
PRODUKTYWNOŚĆ W PRACY 
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Efektywność osobista - czyli produktywność -

to osiąganie pożądanych przez Ciebie rezultatów, najlepszych z

możliwych. 
 

Produktywność jest wtedy, gdy oszczędzasz maksimum czasu,

energii i pieniędzy oraz gdy możesz zachować równowagę

życiową w obliczu zadań, które wykonujesz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Możesz powiedzieć o swoim działaniu, że jest efektywne, jeśli

rzeczywiście realizujesz stawiane cele i wykorzystujesz przy tym

swój potencjał. Bazujesz na tym, co umiesz i na swoich cechach.
 

cel - plan - motywacja - zarządzanie sobą w czasie -  rozwiązania

Na wst  pieę
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Na wst  pie

sprecyzowane cele,

plan - czyli to, że doskonale wiesz, co masz robić,

umiejętności zarządzania sobą w czasie,

samodyscyplina - czyli działanie mimo wszystko,

kreatywność w realizacji zadań - nawet bez natchnienia.

Twoja motywacja silnie zależy od Twojego stanu

emocjonalnego oraz poziomu Twojej energii. Jeśli masz

tzw. powera – masz wspaniały humor, rozpiera Cię energia,

wydarzyło się coś dobrego albo wypiłeś mocną, pyszną kawę

– zapewne Twoja motywacja do działania poszybuje do góry

i z wypiekami na twarzy przystąpisz do pracy. Jeśli natomiast

energii mało, za oknem szaro, coś poszło nie tak lub jesteś po

prostu zmęczony… to choćby Twoja potrzeba (np. osiągnięć)

była ogromna, to po prostu: nie chce Ci się.

 

Na szczęście nawet, jeśli motywacja spada, to możesz się

ratować. I tu kluczowe są: 

ę
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Któż z nas nie zna sytuacji pt. Żeby mi się chciało tak, jak mi się

nie chce. Albo: Nie mam pomysłu. Lub też: Nie jest to

wystarczająco dobre…

 

Ja też to znam. I postanowiłam już dawno temu stawić temu

czoła. Szczególnie jako aktywna mama dwójki dzieci, która

bynajmniej nie zamierzała z wielu swoich aktywności

zrezygnować, a wręcz postanowiła ich sobie dołożyć!

 

W tym mini e-booku znajdziesz ważne zasady, które wspierają

w działaniu, aby było ono dużo bardziej produktywne.

.
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Na wst  pieę
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cel i plan
Bez tego będzie jest trudno o efektywność, bo wiąże się ona

stricte z realizacją celów. 

Żeby zawinąć do właściwego portu, trzeba wiedzieć, gdzie on

jest i przygotować się do podróży 😉
 

Poświęć dobrą chwilę na sprecyzowanie swojego celu. Bez

tego nie ruszysz z miejsca.

Cel bierze się z tego, co dla Ciebie ważne. 

Pozwala na wypracowanie wyobrażenia o tym, czego chcesz

- czyli miejscu, w którym chcesz się znaleźć: tego, jak chcesz

się zmienić, co zrealizować, osiągnąć, wypracować, co

chcesz mieć.
 

Plan to strategia działania. Dobry plan wymaga pożądnego

przygotowania. 

Potrzebujesz przemyśleć, przeanalizować, co będziesz robić,

jak działać, jakie przeszkody po drodze pokonywać i jakie

metody stosować. 
 

CEL i PLAN to dwa najważniejsze punkty. Dlatego przy nich

zatrzymaj się na dłużej i odpowiedz sobie na kilka pytań.
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1. Dokładnie określ cel 

Czy wiesz, co chcesz konkretnie osiągnąć? 

Jakiego efektu się spodziewasz?

Czy masz realne szanse, żeby to zrealizować?

Kiedy chcesz to mieć zrealizowane?

Po czym poznasz, że cel został osiągnięty?

Czy cel jest dla Ciebie atrakcyjny i dość ambitny? Nie będziesz

się nudzić? :)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Odpowiedz teraz na wszystkie te pytania.

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................
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2. Ułóż plan

Jakie konkretnie działania musisz podjąć, aby zrealizować

cel? Wypisz wszystkie, które przychodzą Ci do głowy.

Jak możesz podzielić swój cel na etapy działania? (dzięki

temu, że wyodrębnisz małe etapy - będziesz widzieć postęp

działania i możesz odnosić małe sukcesy).

W jakich terminach planujesz zrealizować poszczególne

etapy?

1.

2.

3.

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................
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Czas jest bardzo ważny, kiedy mówimy o produktywności.

Potrzebujesz nauczyć się zarządzać swoją pracą w czasie - a

właściwie sobą samym!

To absolutnie konieczne.

Nie ma produktywności bez umiejętności organizacji pracy

własnej.

Dzielę sie z Tobą najważniejszymi zasadami w tym temacie. To

prawdziwa esensja zarządzania sobą w czasie!

