RAFAŁ MOCZADŁO:

JAK ZAPANOWAĆ NAD PIĘTRZĄCYMI SIĘ ZADANIAMI? PODSTAWY METODYKI ZARZĄDZANIA CZASEM „GETTING
THINGS DONE”

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie przeznaczone jest szczególnie dla pracowników, których praca wymaga wysokiej samoorganizacji. Jednak ze względu na uniwersalność metody, można ją polecić
praktycznie na każdym szczeblu pracy biurowej.
Wymagany poziom znajomości metodyki GTD: podstawowy
Powinno powstać jeszcze 1 lub 2 szkolenia GTD uzupełniające praktyczne umiejętności stosowania metodyki.
Czas trwania wszystkich aktywności: około 3h 5min (zegarowych 60'), 4h i 5min (szkoleniowych 45')

CELE SZKOLENIA:




Znaczne zwiększenie efektywności pracy
Zmniejszenie liczby sytuacji stresowych wywołanych przez złe nawyki związane z niewłaściwym planowaniem lub brakiem planowania zadań
Poprawienie poziomu skupienia na zadaniach podczas pracy

ZADANIA
Przebieg

Powitanie, krótkie kwestie techniczne, zapoznanie się.

Forma pracy Forma
(indywidualn zajęć
a/grupowa/
wszyscy)

Narzędzia

Spotkanie w
grupie

Videoczat (bardzo
ważne pokazanie
twarzy
prowadzącego/prow
adzących)

online

cele

min.



Rozwiązanie problemów
technicznych z mikrofonem,
kamerą, słabym łączem etc.



wstępne zapoznanie z
najważniejszymi funkcjami
narzędzia komunikacji



Uruchomienie emocji na
początku spotkania



Uświadomienie sobie skali
problemu dystraktorów w
środowisku pracy



Wskazanie na najważniejszych
wrogów produktywności.



Rozpoznanie zasadności
porządkowania procesów
związanych z wykonywaną
pracą.

Prezentacja
Dyskusja na temat dystraktorów (przeszkadzaczy) w pracy.
Dyskusja w
Przykładowe pytanie inicjujące: Wymieńcie proszę najczęściej
grupie
spotykane przez was dystraktory (pochłaniacze uwagi,
przeszkadzajki) w pracy. W jaki sposób radzicie sobie z dystraktorami
? Do dystraktorów można zaliczyć np. inne osoby, telefon, sms,
powiadomienia na poczcie, Internet , własne nawyki i in.

online

Zasady pracy oraz wprowadzenie w tematykę szkolenia.

online

Jak zwalczyć prokrastynację (nieustanne odkładanie zadań) w 3
krokach?
Obalenie mitu multizadaniowości – zaangażowanie 2 uczestników do
prostego doświadczenie ze Stanford: wpisać od tyłu na kartce
naprzemiennie litery alfabetu i cyfry od 50. Następnie zrobić to
samo, ale najpierw litery, potem cyfry i porównać czas trwania
zadań. Po eksperymencie, krótka interpretacja wyników.
Rola skupienia i wyrzucania z głowy niepotrzebnych myśli nt. „co
teraz mam zrobić?”

Spotkanie w
grupie

Czas

czat

Webinar

10'

15'

15'

Wstęp:
Pracujesz w firmie konsultingowej zajmującej się wdrażaniem
rozwiązań informatycznych, które podnoszą efektywność
procesów w firmach. Konsultanci Twojej firmy po
przeprowadzeniu analizy potrzeb doszli do dziwnych wniosków.
Okazało się, że wdrażanie systemu informatycznego w
audytowanej spółce nie ma sensu, ponieważ głównym wrogiem
efektywności w spółce jest niska kultura organizacji własnej
pracy. Uznano zatem, że najlepszym sposobem pomocy w
podniesieniu konkurencyjności firmy będzie wdrożenie systemu
zarządzania czasem.
Kłopot polega na tym, że zespół, który będzie realizował
zadanie nie ma eksperta od zarządzania czasem. Niektóre
osoby z Twojego zespołu słyszały o istnieniu metodyki Getting
Things Done.
Waszym zadaniem, będzie wdrożenie metodyki Getting Things
Done w firmie. Wdrożenie rozumiane jest jako stosowanie
przez przynajmniej 20% zespołu w codziennej pracy
mechanizmów przewidzianych przez tę metodę. Jesteście na
wstępnym etapie wdrożenia. W pierwszej kolejności konieczne
będzie usystematyzowanie bazy wiedzy na temat GTD, a także
przeprowadzenie szkoleń wyjaśniających kluczowe elementy

