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  Strategia zarządzania 
czasem























ZALETY DOBREJ 
ORGANIZACJI CZASU

 3. Możesz określić 
swoje cele 
zawodowe i 
prywatne i 
szybko ku nim 
zmierzać 

6. Masz szansę 
doznać uczucia 
satysfakcji z 
własnej pracy

5. Dotrzymujesz 
ustalonych 
terminów dzięki 
realistycznemu 
podejściu do 
swoich 
możliwości

4. Oszczędzasz swój 
czas i faktycznie 
wykorzystujesz 
go na to, co 
chcesz

1. Nie ponoszą Cię 
nerwy – panujesz 
nad sobą dzięki 
temu, że Twoja 
praca jest dobrze 
rozplanowana 

2.  Lepiej 
dogadujesz się z 
kolegami w 
pracy, bo  nie ma 
nerwowej 
atmosfery wokół 
Ciebie 



Osoba, która potrafi dobrze organizować 
swój czas:

Planuje codzienne 
czynności z 
kalendarzem

Jest punktualna,

 Wyzwania 
zawodowe o 
najwyższym 
priorytecie 

wykonuje od razu

    W pracy 
wykonuje krótkie 
przerwy, 
pozwalające na 
zregenerowanie 
sił

     Nie odkłada 
spraw na bliżej 
niesprecyzowaną 
przyszłość,

Nigdy nie 
rezygnuje ze 
swojego czasu 
wolnego

    Potrafi oddzielić 
życie rodzinne 
od zawodowego, 
nie łącząc 
jednego z drugim

Traktuje pracę 
jako przyjemny 
obowiązek

Nowe zadanie to dla 
niej ciekawe 
wyzwanie

    Poświęca dużo 
czasu rodzinie i 
własnym pasjom,



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











Metoda Eisenhower’a
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Ważne i niepilne

Planowanie
Odpoczynek
Własny rozwój
Relacje
Zdrowie

Ważne i pilne
Kryzysy
Zaniedbania
Sprawy na „wczoraj”
Nagłe wypadki

Nieważne i pilne
Rachunki
Zakupy
Maile
Śmieci

Nieważne i niepilne
Pożeracze czasu
Internet
TV
Kolorowe czasopisma
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      relaks przed snem;
      rozwijanie własnego hobby 
      poprawę swojego stanu zdrowia;
      na ćwiczenia fizyczne;
      czas na spokojne spożywanie posiłków
      i na spontaniczność...





Potrzebujesz energii dla siebie 
by być dobrym nauczycielem…, 
rodzicem…, żoną…



O czym jeszcze warto 
pamiętać...



Techniki mindfulness











Opracowanie: 

Danuta Dobreńko

Na podstawie materiałów zaczerpniętych z:

kursu „Life coaching for teachers. Happy teachers for better students”

Grafika na podstawie:

http://www.nlp.pl

http://www.drdansiegel.com

https://www.akademiacharaktery.pl

http://www.enabletherapyservices.co.uk

http://www.thegraphicrecorder.com

http:demotywatory.pl
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