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Postup v kurze

Prebrali sme

Techniky efektívneho učenia

Strom predpokladov

Sebapoznanie a možnosti vo svete

8 vlastností pre úspech

Motivácia a cieľ

Strom predpokladov - prekážky

Strom predpokladov

Konzultácie k Stromu predpokladov

Rozvoj osobnosti podľa teórie obmedzení

Mapa Krátkodobých Cieľov

Strom prítomnej reality

Logické premýšľanie

Hviezda života

Strom prítomnej reality

Strom prítomnej reality - konzultácie

Rozvoj osobnosti podľa Teórie

obmedzení 2

Dnes
Trendy budúcnosti a strategické vzdelávanie

Pondelok
Vyparovanie mrakov

Stále sa zvyšujúca rýchlosť zmeny

Pozri sa na technológie, ktoré

kompletne menia celý svet.

Prvé rádio vysielanie - 1907

Ford T - 1908

Televízia zavedená v USA - 1928

PC - IBM 1981

Prvý komečne predávaný mobil -

Motorola DynaTAC 1983

Internet (world wide web) - 1991

Google - 1998

Precízne GPS v autách - 2000

Facebook - 2004

Twitter - 2006

Iphone - 2007

Ipad - 2010

Instagram - 2010

Elektrické auto - Tesla Model S 2013

Zavedenie 4G internetu na Slovensku - 2014

Neuveriteľné technologické vynálezy

www.futuretimeline.net

2020

5G telefóny

Nahradenie orgánov pomocou
vypestovaných z tvojich kmeňových
buniek...

V USA bude lietať 30 000 dronov

2021

Takmer 100% postihnutých rakovinou
prsníka vieme zachrániť život

Prvá umelá oblička

2025

Prvé počítačové simulácie ľudského mozgu

Vertikálne farmy v mestách

2035
Vozidlá, ktoré sa šoférujú sami, sú úplne bežné

2036

Kompletne liečiteľná Alzheimerova choroba

Umelé oči sú lepšie než biologické

2039
Manufaktúra už nezamestnáva ľudí

Tak ako poľnohospodárstvo - vitálne
dôležité, no zamestnáva minimum

Každá technológia so sebou
prináša podnikateľkú a politickú
zmenu

Internet

Jednotlivec z hocijakej krajiny môže
podnikať na celom svete

Konkurenčný boj rastie

Úspešní podnikatelia

Uspokoja sa s menším množstvom peňazí

Pokiaľ majú čas na svoju rodinu

Moc sa rozdrobuje

Kým kedysi bola moc obmedzená

Feudálni páni + cirkev

Buržoázia

Korporácie / vrchní straníci komunisti

Dnes môže každý podnikať a získať pre
seba peniaze v akejkoľvek oblasti

Vzťahy sa menia
Kedysi hierarchické vzťahy založené na autorite

Sú dnes vyrovnanejšie než hocikedy v minulosti

http://www.scribd.com/doc/30859747/The-Descent-of-Power-Thoughts-on-The-Great-Transformation-and-How-to-Master-It-by-Robert-Greene-an-ebook

Tradičný vzdelávací systém vs
Strategický vzdelávací systém

Čo ďalej v kurze preberieme

Ako si vyriešiť konflikt, ktorý je
na spodku tvojho stromu
prítomnej reality

Vieš presne, čo je príčina tvojich problémov

Vieš, čo ti chýba k dosiahnutiu tvojho cieľa

Strom budúcej reality

Vieš presne, čo máš spraviť pre
dosiahnutie tvojho cieľa

Vieš presne, aké vzdelanie potrebuješ
pre odstránenie tvojich prekážok

Schopnosti

Vedomosti

Vlastnosti

Vieš presne, v akom poradí sa ich máš učiť

Emocionálna sloboda

Keď máš vytvorený solídny plán a
vybuduješ si sebadôveru, môžeš získať
emocionálnu slobodu - vydať sa na tvoju
cestu

Extrémna produktivita

Tvoja úlohaPokračuj v strome prítomnej reality

www.porazskolu.sk/sv19

Konzultácie
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