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media

TOOL

MGA IDEYA! ! ! ! ! ! ! . .
ideya Sigurado simula ng Hinaharap.
Ideya gawing posible upang makasabay sa mga pagbabago.
Ideya ay ang pinaka-produktibong sa lahat intelektwal na aktibidad ari-arian. Ideya
kailangan upang hindi mapangalagaan sa pamamagitan ng, Knowledge
Continuity.
Huwag hayaan Ideya ay nakalimutan o nawala. Isulat ang mga ito pababa.
Store, uri-uriin, file at muling bisitahin

Araw-araw napakaraming ideya ay naisip off & mabilis na nakalimutan o nawala. Ang
dahilan dito ini sila ay hindi mapangalagaan, naitala o naisulat. Ang pinakamahusay na ay
nawala!
Memory ay hindi maaasahan pagdating sa pagpepreserba at nurtering mga bagong ideya. Magdala ng
notebook (Planner) o recorder sa iyo at kapag ang isang ideya bubuo maiingatan yaon. Lingguhang file
ang iyong mga ideya!
Suriin ang iyong mga ideya. Habang nirerepaso ninyo ang inyong mga ideya (Bawat 4 na linggo ay mabuti) . Ang
ilan ay hindi magkakaroon ng halaga ay hindi katumbas ng halaga nagha-hang sa sa. Itapon ang mga ito.
Ang ilang mga ideya lumitaw kapaki-pakinabang na ngayon o sa ilang ibang araw. Panatilihin ang mga & file ang
mga ito: aktibo, o Mamaya. Pagkatapos suriin at pag-file gawin ang 'Aktibo' file.

Pumili ng ideya! Ngayon gumawa ng ideyang ito palaguin. Pag-isipan mo. Itali ang mga ideya sa mga kaugnay na
mga ideya. Pananaliksik, subukan upang makahanap ng anumang bagay kauri o katugmang na may ganitong ideya.
Imbestigahan lahat ng mga anggulo at posibilidad.

Kapag sa tingin mo ang iyong mga ideya ay handa na ilalapat. Gawin mo.
Subukan upang makakuha ng feedback kaya ang ideya ay maaaring pinong nakatutok.

Future patunay Ideya sa pamamagitan Kaalaman Continuity. Tiyakin Kaalaman Continuity sa
pamamagitan ng pagsunod sa iyong mga file Ideya update.
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Sa iyong 'Makakaapekto ba' banggitin kung saan maaari nilang mahanap.

Suportahan ang inyong mga ideya sa Research. Research Internet, Archives, mga aklatan ... Sa
ilang mga kaso gamitin questionnaire '.

Tanong nagtanong = nasagot Tanong
Pagtatanong at pagkuha ng mga sagot ay bahagi ng tao paggawa ng desisyon.
Huwag hulaan, ipinapalagay o pag-asa. Tanong, makakuha ng mga sagot, filter at pag-access sagot (S) .

Paano sa tanong?
1 st ang tanong ay formulated (Mahalaga sa gayon ay upang makatanggap ng isang kapaki-pakinabang
Ang sagot)
2 nd kung sino ang magtanong ' Hanapin' isang tao na may tamang kwalipikasyon (mayroong
maaaring maging isang kailangang humingi ng higit sa 1 tao)

3 rd Salamat sa tao na sumagot (Magandang panlipunang kasanayan)
4 th ' makakuha ' isang katanggap-tanggap na sagot (Kung minsan ay walang katanggap-tanggap
Ang sagot)

5 th Isulat o audio visual record sagot (S)
6 th ' Ilapat ' kung ano ang iyong matuto ' ( Ang sagot)
7 th Gamitin ang iyong mga bagong kaalaman sa ' turo' mga iba (Magandang panlipunang kasanayan)

Ano ang tanong?
lahat ng bagay (Matalino, mahusay na panlipunang kasanayan)

Bakit sa tanong?
Isang pangangailangan (Pag-usisa, dapat alam, paggawa ng pag-uusap) arises upang magtanong

