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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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HOL TARTUNK JELENLEG?



MUNKA, OTTHONI
KÖRNYEZETBEN



AZ ALAPOK

IRODAI KÖRNYEZET OTTHON

Elmegyünk

otthonról, hogy

dolgozzunk.

Otthon maradunk,

hogy pihenjünk.

HOME OFFICE
Otthonról

dolgozunk és ott

is pihenünk.



Munkára
dedikált tér

AZ ALAPOK

Mi kell ahhoz, hogy produktív lehess otthon is?

Munkára
dedikált idő

Feladatkezelő
rendszer

Napi rutin,
mentális reset



MUNKÁRA DEDIKÁLT
TÉR



TÉR

Hová ülnél le szívesebben dolgozni?



TÉR

A Lean gondolkodás és a tér rendezése

Seiri: Rendszerezés, kategorizálás

Seiton: Rendbetétel

Seiso: Takarítás

Seiketsu: Standardizálás

Shitsuke: Fenntartás
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TÉR

Alapszabályok, amiket én használok a munkaterem kapcsán:

Egy teret egy funkcióra használok, amikor csak tudok.

Munkamenet végén visszaállítom az eredeti állapotot.

Amire nincs szükségem a feladathoz, az ne legyen az asztalon.

Zavarás a minimumra.

Nem dolgozok olyan helyen, ahol pihenni szoktam.
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MUNKÁRA DEDIKÁLT
IDŐ



IDŐ

Saját szokásaidra szabott időgazdálkodási metódus

Kiválasztott tervezési alaptípus

Keretek

Átláthatóság, nyílt kommunikáció

Kompromisszumkészség, rugalmasság

Saját normák és szabályok
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IDŐ

Alapszabályok, amiket én használok az időbeosztásom kapcsán:

Egy nap nincs több előirányzott munka, mint 6 feladat vagy 480 perc.

Nyitott naptár, közös egyeztetések.

A sorrendet a fontossági prioritás és nem a kedv határozza meg.

Óránként legalább 5 perc szünet, minden fél napban legalább fél óra

munka nélküli időszak.

Ha választani kell munka és magánélet között, a magánélet mindig

fontosabb és előrébb való.
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FELADATKEZELŐ
RENDSZER



RENDSZER

Biztonság a bizonytalanságban

Második agy kiépítése és használata.

A használat szokássá formálása.

A használat könnyű, kézenfekvő, gyors.

Van benne visszacsatolás a haladásra.

Tartalmazza a nagyobb képet.

1.

2.

3.

4.

5.



RENDSZER

Az én rendszerem

Hosszútávú tervek és azok célokra bontása --> Notion

Napi tevékenységek: Notion --> AFK

Inboxing, ötletelés, jegyezetelés: BuJo --> Notion
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MENTÁLIS
RESET



Sűrűn esünk abba a hibába, hogy egy nagy blokként akarjuk kezelni
a munkaidőnket. 

Ha így cselekszel, márpedig hányszor van hogy látástól mikulásig
dolgozol megállás nélkül, akkor az azt jelenti, hogy olyan
időszakokban is dolgozol, amikor a koncentrációs készséged és az
energiaszinted is alacsony. 

Éppen ezért kell a szüneteket is tervezni, amire van lista. Bizony,

van ilyen, hogy szünetlista. Kezdésnek napi 3 szünet ajánlott, olyan
időszakokra, amikor alacsonyabb a teljesítőképességünk.

MENTÁLIS RESET

Mi köze van a szüneteknek a hatékonysághoz?



Típusai
MENTÁLIS RESET

Mikroszünet Mozgásos szünet

Szellemi felfrissülésTársasági szünet



Orvosi csapatoknál bevett szokás, hogy még mielőtt nekiállnának a műtétnek, mintha egy iskolai
kosármeccsen lennének, szünetet kérnek. Ezzel az egy apró technikával orvosi műhibák ezreit
szűrik ki, hiszen ebben a pár percben összpontosítanak arra, hogy mit is fognak csinálni és hogy
kinek mi a feladata. 

Az összpontosító szünet az orvosok esetében a következőképpen zajlik:
1. Mindenki hátralép egy egy lépést
2. Sorban bemutatkoznak
3. Megbizonyosodnak arról, hogy melyik páciens fekszik a műtőasztalon
4. Átveszik az állapotát
5. Megnézik a gyógyszerallergiáit
6. Végül a műtéti oldal és terület feljelölése következik

Összpontosító szünet
MENTÁLIS RESET

Ez a folyamat mindössze 3-5 percet vesz igénybe, de mindenkit egy lapra helyez. 



MENTÁLIS RESET

Így tartok szüneteket - a már említetteket leszámítva

Reggel 9 előtt nem állok neki dolgozni.

Este 10 után semmiképp sincs már munka.

Este 11-től a telefonom minden értesítést tilt, kivéve a hívásokat.

Minden héten legalább egy nap teljesen munkamentes.

Az étkezéseket kötöm össze társasági és szellemi felfrissüléses

szünetekkel.
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ELMÉLYÍTŐ GYAKORLATOK



FELADATOK

Tér
Idő
Feladatkezelő rendszer
Napi rutin, szünetek

Állítsd fel a saját szabályrendszereidet a home office
mind a 4 elemére:



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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HOL TARTUNK JELENLEG?



JÖVŐ HÉTEN ÚJRA
TALÁLKOZUNK!


