alta
Veja como otimizar seu aprendizado de maneira prática

RESUMO
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você já se viu em algumas destas situações
ou enfrentou dificuldades semelhantes?

I ?

1-) Começou com muita vontade mas parou?

            Muitos estudantes iniciam seus estudos cheios de motivação
porém vão se desmotivando após algumas semanas ou meses e 
acabam se afastando de seus planos. Encontre um ponto de equilíbrio sobre
a quantidade de tempo e energia que você possui para que você possa manter
este ritmo à longo prazo; regularidade é essencial para o seu progresso.

2-) Fez promessas para si mesmo(a) que iria aprender?

            Fazermos promessas, acreditando que desta forma nós iremos 
alcançar nossos objetivos de uma vez por todas não é nada benéfico para
o seu processo de aprendizado. Pelo contrário, atitudes desta natureza podem
gerar uma pressão que irá lhe atrapalhar muito em seu desenvolvimento.
Portanto ao invés de se pressionar apenas se proponha à tornar seus estudos 
parte de sua rotina diária.

3-) Parou por falta de tempo?

            É preciso saber administrar seu tempo corretamente e acima de
tudo, compreender e aceitar o que é e o que não é possível ser feito com
o tempo que você tem. Não estude com ansiedade, lembre-se que estudar

um novo idioma requer regularidade (constância) e não intensidade.



1-) É preciso ter um grande motivo para aprender
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            Aprender inglês ou qualquer outro idioma estrangeiro não é algo que 
acontece da noite para o dia e justamente por se tratar de um processo que
requer continuidade e regularidade é essencial que haja um grande motivo
para entrar neste processo de aprendizado. É justamente este grande motivo
que será responsável em manter o seu foco no objetivo quando a sua motivação
for testada nos momentos de dificuldade.
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como manter a sua motivação em alta
e como lidar com os momentos difíceis

2-) Não estipule prazos para que você alcance a fluência

            É fundamental que você entenda e aceite o seguinte: não há um prazo
definido para que você alcance a fluência e não acredite em ninguém que lhe
disser o contrário. 
            Aprender um idioma e mantê-lo vivo dentro de você é um processo
contínuo e que nunca deve ser deixado de lado; nem mesmo quando você
já for fluente. Portanto não pense em tempo, apenas siga sua jornada junto
do seu grande motivo para que você alcance seu sonho de ser fluente.

3-) Seu sonho é especial

            Lembre-se que o seu sonho de ser fluente é algo extremamente especial
e você nunca pode se esquecer do quanto isso pode mudar a sua vida.
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1-) Ter regularidade e força de vontade

O DE AS IF OSS
entenda quais são os seus maiores desafios
ao longo de sua jornada de aprendizado

            É preciso entender e aceitar que haverá dificuldades durante
a sua jornada e que seu processo de aprendizado nem sempre será
lindo o tempo todo. Um dos maiores desafios enfrentados pela maior
parte dos alunos e manter a regularide e a força de vontade mesmo 
quando a sua motivação for abalada.

2-) Manter sua curiosidade sempre em alta

            O seu nível de curiosidade está diretamente relacionado ao seu
desenvolvimento, portanto busque sempre saber o significado das
palavras e estruturas que você encontrar, além de sempre buscar
tirar suas dúvidas quanto à pronúncia. A sua curiosidade em querer
aprender cada vez mais nunca pode deixar de existir!

3-) Não se aborrecer e nem ter vergonha de errar

            A timidez é um grande obstáculo para grande parte dos estudantes
de idiomas pois ela impede que eles se exponham e coloquem em prática
todo seu aprendizado. Portanto, não deixe que a vergonha e nem a sua
frustração em cometer erros lhe impeça de colocar todo o conteúdo em
prática, isso é algo decisivo para que você conquiste a fluência.           
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crie um ambiente de imersão de maneira simples
e prática e intensifique o seu aprendizado

G

1-) Altere o idioma de seus dispositivos eletrônicos

            Parece algo simples porém você irá se surpreender com a quantidade
de vocabulário que você passará a ter contato diário através desta simples
mudança de idioma. Altere o idioma do seu smartphone, tablet, sistema
operacional de seu computador, enfim, de todos os aparelhos que você tiver.

2-) Identifique e rotule os objetos ao seu redor

            O propósito desta técnica é aumentar o seu contato com o idioma
para que você adquira o vocabulário que realmente faz parte da sua rotina.
Você verá que em questão de dias você já tera alcançado um vocabulário
significativo simplesmente por haver uma exposição contínua à ele.

3-) Aproveite o seu tempo ocioso

            Comece a ouvir áudios em inglês - escolha temas que sejam do seu
 seu interesse - naqueles momentos em que geralmente não nenhum tipo
de prática intelectual. Estou falando daqueles momentos nos quais atuamos
no modo automático: como quando lavamos louça, cozinhamos ou limpamos
nossa casa. Explore estes momentos transformando-os em produtividade, 
prática para sua escuta e consequentemente aumento de seu vocabulário.
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