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„Zła wiadomość jest taka, że   czas leci. 

Dobra wiadomość jest taka, że Ty jesteś pilotem.” 

M. Altshuler 

 

Czy potrafisz efektywnie organizować swój czas? 

 

Zaznacz odpowiedź, która Twoim zdaniem najlepiej opisuje Ciebie:  

1. Każdego dnia rezerwuję sobie część czasu na planowanie tego, co zamierzam zrobić.  

Nigdy   Czasem  Zawsze 

2. Powierzam innym wszystkie zadania, które nadają się do zlecenia 

Nigdy   Czasem  Zawsze 

3. Zapisuję zadania i termin ich realizacji 

Nigdy   Czasem  Zawsze 

4. Każdą czynność wykonuję jeden raz i od początku do końca. 

Nigdy   Czasem  Zawsze 

5. Sporządzam zestawienie czynności do wykonania uporządkowane według 

priorytetów. Najważniejsze sprawy załatwiam na początku 

Nigdy   Czasem  Zawsze 

6. Kiedy pracuję, ignoruję rozpraszające telefony, rozmowy czy nieprzewidziane 

spotkania. 

Nigdy   Czasem  Zawsze 

7. Dbam o regularne przerwy w pracy dla regeneracji mojego organizmu. 

Nigdy   Czasem  Zawsze 

8. Tak planuję dzień, aby zostało w nim miejsce na swobodne działania i nagłe 

wydarzenia. 

Nigdy   Czasem  Zawsze 

9. Na początku koncentruję się na najważniejszych problemach, kiedy mam najwięcej 

energii. Nie odsuwam ich na później. 

Nigdy   Czasem  Zawsze 

10. Potrafię powiedzieć NIE gdy inni chcą wykorzystać mój czas, a ja mam inne sprawy 

do załatwienia. 

Nigdy   Czasem  Zawsze 
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Za każdą odpowiedź przyznaj sobie punkty: 

 Nigdy - 0p.   czasem – 1p.   zawsze - 2p. 

Wyniki: 

20-30p 

Jesteś przykładem osoby, która doskonale potrafi zarządzać swoim czasem. Możesz być 

wzorem do naśladowania w tej dziedzinie i możesz uczyć innych jak świetnie organizować 

sobie pracę, mieć czas dla rodziny i dla siebie. 

15-20p. 

Jesteś świadoma/y, że planowanie swojego czasu jest ważne i kiedy ci się to udaje potrafisz 

zapanować nad swoimi obowiązkami. Problem polega na tym, że nie jesteś wystarczająco 

konsekwentna, aby osiągnąć sukces w zarzadzaniu swoim czasem. 

0-15p. 

Jesteś osobą, która nie pracuje według planu. Często działasz chaotycznie i pozwalasz innym 

sterować swoim czasem. To rodzi frustracje i poczucie permanentnego braku czasu. Możesz 

tego uniknąć, jeśli wprowadzisz listę priorytetów i będziesz je realizować 

 

Dlaczego warto zarządzać własnym czasem? 
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Jak to zrobić? 

1. Zrób listę zadań do wykonania 

2. Ustal ich ważność 

3. Wyznacz realny czas na ich wykonanie 

4. Skupiaj się na każdym zadaniu osobno 

5. Nie odkładaj na później 

6. Nie bierz na swoje barki za dużo 

7. Określ zasady korzystania z pożeraczy czasu 

8. Wykorzystaj jedną z poniższych technik zarządzania czasem. 
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Techniki organizowania czasu 

1. Kwiaty ważności 
W kółka poniżej możesz wpisać zadania, które masz do wykonania np. w 

nadchodzącym tygodniu. Wysokość na której umieścisz kółko informuje o ważności 

zadania (im wyżej tym wyższy priorytet). Realizację zacznij od rzeczy 

najważniejszych 

 

2. Linia czasu 
Ułatwia uporządkowanie chronologiczne zadań. Można przyjąć zasadę np. na górze 

wpisujemy priorytety, na dole zadania mniej ważne. 

 

3. Mapa myśli 
Warto ją zastosować, kiedy realizujemy złożone zadanie, wymagające wykonania 

wielu czynności. 
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4. Metoda Eisenhower’a 
Porządkuje zadania w czterech ćwiartkach wykresu. Oś pionowa określa stopień ważności 

zadania, oś pozioma stopień pilności jego wykonania. 

