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KERETEK

Létezik-e időgazdálkodás?

Létezik-e multitasking?

Létezik-e egyenlőség?

+1 meglepi



NORMÁINK

Őszinte véleménnyilvánítás legyen

Tiszteljük egymást

Ami a csoportban megbeszélésre kerül, az csak a csoportra tartozik

Adjunk visszajelzéseket, nyíltan

Asszertív kommunikáció, építő jellegű kritikák

Érkezzünk és kezdjünk pontosan

Tények és szubjektív vélemények különválasztása

Kerüljük a túlmagyarázást

Legyünk aktívak a csoportban

A találkozókon csak akkor vegyük le a némítást, ha mondandónk van

Bevonódás a beszélgetésekbe



hét - Hogyan építsd fel a napodat?

hét - Időgazdálkodási tévhitek

hét - Tervezési alaptípusok

hét - Priorizációs technikák

hét - Szokásfeltérképezés, kialakítás és újraírás

hét - Halogatás felismerése és megelőzése

hét - Hatékonyságnövelés és folyamathatékonyság

hét - Projekt alapú időtervezés

hét - Home office munkaidő beosztása

hét - Munka-magánélet egyensúlya
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

HOL TARTUNK JELENLEG?



LÉTEZIK-E
IDŐGAZDÁLKODÁS?



Minden olyan döntés, feladat, tett, amit az ébredésed és a lefekvésed
között végzel. Az időmenedzsment az egész napodat körülöleli és
átjárja, így tudatosan vagy tudattalanul is gazdálkodsz vele.

IDŐMENEDZSMENT



FELADATMENEDZSMENT

Az időmenedzsment azon része, amikor kifejezetten a feladataiddal
foglalkozol. Nem mindegy, hogy mikor dolgozol, mennyi ideig és
milyen feladatokkal. Ezeknek a kérdéseknek a megválaszolása mind
a feladatmenedzsment témakörébe tartozik.



IDŐ- ÉS FELADATMENEDZSMENT



Van 1000 forintod és el kell döntedet, hogy két 100
Forintos csoki közül (Sport szelet, Túró Rudi) melyikből

mennyit veszel!
 

Hogy döntesz?

Kérdés



Alternatív költség

Magyarul, ha szeretnél venni mondjuk 9 Túró Rudit,
akkor csak 1 Sport szeletet vehetsz még mellé.



Ha itt nem csokikról lenne szó, hanem egy órád lenne
két feladat elvégzésre és mindkettő egy órát vesz
igénybe, mi alapján választanád ki, hogy melyiket

csinálod meg?

Kérdés

Ahogy a közgazdaságtan a piaci modellekkel és a pénz
áramlásának mikéntjeivel foglalkozik, úgy az

időgazdálkodás ugyanezt teszi az időnk kapcsán.



Keress a napodban alternatív időköltségeket.
 

Példa: Már nagyon zavar a sok mosatlan edény, aminek
az időigénye kb 30 perc lenne. Alternatívaként ebben

az időszakban ki tudnám takarítani az olvasatlan
leveleimet.

 

Gyűjts hasonlókat a következő egy hétben!
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LÉTEZIK-E
MULTITASKING?



MICROTASKING ÉS MULTITASKING

Multitasking csak feladatok párhuzamos
futtatására létezik. Koncentrációt igénylő
feladatok esetén nem lehetséges.

Ha két koncentrációt igénylő feladatot végzel
egyszerre, akkor csupán csak ugrál a
figyelmed közöttük. Ez a mikrotasking.



PÉLDA

Multitasking az, amikor bepakolod a mosást a
mosógépbe és ameddig megy a program, addig
elintézed a bevásárlást, elküldesz pár fontos emailt,
visszahívsz embereket. A lényeg, hogy párhuzamosan
futnak a feladatok és csak az egyikre kell odafigyelned
egy adott pillanatban.



PÉLDA

Épp egy emailt írsz az egyik ügyfelednek, amikor
megcsörren a telefonod. Felveszed, rátapasztod a füled a
telefonra, miközben írod tovább az emailt. Ebben az
esetben két koncentrációt igénylő tevékenységet végzel
egyszerre és váltogatod a figyelmedet közöttük. Ezt hívjuk
mikrotaskingnak.



ÖSSZEFOGLALVA

Két koncentrációt igénylő feladatot képtelen az agyad
egyszerre futtani.

Ha párhuzamosan futtatod őket úgy, hogy mindig csak az
egyikre figyelsz, akkor azt hívjuk multitaskingnak.

Ha gyors egymásutánban váltogatod a figyelmed két
fókuszt igénylő feladat között az nem multitasking, hanem
microtasking.



MIÉRT NE HASZNÁLJ MICROTASKINGOT?



Nyisd meg a következő játékot böngészőből:
 

https://armorgames.com/play/4369/multitask
 

Játszál vele pár kört és írd meg a csoportban, hogy mennyi

lett a legmagasabb eredményed. Küldhetsz képernyőfotót is!
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LÉTEZIK-E
EGYENLŐSÉG?



BASELINE: AZ ÉLET ÖNMAGÁBAN IGAZSÁGTALAN.

