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TIME MANAGEMENT
De câte ori v-aţi spus: „Mă simt iritat când telefonul sună încontinuu în timp ce lucrez la ceva
important” sau „Nu îmi permit să iau pauză pentru că am prea multe de făcut”, aţi încercat să
analizaţi ce se află dincolo de starea de oboseală pe care o simţiţi la sfârşitul unei zile de lucru?
Aşadar, imediat ce suntem mai mulţumiţi de noi pentru că ne-am făcut temele stabilindu-ne
obiective pe termen lung (evident SMART!) apar micile, iritantele probleme de zi cu zi care necesită
o rezolvare urgentă. Atunci ne aruncăm în “Dacă este urgent, atunci este pentru mine!”. Războiul
dintre Important şi Urgent a început: Important - cu un ton uşor afectat - îşi arogă dreptul de a fi
relevant, central şi esenţial. De cealaltă parte, Urgent, cu vocea subţire şi în felul său repezit, spune
că are nevoie de toată atenţia ta. Ba câteodată Urgent se joacă şi se maschează lăsându-te să crezi
că de fapt ai de-a face cu Important. Alteori ei merg unul lângă altul, dansând şi strâmbându-se
comic la Timp, care, ofensat, vă întoarce spatele şi pleacă.
Şi atunci ce e de făcut ? Cum distingem lucrurile cu adevarat importante pentru a le acorda
prioritatea cuvenita?
Putem lua în considerare următoarea matrice a managementului timpului definită de Stephen
Covey:
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I.ACTIVITĂŢI
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II.
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Prevenire
IMPORTANT

Crize

Cultivare relaţii

Probleme presante

Perfecţionare

Proiecte cu termen fix
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Valoarea acestui model constă în faptul că arată modul în care cei doi factori, important şi urgent,
influenţează deciziile referitoare la modul de folosire al timpului.
Cadranul II este cheia pentru a câştiga control asupra evenimentelor din viaţa noastră.
Avantajele utilizării cadranului II:
 Asigură trecerea de la gândirea bazată pe urgenţă la cea bazată pe priorităţi
 Asigură concentrarea asupra obiectivelor cu adevărat importante
 Sarcinile importante vor fi reyolvate în primul rând
 Asigură concentrarea pe calitatea relaţiilor şi pe rezultate şi mai puţin timp şi metode
 Diminuează stresul
Minimizând timpul alocat cadranelor III şi IV şi investindu-l în cadranul II vom reduce timpul pentru
activităţile din primul cadran. Iată câteva idei despre cum aţi putea realiza aceasta:
 Prioritizaţi acţiunile şi ceea ce este important. Vedeţi ce nu este important şi câtă energie
acordaţi acelor lucruri.
 Delegaţi atunci când puteţi problemele urgente. Urgenţa nu presupune şi complexitate.
 Planificaţi-vă activitatea, chiar la nivel de fiecare zi.
 Identificaţi şi minimalizaţi rolul hoţilor de timp. Aceştia pot fi:
o telefonul care sună tot timpul
o vizitatori care vă ţin prea mult din timp
o întâlniri prea lungi şi dezorganizate
o priorităţi neclare
o lipsa de delegare
o amânarea sarcinlor mari şi neplacute
o Internetul/messenger-ul
o lipsa de structură şi oganizare

o incapacitatea de a spune NU
o e-mailurile
Pentru a ne simţi stăpâni pe situaţie şi a nu lăsa lucrurile să ne scape de sub control, în ultimul timp
se vorbeşte mai degrabă despre gestionarea eficientă a energiei proprii pentru a ne atinge
obiectivele propuse fără a ne simţi surmenaţi.
Pentru a deveni cu adevărat eficienţi şi satisfăcuţi de ceea ce facem, vă recomandăm:
 Desfăşuraţi activităţi care necesită un consum mai mare de energie în acea perioadă a zilei
în care ştiţi că potenţialul dvs. este maxim. Desigur, fiecare are propriul ritm şi unii dintre
noi se simt mai energici în prima partea a zilei, în timp ce alţii lucrează mai bine în alte
momente ale zilei. Dacă vom valorifica din plin aceste momente investind energia în
activităţi cu adevărat solicitante şi rezultatele vor fi pe măsură.
 Focusaţi atenţia pe ceea ce faceţi, fără a vă lăsa distraşi de stimuli exteriori. Atunci când
întocmim un material, un raport important sau o prezentare ne poate scoate din ritm
sunetul agasant al telefonului sau cerinţele colegilor. Este o problemă de priorităţi şi putem
răspunde în intervalul programat pentru astfel de activităţi, şi celor care ne apelează şi
solicitărilor colegilor noştri, cu mai multă solicitudine, mulţumiţi de reuşita raportului, decât
enervaţi de întreruperea nedorită.
 Ori de câte ori vă simţiţi suprasolicitat permiteţi-vă o pauză de 5 min. în care să vă relaxaţi
(priviţi pe fereastră, ascultaţi muzica preferată, povestiţi ceva amuzant cu colegii, goliţi
mintea de probleme presante şi gândiţi-vă la ceva plăcut). Acordaţi-vă o pauză după fiecare
perioadă de 45-50 minute de lucru şi vă veţi reîntoarce la biroul dvs. sau în cadrul şedinţei
mult mai energizaţi şi motivaţi.
 Îmbinaţi utilul cu plăcutul. Vă simţiţi epuizat, prins într-un proiect care pe moment vă dă
bătăi de cap şi simţiţi că orice aţi face lucrurile par să nu meargă în direcţia dorită? Nimic
mai simplu: implicaţi-vă pentru 30 de minute într-o altă activitate care vă face plăcere şi vă
poate readuce entuziasmul, energia necesară şi o altă perspectivă pentru finalizarea cu
succes a proiectului anterior.
 Fiţi receptivi la semnalele organismului şi psihicului vostru. Noi înşine ştim cel mai bine ce
gen de activităţi sunt mai solicitante: cele care ne plac, dar ne dau şi bătăi de cap sau cele
din categoria „trebuie să o fac şi pe asta”, cele care ne implică creativ sau cele care necesită
multă rutină? În funcţie de aceasta ne putem întocmi agenda unei zile ţinând seama de
momentele în care putem face faţă cu succes fiecărei activităţi.
 Învăţaţi să spuneţi NU şi întrebaţi-vă dacă sunteţi persoana potrivită pentru a îndeplini acea
sarcină.
 Planificaţi 60% din timp şi lăsaţi 40% penhtru evenimente neprevăzute.

Nu există o formulă magică care să ne ajute să învingem timpul, ci doar conştientizarea a ceea ce
facem, cum facem şi de ce, cât şi o mai buna organizare, prioritizare şi planificare a activităţilor
zilnice.
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