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Eu me chamo Dax, Mister Dax

Eu me chamo Dax, Mister Dax

É muito legal participar de alguma forma da
sua jornada do inglês! Uma coisa que me dá
muito prazer é o ensino do inglês e eu fico
muito empolgado em guiar cada vez mais pessoas no Brasil e até fora
dele com a minha vocação de conduzir pessoas como você até a
fluência do inglês!

Meu nome?
Meu nome é mesmo Dax! Mister Dax é uma forma descontraída, um
apelido dado por um amigo e que acabou pegando. Na verdade, a
maneira mais apropriada seria Mister Nolding, que é meu sobrenome,
mas apelido é assim mesmo, não tem tanto rigor.
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Ordem de mãe!
Sobre o meu envolvimento com o estudo e ensino do inglês, são mais
de 30 anos! Trabalhei como guia turístico, intérprete, tradutor e, lógico,
professor.
Confesso que comecei no inglês contra a minha vontade, por
insistência e ordem da minha mãe para que eu fizesse a matrícula em
um curso. Ordem de mãe sabe como é, tem que obedecer! Mas, valeu
muito a pena!

Vamos abrir portas!
Acredito que o estudo e a fluência no inglês podem abrir muitas portas
e, literalmente, contribuir para mudar a vida das pessoas. Muitas
coisas aconteceram na minha vida por causa do inglês, coisas legais e
até muito curiosas que você pode conferir lá no meu site.
Minha vocação
Entendo que a minha vocação é guiar as pessoas pela jornada do
aprendizado. Por isso, além de ter sido habilitado pelo TTC (Teacher
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Training Course) e certificado pela Universidade de Michigan, formeime como pedagogo, o que me deu outras muitas ferramentas para
guiar meus alunos. Àquela habilidade do guia de turismo se somou a
minha formação em pedagogia, no entendimento de que o professor é
um guia, que segue junto, que vai mostrando o caminho, mas que
também caminha e se diverte, enquanto troca experiências com os
outros caminhantes!
Um especialista em metodologias
Tive a oportunidade de trabalhar com métodos, materiais e demandas
variadas o que me deu muita experiência sobre abordagens e métodos
de ensino e estudo. Posso dizer que me tornei um especialista em
metodologias de cursos e em adaptar as maneiras de aprender para
cada necessidade. Vi muita coisa que não funciona na prática e outras
muito efetivas.
A minha abordagem
A partir dessas experiências e de muita pesquisa desenvolvi minha
própria abordagem de estudos, uma forma mais natural, mais
dinâmica e direta. Essa estratégia está resumida de forma ilustrativa na
FÓRMULA DO APRENDIZADO DO INGLÊS, presente neste livro, e
que explica os pontos-chave para o sucesso do aprendizado do inglês.
Obrigado!
Sou agradecido por tudo o que passei e me formou no guia que sou
hoje! E continuo agradecido e animado por tudo que ainda está por
vir! Agradeço à Deus, à minha esposa, minhas filhas, meus pais, ao
meu amigo Paulo Feitosa, incentivador de caminhada, aos demais
colaboradores e a VOCÊ leitor, que é a razão deste livro!
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Obrigado por visitar este ebook!
Você pode ler a versão completa deste ebook em diferentes formatos:
 HTML (Grátis / disponível para todos os usuários).
 PDF / TXT (Disponível para membros VIP. Membros com uma
inscrição básica podem acessar até 5 ebooks em formato PDF / TXT
durante o mês).
 Epub e Mobipocket (Exclusivo para membros VIP).
Para baixar esse livro completo, basta selecionar abaixo o formato desejado:

