
Stratégia učenia /
Informačné štruktúry

Tu si stiahni veci www.porazskolu.sk/05-zdroje

Postup v kurze

Prebrali sme
Techniky efektívneho učenia

47 techník efektívneho sústredenia

Ako pochopiť hocičo a naučiť sa to správne

Pamäťové paláce a pamäťové techniky

HAcky na učenie

Dnes
Techniky efektívneho učenia

Stratégia učenia a info-štruktúry 18:00

Streda
Strom predpokladov Sebapoznanie a možnosti vo svete

Piatok
Strom predpokladov Motivácia a cieľ

Pondelok
Strom predpokladov Prekážky

Čo preberieme dnes
Informačné štruktúry

Vzdelávanie sa pre úspech

Stratégia učenia

Informačné štruktúry

Vedomosti

Svojvoľné fakty
Príklady

Chemické prvky

Dejepis - dátumy vojen

Pamäťové paláce, pamäťové príbehy

Názor
Príklady

Porovnaj kresťanstvo a islam

Porovnaj tvorbu Kukučína a
Hviezdoslava

Myšlienkové mapy

Konkrétne

Väčšina školských učív zahŕňa konkrétne a abstraktné Biola, fyzika

Aké pamäťové techniky využiješ pri
konkrétnych informáciach?

Myšlienkové mapy

Pamäťové paláce

Proces

Návod, podľa ktorého budeš potom konať

Programovanie

Ako postaviť dom

Tréning komunikácie

Ako si zapamätáš process?

Procesné mapy a grafické zmýšľanie

Pochopenie

Prax

Abstraktné

Príklady

Matika

Fyzika

Chémia

Psychológia

Opak faktov

Fakty ľahko pochopiteľné, žiadna logika

Abstraktné informácie - ťažko
pochopiteľné, ale veľmi logicky
usporiadané

Fakty - Povrch oceánu

Abstraktné informácie - Ideš do hĺbky tisícok metrov

Ako to pochopíš?

Myšlienkové mapy, grafické premýšľanie

7 kategórii logiky

Konzultácie s ostatnými

Prax

Schopnosti

Mentálne

Trénuješ svoju myseľ, aby niečo vedela
robiť automaticky, bez premýšľania

Fyzické

Trénuješ svoje telo, aby niečo vedelo
robiť automaticky, bez premýšľania

4 stupne učenia

Nevedomá neschopnosť

Vedomá neschopnosť

Vedomá schopnosť

Nevedomá schopnosť

Mat, fyz, inf, chem (počítanie príkladov)
spadá pod schopnosti. Máš schopnosť
spraviť niečo bez použitia googlu

Vlastnosti

Vzdelávanie sa pre úspech

Pyramída rozvoja osobnosti

Zmysel / účel

Identita
Hodnoty Streda

Presvedčenia

Preučíš sa niečo, čo už vieš - zmeníš
svoje presvedčenie

Zážitky

Skúsenosti

Schopnosti Naučíš sa niečo nové

Návyky

Prostredie

Správanie

Schopnosti, ktoré potrebuješ

Špecifické schopnosti v oblasti, ktorá ťa
fascinuje a napĺňa

Soft skills

Komunikácia

Reč tela

Networking

Finančná gramotnosť

Schopnosť rýchleho učenia

Logické zmýšľanie / kritické zmýšľanie

Schopnosť robiť rýchle rozhodovania

Schopnosť plánovať a učiť sa z vlastných chýb

Mať pod kontrolou závislosť na
informáciách

Vlastnosti

Trpezlivosť

Vytrvalosť

Sebadôvera

Vnútorná motivácia

Neohrozenosť

Krické zmýšľanie

Autorita

Oportunizmus

Sebestačnosť

Realizmus

Stratégia učenia

Prvý kontakt

Pchopenie

Zapamätanie si / Tréning

Leštenie

Prax

Obr1

Obr2

DSSS

Dekonštrukcia
Čo sú lego kocky - najmenšie stavebné jednotky?

Selekcia
Ktorých 20% mi prinesie 20% výsledkov?

Sekvencia
V akom poradí sa ich mám učiť?

Stávka
Ako sa môžem prinútiť, aby som to urobil?

Úlohy na dnes

MBTI test
www.emiero.skJa som ENTJ/INTJ

Silné stránkySpýtaj sa 20 ľudí v tvojom okolí, aké sú
podľa nich tvoje silné stránky

Ahoj, momentálne si robím kurz, ktorý
mi pomôže lepšie sa vzdelávať a vybrať
si povolanie. Jedna z úloh je lepšie
spoznať svoje silné stránky a
potreboval/a by som tvoju pomoc.
Prosím ťa, aké sú podľa teba moje top 3
silné stránky?   
Zaberie ti to len 2 minutky a mne to
veľmi pomôže. Ak chceš, môžem ti ja
napísať, aké sú podľa mňa tvoje.

Vytlač si tieto lístočky

Nalep si ich na dvere tvojej izby

Každé ráno si ich čítaj

www.porazskolu.sk/sv 5

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 sú doplnené

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

Ak vám nechodia e-maily, tak mi napíšte!
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