 

czas
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Jeśli Ci się nie chce… Masz motywację na poziomie 0. I

najchętniej odłożyłbyś to jeszcze z dzień, z pół godziny..., to

jest na to jedna, prosta, ale niezwykle skuteczna metoda. Nie

zawiodła mnie jeszcze nigdy. 

Otóż: po prostu siądź i włącz komputer. Innymi słowy:

zacznij. Usiądź z myślą, że popracujesz 10 minut. Serio. 10

minut. I zobaczysz – że przy komputerze już zostaniesz.

Wiesz mi – działa. Próbowałam tego setki razy! 😉 

 

3. Zacznij, czyli zrób pierwszy krok

 

Najważniejsza korzyść:

ćwiczysz samodyscyplinę (a ją

zdecydowanie można

wytrenować!) i masz

satysfakcję z tego, że dajesz

radę. Poza tym – jeśli

rozpoczynasz pracę tak, jak

planujesz – jest o wiele większe

prawdopodobieństwo, że

zrealizujesz to, co potrzeba i

będziesz mieć efekty!
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4. Rób najpierw to, co najważniejsze

Banał. Każdy to wie. Tylko, czy każdy pracuje w ten sposób?

Niestety, pewnie dobrze wiesz, że największą pokusą

jest odhaczenie najpierw drobnych, prostych spraw. Robimy to z

myślą, że potem można dopiero zająć się konkretami. 

Tylko, że to się najczęściej nie sprawdza. Ucieka nam uważność.

Zmniejsza się koncentracja. W międzyczasie może pojawić się

coś nowego, co też nas pochłonie. I na rzeczy ważne czasu nie

wystarcza. 

 
 

Każdego dnia zaczynaj pracę od zadania najważniejszego. Jeśli

będziesz się tego trzymać - to zawsze będziesz mieć zrobione

to, co najbardziej kluczowe.

Możesz wyznaczyć też dodatkowe 2 zadania, które będą

realizowane w pierwszej kolejności po zakończeniu tego

najważniejszego.
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Nie poświęcaj mu nadmiernej uwagi, bo możesz na nim utknąć i

nie rozwinąć skrzydeł w późniejszych etapach. Do początku

możesz zawsze wrócić i go poprawić, jeśli będzie taka

konieczność, Ważne, by iść do przodu.

Badania wskazują. że utknięcie na początku zadania / projektu /

pracy - zmniejsza szanse na jej ukończenie.

Dbaj o to, by początkowa faza Twojej pracy była dla Ciebie

pasem startowym. Ale nie opuszczaj go też za szybko - pamiętaj,

że musisz się porządnie rozpędzić!

5. Wyjdź poza pierwszy etap Twojej pracy
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Zasada pareto – czyli nierównomiernej dystrybucji. W myśl tej

zasady 20% Twoich aktywności generuje 80% Twoich wyników.

Zastanów się teraz, które 20% Twoich działań jest najbardziej

produktywne? Z czego masz największe efekty? Postaw na te

aktywności. Rób to, co najważniejsze. Nie sztuką jest robić

wszystko. Sztuka to pracować mądrze.

6. Zasada pareto
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Skoncentruj się na pracy.

I to jest oczywista oczywistość, którą wszyscy znają. Tylko nie

wielu się do niej stosuje.

A obniżona koncentracja na zadaniu skutkuje tym, że

produktywność znacząco spada.

Sprawdzaj pocztę elektroniczną / social media wtedy, gdy już

skończysz najważniejsze zadania. Nigdy przed ich rozpoczęciem.

E-maile czy innego rodzaju wiadomości kierują naszą uwagę na

to, co jest związane z innymi osobami, nie na najważniejsze

działania, które potrzebujesz wykonać. 

Najważniejsze to skupić się. Jak powiedział S. Jobs –

 Koncentracja to umiejętność mówienia nie.

7. Zasada koncentracji
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kreatywny
umysł
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Kreatywność przydaje się zawsze. Chodzi o to, aby efektywnie

radzić sobie z wyzwaniami na uczelni, w pracy, w życiu.

Kreatywność to pomysłowość, dzięki której możemy działać

skuteczniej i osiągać dobre rezultaty w każdej dziedzinie.

Kreatywność wiąże się z poszukiwaniem nowych rozwiązań; ze

zmianą perspektywy patrzenia na zadanie; z usprawnieniem

systemu działania; ze zmianą sposobu wykonywania pracy na

skuteczniejszy, bardziej wydajny, prostszy.
 

kreatywno

 

ść

Swoją kreatywność możesz

wykorzystać wszędzie: w

biurze, w sprzedaży, w

obsłudze klienta, w

administracji. W uczeniu się, w

nabywaniu doświadczeń. W

wychowywaniu dzieci, w

sprzątaniu domu, gotowaniu.

W planowaniu wakacji. W

spędzaniu czasu z bliskimi.

A oto kilka wskazówek, jak

pomóc swojej kreatywności :)
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Czekając z rozpoczęciem pracy na moment, aż pomysł sam do

Ciebie przyjdzie, tracisz cenny czas. Bardzo rzadko będziesz

miał idealne warunki do pracy twórczej – jeśli w ogóle będziesz

miał je kiedykolwiek. Sukces to przede wszystkim ciężka praca.