        

Bez względu na to jak jesteśmy zapracowani powinniśmy zaplanować czas na: 

1. relaks przed snem 

2. rozwijanie własnego hobby  

3. poprawę swojego stanu zdrowia; 

4. na ćwiczenia fizyczne; 

5. czas na spokojne spożywanie posiłków 

6. i na spontaniczność... 

Ćwiczenie: 

Oceń jak to robisz wykorzystując „Talerz zdrowego umysłu”. W okręgu poniżej wpisz Twoje 

zadowolenie z każdego rodzaju czasu. Określ je w procentach: 

 0% - nie jestem zadowolona/y 100% jestem bardzo zadowolona/y 

 

Źródło: http://www.drdansiegel.com 

 

 

Czas relaksu 

Czas dla wnętrza 

Czas skupienia 

Czas aktywności fizycznej 

Czas snu 

Czas kontaktów 

Czas zabawy 
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Pamiętaj! Potrzebujesz energii dla siebie by być dobrym nauczycielem…, rodzicem…, 

żoną…, mężem… 

Dlatego realizując swoje zadania w pracy czy domu musisz znaleźć swój stan FLOW… 

Flow (ang. Flow= przepływ,  uniesienie, uskrzydlenie) – pojęcie stosowane w psychologii 

pozytywnej i psychologii motywacji. Twórcą koncepcji jest węgierski psycholog Mihály 

Csíkszentmihályi. Jest to stan umysłu między satysfakcją a euforią, kiedy człowiek jest 

całkowicie skupiony na wykonywanej czynności. Wówczas wykonuje ją on dla przyjemności. 

Osoby doświadczające stanu flow często definiują ten stan jako „niesienie falą” czy 

“unoszenie się na wodzie”. Stan ten charakteryzuje się m. in. utratą poczucia czasu oraz 

całkowitym uwolnieniem od strachu i lęku. Flow często odczuwane jest podczas takich zajęć 

jak wspinaczka górska, żeglarstwo, gry sportowe, tworzenie muzyki, joga czy medytacja. 

Osiągnięciu stanu flow sprzyja też stosowanie technik mindfulness. (na podst. Wikipedia.org) 

 

 

 

 

 

 

    

Źródło: nlp.pl 

Ćwiczenia: Mindfulness (na podstawie ćwiczeń z kursu Happy teachers…) 

1. Zamknij oczy i spokojnie oddychaj, wsłuchując się w swój oddech.  Przez chwilę spróbuj wychwycić 

wszystkie dźwięki, które dochodzą z zewnątrz. Usłysz ich jak najwięcej. Potem  i odrzuć wszystkie 

myśli, które przychodzą Ci do głowy i wsłuchaj się w siebie, cały czas oddychaj spokojnie. Swoje myśli 

kieruj do kolejnych części swego ciała, zaczynając od stóp, przez nogi, tułów, ręce szyję , aż do czubka 

głowy.  Każdą z nich „przeskanuj” w swoich myślach. Znów posłuchaj dźwięków z zewnątrz. Powoli 

otwórz oczy, spokojnie się przeciągnij, jak po przebudzeniu. Jesteś teraz w stanie flow.  

2. Weź do ręki owoc (ciastko itp.). Skup swoją uwagę na nim. Obejrzyj jego kształt, kolor, wielkość. 

Poczuj jego zapach, twardość lub kruchość. Bardzo powoli ugryź kawałek i skupiając się na smaku, 

konsystencji, wolno zbadaj go językiem, a potem powoli połknij. 

Wykonanie takiego ćwiczenia na początku dnia pozytywnie nastawia nas do czekających na nas zadań, 

relaksuje, gdy czeka nas coś ważnego lub stresującego.  Po zakończonej pracy daje poczucie satysfakcji, a 

jednocześnie ułatwia przeniesienie się do innego świata – świata osobistego, do własnej prywatności. Pomaga to 

oddzielić pracę od życia rodzinnego – nauczyciel staje się zwykłym człowiekiem. Po powrocie do domu nie 

przynosi frustracji z pracy, mówi ciszej i używa łagodniejszego tonu.   Warto spróbować!  

Dziękuję za Państwa obecność i życzę owocnego wykorzystania wszystkich nabytych podczas mojego 

szkolenia umiejętności. 

Danuta Dobreńko 


