
Výdaj informácii

Tu si stiahni veci www.porazskolu.sk/04-zdroje

Postup v kurze

Prebrali sme

47 techník efektívneho sústredenia

Ako pochopiť hocičo a naučiť sa to správne

Pamäťové paláce a pamäťové techniky

Dnes
Výdaj informácii a technológia 18:00

Pondelok
Stratégia učenia a info-štruktúry 18:00

Streda
Sebapoznanie a možnosti vo svete 18:00

Piatok
Motivácia a cieľ 18:00

Čo preberieme dnes
Výdaj informácii

Technológie na efektívne učenie

Hacky na učenie

Výdaj informácii

Krivka zabúdania

Ako to funguje

 

Zabúdanie je prirodzené

Ako znížiť zabúdanie?

Pochopenie informácie

Sila tvojej asociácie

Zážitkové učenie

Pamäťové pomôcky

Pamäťový palác

Tréning

Aktívne opakovanie

Deň

Týždeň

Mesiac

6 mesiacov

Rok

Aktívne používanie

 

Pointa opakovania #2 :
ujasnenie si, či to viem SPRÁVNE

Rozprávam nahlas - pýtam sa seba
otázky- je toto správne? Viem toto
správne?

Robím čisto novú myšlienkovú mapu a
porovnávam so starou

Robím nový konspekt

Naučím to ja niekoho druhého

Postup

1 - Prídem do kontaktu s materiálom
prvý krát - spravím si MIND MAPU

2 - Ukladám do pamäte pomocou paláca
/ príbehu + výcuc vlastnými slovami

3 - Prvé opakovanie - pasívne -
zvýrazňujem mapu, čítam materiál

4 - Druhé opakovanie - aktívne
Myšlienková mapa (jednoduchá)

Farebne dokreslím to, čo som si nepamätal

Zopakujem znovu o týždeň

Technológie na efektívne učenie

Rob si textové poznámky vo worde

Rýchlejšie, než písanie klasického textu

Napíšeš si ich do NTBooku

Vieš z nich spraviť myšlienkovú mapu v počítači

Vieš ich upraviť, zvýrazniť, doplniť obrázky

Diktafón na nahrávanie

Prednášky

Nahrávanie veľkého množstva otázok a
odpovedí - potom ich počúvaš ako mp3Pracuj so svojím hlasom - zvýrazni to dôležité

Rýchlejšie púšťanie videí a mp3

Youtube funkcia

VLC player

Informatika

www.codecademy.com

http://www.w3schools.com/

http://www.microsoftvirtualacademy.com/

Stredná škola + jednoduchá VŠ

www.khanacademy.org

https://khanovaskola.cz/1900 videí

Matika, Fyzika, Chémia, Ekonomika,
Biológia, Dejiny... MNOŽSTVO VECÍ

VŠ kurzy

http://web.mit.edu/

www.coursera.org

Skrytá komunikácia počas skúšky

http://spysluchadlo.sk/

Vieš komunikovať, počúvať a rovno zapisovať

Ale riskuješ, že ťa vyhodia zo skúšky, zo
školy a zakážu vstup na pôdu univerzít v
celom slovensku

Hacky na učenie

Alfa

Čo je Alfa

Tvoj mozog funguje na elektrinu

Elektrina fičí na frekvencií

Cykly za sekundu

Tvoj dom na 60Hz

Tvoj mozog na 0,5-40Hz

Meria sa to na EEG

Aké sú frekvencie

Delta (.5-4 HZ)
U novorodencov je to dominantný stav behom dňa

Dospelí - Hlboký spánok

Theta (4-7 HZ)

Hlboká meditácia

Hypnóza - veľmi sugestívny stav

Deti v predškolskom veku - dominantný stav behom dňa

Spánok

Alpha (8-12 HZ)

Deti v školskom veku na zš -
dominantný stav behom dňa

Dospelí
Pred zaspaním, po zobudení

Uvoľnený stav, vhodný na učenie

Beta (13-40 HZ)

Bežný deň, kritické premýšľanie,
premýšľanie, analyzovanie,
predpokladanie

Ako sa dostať do Alfy?

Meditácia

Klasická hudba - Mozart, Vivaldi,
Chopin, ktorá je pomalá (60 BPM)

Youtube "alpha-state music"

Opakovanie, alebo učenie sa tesne
pred spánkom a hneď po zobudeníSleep cycle pre pomalé zobúdzanie sa

Psychowalkman

Čo ťa z alfy vyhodí?
StimulantyKáva, Taurín a ďalšie

Ako mať najviac z videokurzov - môj postup

0 - Pasívne počúvanie, zoznamovanie sa s materiálmi

1 - Zrýchlené aktívne sledovanie +
tvorba MM poznámok na papier

2 - Prax, použitie, ukladanie do palácov

3 - Zapísanie vlastnej skúsenosti

www.porazskolu.sk/sv4

Konzultácie

Oblasti, z ktorých sa ma môžeš
pýtať otázky:

Efektívne učenie

Produktivita pri práci

Učenie jazykov

Sebadôvera

Priebeh kurzu

Iné kurzy a produkty na trhu - ktoré sa oplatia?

Osobné otázky, ak niekoho niečo zaujíma

Veci, ktoré dopĺňame:

Spísaných 47 techník - pracovný zošit +
kontrolný zoznam + 21 otázok na každú
nedeľu

Facebooková skupina pre lepšiu diskusiuwww.porazskolu.sk/fb

Video s kompletne celým kurzom
zrhnutým lekcia za lekciou pre okamžitý
prehľad

Lepšie nastavenie členskej sekcie

Hacky.mmap - 6. 6. 2014 - Mindjet