Kapag sa tanong?
ngayon (Matalino, mahusay na panlipunang kasanayan)

pumlahiyo
Mamlahiyo upang bumuo sa at mag-advance mga bagong ideya. Bakit muling isulat ang isang bagay na ay
mahusay na nakasulat. Sa halip na gamitin ito at palawakin ito. Evolution bumuo ng sa mga umiiral na at
pagkatapos ay lumilikha ng mga bagong. Media ay dapat gawin ang parehong.
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Muling pagsusulat ay oras pag-aaksaya at hindi sa pinakamahusay na interes ng mas malawak ang isip. Ang
isang mahusay na piraso ng pagsulat ay dapat pahalagahan hindi luray sa pamamagitan ng muling pagsusulat. Binabasa
ang isang mahusay na piraso ng pagsulat hinihikayat ang isip sa pag-angat ang sariling talino sa mataas na
pamantayan ng orihinal. Ang pagpigil na ito na pag-iisip na tumutok sa muling pagsusulat ay pangkaraniwan
aksaya ng oras.

PAGSULAT
Pagsusulat ay gumagawa sa amin sibilisadong ito ay tumutulong sa amin upang makipag-usap sa iba. Pagsusulat
ay nagbibigay-daan upang magkomento, pantasya at ulat.

Pagsusulat ay bahagi ng Kaalaman Continuity.
Pagsusulat ay nagsisimula sa isang balangkas. Ilista ang mga puntos na gusto mong gawain sa
pagkakasunud-sunod ng kahalagahan. Masakop ang bawat punto ganap. Walang summery ay kinakailangan
kapag ang materyal ay malinaw at nagbibigay-kaalaman.
Pagkatapos ay magpasya kung ano ang higit pa pananaliksik
ay kinakailangan. Hayaan ang outline lumago sa iyong isipan. Rewrite
outline.

ikaw ay handa na upang lumikha!
humantong ay dapat na? style. Ito ay ihatid ang mahalagang impormasyon tungkol sa kung ano ang mga
sumusunod, sa pinakamaikling & pinakasimpleng paraan. Ang isang lead na kailangang akitin ang mga mambabasa
upang ipagpatuloy ang pagbabasa.

Ang pangunahing bahagi (Kuwento) nagtatanghal ng anekdota, katotohanan, opinyon, fiction. Opinyon ay
dapat maging aktibo at personal. Presention kailangang maging kawili-wiling na naghihikayat upang
basahin sa hanggang sa katapusan.

Ang natapos na orihinal na mga pangangailangan sa pag-edit (Huwag i-edit habang pagsulat, ito
umaantala iyong pagsulat daloy) . Huwag i-edit kaagad. Matulog sa paglipas at kapag nire-refresh, i-edit (Susunod
na araw o mas bago) . Pag-edit ay kailangan para sa muling pagsusulat. Pag-edit ay tumitingin sa lead,
pagiging madaling mabasa, grammar, bantas, wordage, kawastuhan at daloy ng kuwento.
Magdagdag ng likhang sining, mga guhit, mga imahe at mga graphics ay kinakailangan. Pag-edit at muling
pagsusulat ng dapat gawin ng hindi bababa sa 3 beses sa isang pagtulog sa paglipas ng (Susunod na araw
o mas bago) sa gitna.

Tapos pag-edit. tumakbo: spell check at grammar check. Magdagdag ng pangwakas na: kulay, mga
imahe at audio ay kinakailangan. Gawin ang iyong trabaho
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'Copyright libreng' at pagkatapos ay i-publish.

Speechcraft
Lumabas sa oras upang makakuha ng malaman ang topic na rin, ng iyong
pananalita. Ayusin ang iyong mga pagtatanghal kaya ito daloy logically mula lagay
ng lupa sa isang lagay ng lupa. Magsanay pagsasalita.
Sa iyong isip magpasya kung ano ang speech ay sinadya upang makamit. Ang isang teknikal na salita ay
pang-edukasyon, kaalaman, nagtuturo, ay nagtatanghal ng: mga bagong produkto, serbisyo at teknolohiya. Ito ay
makatotohanan, tumpak, ... Isang maemosyon speech ay nagtatanghal ng mga personal na tanawin ng speaker.
Ang speech na ito ay nagtatanghal ng mga argumento at nagbibigay pinapanigang opinyon. Sa gayon ay subukan
upang akitin ang madla upang sumang-ayon at suportahan ang Speaker.