Bizony, ez egy olyan béka, amit le kell nyelnünk. Az olyan
emberek, mint Elon Musk vagy akár Bill Gates nem csupán
azért annyira sikeresek, mert van valami titkos és
kiismerhetetlen technikájuk arra, hogy elérjék a sikereiket.

Tisztességtelen előny



MONEY - PÉNZ

A pénzzel érkező kapcsolatrendszer és szakképzett
munkaerő bizony sok esetben nagyon erős rajtot
eredményezhet mondjuk egy startup indulásánál. Teljesen
más pozícióból indulnék én egy startup ötlettel, mind
mondjuk az, aki bele tud tenni az indulásba 50 vagy akár
100 millió forintot.

MILES keretrendszer



INTELLIGENCE AND INSIGHT - ÉRTELEM ÉS
ÉLELMESSÉG

Ha esetleg láttatok már legalább egy részt az Agymenők
(The Big Bang Theory 2. évad 18. rész) című sorozatból,
akkor Sheldon Cooper neve ismerős lehet számotokra. Bár
kitalált karakter, nagyon jól példázza azt, hogy magas
intelligenciával és hozzáértéssel könnyebb átlátni a kusza
folyamatokat, rendszerezni azokat és profitot generálni
ott, ahol egyébként elfolyna a pénz.

MILES keretrendszer



LOCATION AND LUCK - HELY ÉS SZERENCSE

A jókor jó helyen!

A könyv szerzőinek fejében akkor számít a szerencse
tisztességtelen előnynek, ha magadnak kaparod ki a
gesztenyét. Meglátásuk szerint ugyanis ahhoz, hogy
nagyobb eséllyel legyél szerencsés, ahhoz is meg kell
tenned bizonyos dolgokat. Vállalj több feladatot, mozdulj
ki többet, beszélgess emberekkel, járj rendezvényekre,

blogolj, vlogolj ésatöbbi. A lényeg, hogy nem várhatod a
kanapédon ülve, hogy a fejedre hullik a
szerencsecsillagod.

MILES keretrendszer



EDUCATION AND EXPERTISE - TANULMÁNYOK ÉS
SZAKTUDÁS

Talán ez a pont is magáért beszél. Hazánkban annyira
talán nem erős annak a súlya, hogy melyik egyetemen
végeztél és milyen diplomát szereztél, viszont azért -
szintén Amerikára hivatkozva - ha van egy Harvard vagy
egy MIT diplomád, azzal már jó előre jelzed másoknak,

hogy veled bizony számolni kell.

MILES keretrendszer



STATUS - STÁTUSZ

Amikor azt mondják a könyv szerzői, hogy státusz, akkor
egyszerre gondolnak társadalmi és személyes státuszra.

Elon Musk jelenlegi társadalmi státusza hozzásegíti ahhoz,

hogy akármilyen céget akármilyen idióta névvel elindítson,

könnyebb lesz sikerre vinnie, mert az emberek úgy
ismerték meg, hogy Ő az az ember, aki a Marson akar
meghalni. Ha belső státuszról beszélünk, akkor pedig a
magabiztosság és az önbecsülés nagyon fontos építőkövei
a tisztességtelen státuszodnak.

MILES keretrendszer



Mi a te "tisztességtelen" előnyöd?
 

Mik azok a dolgok, amikben hihetetlenül jó vagy egy átlag
polgárhoz képest és ki tudod aknázni a sikered

felgyorsításának érdekében?
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+1
HA SOKAT HALOGATSZ, AKKOR
CSAK VEGYÉL ERŐT MAGADON

ÉS CSINÁLD A DOLGOD!



A halogatást egy negatív érzés váltja ki adott feladat kapcsán. A negatív
érzés kiváltó okát kell megtalálni, megismerni és felülkeredni rajta.
Erőből nem tudod "átnyomni" magadat a sokat halogatott feladatokon.

Halogatási profilok

Feladat
Kudarctól 
való félelem

Ismeretlentől való
félelem

Szimpátia
hiánya

Maximalizmus
keresése

Vízió
hiánya

Energiahiány
Prioritási

problémák
Bizonytalanság

Önbecsülés
hiánya

Bővebben majd a halogatás legyőzése résznél beszélünk erről!



KÉRDÉSEK
ÉS

VÁLASZOK



hét - Hogyan építsd fel a napodat?

hét - Időgazdálkodási tévhitek

hét - Tervezési alaptípusok

hét - Priorizációs technikák

hét - Szokásfeltérképezés, kialakítás és újraírás

hét - Halogatás felismerése és megelőzése

hét - Hatékonyságnövelés és folyamathatékonyság

hét - Projekt alapú időtervezés

hét - Home office munkaidő beosztása

hét - Munka-magánélet egyensúlya
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MI ÁLL ELLŐTTÜNK?



ELMÉLYÍTŐ GYAKORLATOK
Leadási tudnivalók

Ezek a feladatok jöhetnek majd a csoportba, készítek majd rá posztot.
Ha bármikor, bármilyen kérdésetek van, akkor a csoportban tegyétek
fel! Lehet, hogy másnak is hasznos lesz a kérdés és a válasz!
Elküldési határidő a következő tréninget megelőző kedd 20:00
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2.
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NEMSOKÁRA ÚJRA
TALÁLKOZUNK!