Niektórzy twierdzą, że składa się na niego 1% natchnienia, a

99% wysiłku.

 

Sam Pablo Picasso podobno powiedział kiedyś, że jeśli przyjdzie

do niego natchnienie, to zastanie go przy pracy!

8. Nie czekaj na natchnienie
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Zapisuj to, co przychodzi Ci do głowy – choćby wydawało Ci się

bez sensu. Być może kiedy spojrzysz na to później – zainspiruje

Cię to i podsunie inne rozwiązanie. Zbieraj pomysły również od

innych osób. Zapisuj je.

 

Żeby mieć naprawdę dobry pomysł, trzeba mieć wiele pomysłów. 

T. Edison

9. Zbieraj pomysły
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Szukaj inspirujących osób, książek, historii, rozwiązań. By być

efektywnym – trzeba umieć wykonać zadanie, rozwiązać

problem, poradzić sobie z wyzwaniem. I nie chodzi tu tylko o

to, by wykonać to szybko, na czas, ale i najlepiej, jak można.

Ucz się i doskonal swoje kompetencje.

Czerp od innych - ale nie kopiuj ich.

10. Poszukuj wiedzy i inspiracji
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11. Wyeliminuj lub ogranicz oglądanie TV
 

Podczas oglądania TV Twój umysł jest bierny. Jeśli często jest

bierny, to potem trudniej być mu aktywnym i twórczym. O

zaoszczędzonym czasie nawet nie wspominam 😉

 

Ponadto pomyśl, 

czy oglądanie telewizji 

wspiera Cię w realizacji 

tego, do czego dążysz?

Zastanów się:

co stracisz, jeśli 

zrezygnujesz z TV?

Co zyskasz?

 

Czas to wspaniały, 

nieoceniony i często 

niedoceniany zasób.

Nieodnawialny.

Doceń i szanuj swój czas. 
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samodyscyplina
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Motywacja to szerokie pojęcie, bo ujmuje w sobie Twoje

potrzeby, działania i emocje, które sterują zachowaniem. 

Samodyscyplina z kolei to… działanie. Po prostu. Skoro wiesz, że

osiągniecie pewnych celów, zrealizowanie marzeń, uzyskanie

jakiegoś wyniku – jest dla Ciebie ważne. Świadomie zatem

wybierasz to, żeby działać.

 

samodyscyplina
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W związku z tym, że motywacja bardzo często nam nie

dopisuje, pomyśl, jak to zrobić, by... robić - mimo wszystko.

Czyli się samodzielnie zdyscyplinować.

Potrzebujesz maksymalnie ułatwić sobie życie, bo.. biorąc pod

uwagę, że samodyscyplina to działanie niezależne od

okoliczności i nastroju, to… nastaw się, że czasem może być

ciężko. I pomyśl, jak możesz sobie ułatwić działanie. 

Dla przykładu: jeśli chcesz regularnie uczyć się angielskiego, to

niech on będzie pod ręką! 

Nie odkładaj książki/zeszytu

/listy słówek do szafki. 

Bo kiedy będziesz już leżeć w 

łóżku, to gwarantuję Ci, że nie 

sięgniesz do tej szafki. 

To, czego Ci potrzeba, 

musi być pod ręką! To zwiększa szanse, że zajrzysz do 

swoich materiałów. Poza tym: po prostu ułatwia Ci pamiętanie

o nich. Jednym słowem - zminimalizuj wysiłek, który musisz

włożyć w działanie 😉

12. Miej pod ręką to, co Ci potrzebne
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Najważniejsza rzecz w produktywności to bycie świadomym i

uważnym. 

Po prostu. Miej świadomość, że przy wielu sprawach do

załatwienia, możliwości skorzystania z wielu opcji, towarzystwa

mnóstwa rozpraszaczy, które masz pod ręką – musisz dokonywać

wyborów. Masz określoną ilość czasu. Ty decydujesz, jak go

wykorzystasz.

Pamiętaj, że za każdym razem, kiedy decydujesz się na wykonanie

konkretnych działań, inne będą musiały albo poczekać, albo zostaną

niezrealizowane. Kiedy wiesz, co jest dla Ciebie priorytetem, miej

na uwadze, by angażować się w pierwszej kolejności w to, co go

dotyczy.

Na zako  czenie

 

ń

13. Świadomie i uważnie dokonuj 
codziennych wyborów 
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O autorce
 dr Agnieszka Żmuda
 

psycholog,
coach zmiany zawodowej
specjalista ds. rekrutacji
autorka bloga

"Psychologicznie 

o rozwoju zawodowym"

 

 Zajrzyj na blog:

https://www.psychologicznieorozwoju.pl/

oraz na fanpage:

https://www.facebook.com/psychologicznieorozwojuzawodowym/
 

Znajdziesz tam wsparcie w odważnych działaniach, w

skoncentrowaniu na tym, co ważne, w dążeniu do samorealizacji.

 

Psychologicznie o rozwoju zawodowym
rozwój - pasja - sens
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