Tandaan! Naghahanap iba-iba ng mga opinyon mula sa madla ay ginagawang isang debate.
Ikaw ay nagpasya sa uri ng pagsasalita. Nakumpleto mo na ang iyong pananaliksik. Ngayon magpasya sa mga
pangunahing mga puntos at mas mababang mga punto na gusto mong ipakita. Isulat ang pangunahing punto bilang
isang hiwalay na talata para sa bawat isa. Dagdagan ng mga paliwanag sa mga puntong ito gamit ang iyong
pananaliksik materyal.

Basahin ang mga talata, magpasya sa kung ano ang upang ipakita ang mga ito. Piliin
ang aids, display, audio, video, mga hayop, mga tao

... Basahin ang mga talata, gumawa ng maliit notations na props balak
mong gamitin sa bawat isa.

Basahin ang talata gamit aid. Time & Suriin ang pagtatanghal.
Gumawa ng mga pagbabago kung kinakailangan. Pagkatapos pagbabago i-hold ang isa pang pagtatanghal.

Ulitin ito hanggang sa ikaw ay masaya sa iyong presentasyon.
Speech ay masyadong mahaba: paikliin ang mga talata, bawasan ang mga pangunahing puntos, bawasan ang
mga tulong ... Speech ay masyadong maikli: magdagdag ng mas mababang puntos, magdagdag ng props ...
Speech ay masyadong boring: magdagdag ng isang bit ng katatawanan, magdagdag ng mga pantulong sa ...
Magsalita clerly, hindi mabilis, walang pagbulong-bulong na may naaangkop na pansamantalang hihinto.
Ikaw ay masaya sa iyong pagsasalita. Ngayon magpapanibagong magsanay sa pagsasalita nang mas madalas
hangga't maaari mong. Kung maaari makakuha ng isang pangalawang opinyon ng iyong pagtatanghal. Magsanay,
magsanay ..
Ang madla ay handa na. Handa ka na. Tumingin ka kapong baka, na may isang masayang disposisyon, malaking
ngiti kumikislap iyong mga ngipin. Sa patungan ng aklat infront ng sa iyo ay ang iyong tablet nagpapakita na
naka-bold ang mga pangunahing punto at aid tala.
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May ay din na-filter pinalamig na tubig.
tanggapin ka ng madla. Magkaroon ng isang inumin ng tubig. Simulan ang iyong pagtatanghal.

Sa dulo ng speech huwag pasalamatan ang mga audience. Tanggapin buong kababaang-loob ang kanilang
palakpakan. Congratulations!

Tagapagsalaysay
A Na rrat o isa cha r ac ter o vo i ce t ha
ttellsast o y. Ang Na rrat o de te rmi ne st niya
pr es ent ati on po ni i nt ofvi agong.
Ang na rrati ve po ako nt ofvi agong ist siya vi
ewpo i nt o pos iti on f rom wh i ch t siya na rrat o
nagsasalita.
Para sa karagdagang see 'Speech Craft'.

1GOD ay naghihintay na makarinig mula sa iyo!

ÿÿ

ÿÿÿÿ

media Panalangin
mahal 1 NG DIYOS , Creator sa mga pinakamagagandang Universe dapat kong tumpak na
iulat ang walang takot o pabor Imbestigahan courageously katiwalian at krimen Endeavor
upang magtiyaga sa paghahanap Magpakita ng paggalang sa 'Truth' sa nagdadalamhating
& naghihirap sa komunidad Panatilihin ang pampublikong kaalaman ng mabuti, masama,
masaya at malungkot Para sa kaluwalhatian ng 1 NG DIYOS & ang Mabuting ng
Sangkatauhan

Ang panalangin na ito ay ginagamit bago ang bawat media assignment!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
LIBRENG Speech na may moral na pigilan !!!
End.
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