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Cadrele decid totul © Iosif Vissarionovich
Studiați, studiați și studiați din nou © Vladimir Ulyanov
A șasea revoluție tehnologică - bazată pe puterea super calculatoare a
computerelor, rețelelor de comunicații pe internet de mare viteză și
Inteligența artificială - este o REFORMA EDUCAȚIEI.
Unde sunt cele mai mari oportunități de utilizare a IA? In educatie! Unde este
cea mai mare rentabilitate a IA? In educatie!
Educație virtuală. Profesorii au propria lor viziune asupra lumii, propriul lor
caracter, percepția asupra realității și viziunea asupra subiectului. Este
imposibil să-i recalificăm rapid, să ne reorientăm, să ne schimbăm filozofia și
atitudinea față de mediu - toată lumea o are individual. Educația virtuală
permite acest lucru. Puteți înlocui metodologia ÎNTREG, caracterul ÎNTREG,
întreaga bază - deodată și în toată țara. Este convenabil pentru învățământul
preșcolar și secundar.
Pro - (vezi filmul AZAZEL), copiii de la o vârstă fragedă pot fi împărțiți în
funcție de abilitățile lor pentru profesiile relevante și, în consecință, dezvoltați
în direcția OPTIMALĂ pentru ABILITĂȚILE lor, ceea ce va accelera procesul
de educație de mai multe ori și va crește CALITATEA educației primite de
ORDIN. Aici, indivizii sunt împărțiți în conformitate cu principiul psihologic,
care este, de asemenea, luat în considerare la transmiterea cunoștințelor și
la alegerea celei mai bune abordări în transmiterea cunoștințelor în
conformitate cu psihotipul individului și reacțiile sale la predarea subiectului
sau disciplinei corespunzătoare.

Cadres decide everything © Joseph Vissarionovich
Learn, study and study again © Vladimir Ulyanov
The Sixth technological revolution - based on the super computing power of
computers, high-speed Internet communication networks and Artificial
Intelligence - is EDUCATION REFORM.
Where are the greatest opportunities for using AI? In education! Where is the
greatest return when using AI? In education!
Virtual education. Teachers have their own worldview, their own character,
their own perception of reality and a vision of the subject. It is impossible to
QUICKLY retrain, reorient, change their philosophy and attitude to the
environment - each is individual. Virtual education allows this. You can
replace the whole methodology, the whole character, the entire base simultaneously and throughout the country. It is convenient for preschool and
secondary education.
Pros - (see the AZAZEL film) children from a very young age can be divided
according to their abilities for the respective professions and, accordingly,
developed in the direction OPTIMAL for their ABILITY, which will speed up
the education process by several times and increase the QUALITY of the
education received. Here, individuals are divided according to the
psychological principle, which is also taken into account when submitting
knowledge, and to choose the best approach in submitting knowledge in
accordance with the psychotype of the individual and his reactions to the
teaching of the corresponding subject or discipline.

Definiția psychotype; identificarea abilităților; testarea pe direcții;
identificarea nivelului de cunoștințe în direcția aleasă; învățământ preșcolar,
învățământ secundar, instruire - prelegeri, ateliere, seminarii, instruire
individuală, examen de examen - promovarea examenelor în instituțiile de
învățământ care au dreptul să elibereze certificate de obținere a unei
specialități relevante și, în final, sponsorizare - angajatorii interesați de
anumiți specialiști sponsorizează pregătirea anumitor studenți la anumiți
profesori.
Platforma FRESH ajută la găsirea PROFESORILOR dispuși și capabili să-și
transfere cunoștințele - STUDENȚILOR recunoscători. ȘI PENTRU
STUDENȚI, găsiți acei profesori și mentori pe care îi înțelegi cel mai bine în
predarea acestei discipline. Lista specialităților se găsește aici: și profesiile
aici
ARGUMENTE PRO ŞI CONTRA. Ei bine, milioane de șomeri care, din foarte
multe motive nu pot sau nu doresc să se așeze la biroul lor, își vor îmbunătăți
educația sau vor primi una nouă pe baza aspirațiilor și abilităților lor și în cel
mai scurt timp posibil. Milioane de profesori care nu ajung la NIVELUL UNUI
PROFESOR vor înceta să strice copiii, cazurile de ostilitate personală nu vor
mai afecta calitatea educației, va fi posibil să înveți de la un profesor de
ORIUNDE DIN LUME, ceea ce înseamnă că un GENIU din adâncime își va
găsi profesorul și LOCUL DE MUNCĂ în viață, este necesar doar de internet
.
Pentru a rezolva problema la nivel de stat cu taxe oficiale de școlarizare
pentru PROFESORI gratuiți (de preferință și pentru antreprenorii individuali)
- pe baza deschiderii unui cont bancar personal, pentru plata cu cardul sau
de la un telefon cu o singură retragere fiscală de 8 -10 -12%.
Cum se folosește platforma FRESH pentru Android este descris aici.
Mai multe detalii pe site-ul www.djv-com.org, telefon +373 22 438334.

Definition of psychotype; identification of abilities; testing in areas; revealing
the level of knowledge in the chosen direction; pre-school education,
secondary education, training - lectures, practical classes, seminars,
individual tuition, Examination Exam - passing examinations in educational
institutions that have the right to issue certificates of obtaining the relevant
specialty and, finally, Sponsorship - employers interested in certain
specialists sponsor the training of certain students at certain teachers.

Oferim echipamente și software BALANCE pentru transmisia de date de la
distanță de la contoare de apă, gaz, electricitate și căldură.
Aplicația mobilă BALANCE poate fi descărcată aici

FRESH platform helps to find TEACHERS who want and know how to
transfer their knowledge - grateful students. FOR PUPILS to find those
teachers and mentors whom they best understand in teaching this subject.
The list of specialties can be found here: and professions here
PROS AND CONS. Good - millions of unemployed who, for so many
reasons, cannot or do not want to sit at the desk, improve their education or
receive a new one based on their aspirations and abilities, and in the shortest
possible time. Millions of teachers who do not reach the LEVEL of the
TEACHER will stop spoiling children, cases of personal hostility will no longer
affect the quality of education, it will be possible to learn from the teacher
from ANY POINT OF THE EARTHBALL, which means that the GENIUS from
DEPTH will find his teacher and his WELCOME PLACE in life, only internet
is required.
To solve the problem at the state level with official tuition fees for free
TEACHERS (preferably for private entrepreneurs too) - based on opening a
personal bank account, for payment by card or from the phone with the
removal of a single tax of 8 -10 -12%.
How to use the FRESH platform for Android is described here.
More information on the website www.djv-com.org, phone +373 22
438334.
We offer BALANCE equipment and software for remote data transmission
from water, gas, electricity and heat meters.
BALANCE mobile application can be downloaded.

