PLANUJ SWÓJ DZIEŃ

I CIESZ SIĘ WOLNYM CZASEM

DLACZEGO WARTO
POŚWIĘCIĆ SWÓJ CZAS NA
PLANOWANIE DNIA?

ODCIĄŻA TWOJĄ PAMIĘĆ
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Nie musisz ciągle myśleć, co jeszcze masz do zrobienia.

PORZĄDKUJE PRACĘ
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Rozpisany na kartkę plan staje się bardziej jasny i przejrzysty
od tego, który "nosisz w głowie”.

POMAGA PILNOWAĆ ZADAŃ
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Pozwala nanosić korekty, na bieżąco dopisywać zadania,
które pojawiły się nieoczekiwanie, dzięki czemu masz
mniejsze ryzyko, że o czymś zapomnisz.

POKAZUJE TWOJE POSTĘPY

Na koniec dnia jesteś w stanie ocenić, ile pracy udało Ci się
wykonać

W JAKI SPOSÓB TWORZYĆ
PLAN DNIA?
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Zamieszczaj w nim zadania konkretne, mierzalne, realne
do zrealizowania. Sprawdź, czy będziesz później w stanie
ocenić stopień realizacji, wykonania tego zadania.

Koniecznie ustal sobie 3-4 zadania priorytetowe danego
dnia, na których chcesz koncentrować się najdłużej.
Możesz wprowadzić sobie podział na zadania: bardzo
ważne, ważne i drobiazgi.

Duże zadania podziel na jak najmniejsze czynności
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Określ w przybliżeniu, ile czasu chcesz przeznaczyć na
dane zadanie.
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Koniecznie sprawdź na zakończenie dnia ile rzeczy
wykonałeś/wykonałaś.

CZY TO WYSTARCZY?

Nie. Pamiętaj, że nie jesteś
maszyną, którą można
"zaprogramować" na wykonanie
określonych czynności. Planując
swoją pracę weź pod uwagę
również inne czynniki.

TWOJA DOBOWA WYDAJNOŚĆ

Sprawdź w jakiej porze dnia pracujesz
najwydajniej. Kiedy jest Ci łatwiej
pracować z zadaniami wymagającymi
czytania, powtarzania materiału, a kiedy
lepiej będziesz rozwiązywał/rozwiązywała
kolejne zadania z matematyki. Każdy z
nas pracuje w innym rytmie, dlatego
układając plan dnia weź pod uwagę porę
swojej największej wydajności. Dzięki
temu osiągniesz większą ektywność i
zadowolenie z wykonanej pracy.
Spróbuj narysować wykres swojej
dobowej wydajności.
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ZŁODZIEJE CZASU

Częstą przyczyną złej organizacji czasu
jest to, że zabierają nam go aktywności,
które są w tej chwili zbędne i
niepotrzebne. Sprawdź, w co się
angażujesz zbyt pochopnie, co odciąga
Cię od wykonania zamierzonej pracy.
Spróbuj nazwać i spisać swoich "złodziei
czasu" - może będziesz w stanie szybciej
powstrzymać ich w przyszłości.
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ZADBAJ O SWOJE NASTAWIENIE

Rozmyślanie o wszystkich Twoich
obowiązkach natychmiast po tym, jak
rano otworzysz oczy nie wpłynie
korzystnie na Twoje samopoczucie. Na
początku dnia zrób coś, co pomoże Ci
przyjemnie rozpocząć dzień (zadzwoń do
kogoś, poćwicz, zjedz coś co lubisz itp.)
Dając sobie godzinę na dobre rozpoczęcie
dnia, masz szansę zacząć pracę ze
znacznie lepszym nastawieniem i
motywacją.
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PAMIĘTAJ O ODPOCZYNKU

Tworząc plan dnia, uwzględnij w nim czas
na odpoczynek.
Jest to czas równie ważny, jak praca. Bez
właściwego odpoczynku nie jesteś w
stanie efektywnie pracować. A po
intensywnej pracy odpoczynek nabiera
innego znaczenia - jest znacznie
przyjemniejszy.
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PAMIĘTAJ, NIE JESTEŚ
MASZYNĄ

Trudno jest oczekiwać, abyś codziennie
miał/miała 100% energii, zapału i świetną
motywację do pracy.
Jeśli masz trudniejszy czas zadbaj o to,
byś mógł/mogła z kimś się tym podzielić.
Jednak pamiętaj, żeby nie poddawać się
wówczas zupełnie. Staraj się robić chociaż
tyle, ile jest aktualnie w zasięgu Twoich
możliwości.
Powodzenia!
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