
Projektový management
tvojho úspechu

1 - Strom budúcnosti na strom
predpokladov

Veľmi jednoduché

Pre každú jednu injekciu spravíš
strom predpokladov

Tj plán ako ju získať

Proces budovania Stromu predpokladov

1. Rozhodni sa, čo je tvojim cieľom.

2. Urči prekážky, ktoré ti momentálne
bránia dosiahnuť tvoj cieľ.

3. Každú prekážku premeň na čiastkový
cieľ tak, že negatívny výrok premeníš na
pozitívny výrok.

4. Stanov si poradie, v akom budeš
zdolávať tvoje čiastkové ciele tak, že
otestuješ závislosti medzi nimi.

5. Zmapuj prekážky a ciele, v poradí, v
akom sú na sebe závislé - sprav strom
predpokladov

Proces Výzvy, Zvyšovanie ambícii &
Objavovanie skratiek

6. Proces výzvy

o Over si každý vzťah medzi prekážkou
a čiastkovým cieľom:

? si si istý, že prekážka bráni
dosiahnutiu tvojho cieľa?

? si si istý, že pomocou dosiahnutia
čiastkového cieľa skutočne prekonáš
prekážku?

? (niekedy budeš potrebovať 2 čiastkové
ciele, aby si úplne eliminoval dôsledky
prekážky)

o Hľadaj „diery“ a chybné spojenia

7.  Výzva: ambícia

o Urob tvoj cieľ viac ambicióznym tak, že:

o 1 - zvýšiš € cieľ (biznis, práca). ? 5000-->25000€

o 2 - zmenšíš potrebný čas (biznis,
podnikanie, osobný život). ? 3 roky-->1 rok

o 3 - zvýšiš svoju schopnosť využiť
služby iných (ako podnikateľ), pričom
budeš menej robiť sám.

o 4 - zväčšíš hĺbku vzťahov vo svojom
osobnom živote.

8. Hľadanie skratky

o Znovu si niekoľkokrát prejdi svoju
mapu a hľadaj spôsoby ako by si mohol
preskočiť čo najviac čiastkových cieľov.

o Keďže prekážky nie je nutné
vymazávať - stačí, keď ich len obídeš.

o Začni na vrchole tvojho zoznamu a
urob si brainstorming k cestám, ktoré
vedú okolo prekážok - krátkodobých
cieľov.

Urobíš strom predpokladov pre
každú injekciu zvlášť

Potom ich uložíš do jedného
veľkého stromu

Prepojíš spoločné elementy

Otočiť to nabok

Strom budúcej reality

Strom predpokladov

Strom predpokladov otočíme nabok

Každý Spred zvlášť

Projektový plán

Vždy viem, čo mám robiť
A ako ma to dovedie do cieľa

Projektová tabuľka

Projektový šanón

Založ si šanón
Kúp si euroobaly

Projekt

Príprava

Cieľ a vízia

Strom predpokladov

Mapa krátkodobých cieľov

Čo chcem dosiahnuť?

Odhalenie príčiny problémov
Strom prítomnej reality

Čo treba zmeniť?

Testovanie najlepších riešení pre
eliminovanie koreňa problémov

Strom budúcej reality

Na čo sa mám zmeniť?

Plánovanie projektu

Strom predpokladovAko spôsobíme zmenu

Projektový plán

Projektová tabuľka

Realizácia
Vzdelávanie sa

Práca na tvojom projekte

Uzatvorenie
Ponaučenie

Ktoré plány vyšli

Ktoré plány nevyšli

Ktoré predpoklady boli nesprávne

Ktoré predpoklady boli správne

Oslava

www.porazskolu.sk/sv31
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