Indywidualne
zapoznanie
się ze
wstępem

wiki



Budowanie zaangażowania
poprzez wczuwanie się w rolę

5’

metodyki. Najważniejszym elementem, który powinien zostać w
firmie podlegającej audytowi będzie pozostawienie prostego
samouczka przedstawiającego zręby metodyki Getting Things
Done.


Zadanie indywidualne 1
W ramach przygotowań do przeprowadzenia szkolenia
wdrożeniowego z metodyki Getting Things Done konieczne
będzie przedstawienie obszarów zawodowych, do których
wymieniona metodyka najbardziej pasuje.

Indywidualna Online

wiki


zapoznanie się z podstawami
metodyki
rozpoznanie najtrudniejszych
elementów związanych z
wdrożeniem stosowania GTD

Na podstawie wyszukanych dyskusji nt. produktywności
przygotuj 3 zawody, do których metodyka Twoim zdaniem
idealnie pasuje. Podaj 3 argumenty do każdego z zawodów.
Argumenty przedstaw na stronie wiki poświęconej GTD.


Zadanie indywidualne 2
W ramach przygotowań do przeprowadzenia szkolenia
wdrożeniowego z metodyki Getting Things Done konieczne
będzie ogólne przedstawienie przynajmniej 3 podstawowe
zasady związane z właściwym zarządzaniem czasem.
Na podstawie wyszukanych materiałów dotyczących
produktywności przygotuj 3 najważniejsze Twoim zdaniem
zasady i uzasadnij dlaczego właśnie te zasady wybrałeś/aś/.
Opis maksymalnie uprość i umieść na stronie wiki w punktach.

Indywidualna Online

Wiki



zapoznanie się z celami
stosowania uporządkowanego
zarządzania czasem
rozpoznanie błędów związanych
z planowaniem
rozpoznanie najtrudniejszych
elementów związanych z
wdrożeniem stosowania GTD

15'


Zadanie indywidualne 3
W ramach przygotowań do przeprowadzenia szkolenia
wdrożeniowego z metodyki Getting Things Done konieczne
będzie ogólne przedstawienie przynajmniej 3 podstawowych
zasad, które pozwalają zwalczyć chroniczne odkładanie zadań
na później (prokrastynację).

Indywidualna Online

wiki



zapoznanie się z podstępami
naszego umysłu odnośnie
planowania czasu.
rozpoznanie błędów związanych
z planowaniem.
wskazanie podstawowych
przyczyn chronicznego
odkładania zadań.

Na podstawie wyszukanych materiałów dotyczących
produktywności przygotuj 3 najważniejsze Twoim zdaniem
sposoby zwalczające odkładanie czasu na później i uzasadnij
dlaczego właśnie te zasady wybrałeś/aś/. Opis maksymalnie
uprość i umieść na stronie wiki w punktach.

Zadanie grupa 1

Grupowa (3
grupy )

Wykonać prezentację, która będzie ilustrowała wyłącznie przy
pomocy obrazów z Internetu oraz prostych haseł kolejne elementy
przepływu zadań w metodyce GTD (w procesie gtd => ANALIZA)

On-line

Prezi, czat,
wideoczat



Utrwalenie wiedzy nt. Procesu
przepływu zadań w metodzie
GTD

Prezi, czat,
wideoczat



Utrwalenie wiedzy nt. Procesu
przepływu zadań w metodzie
GTD

synchronic
zno/asynch
roniczna

UWAGA: opisywany proces zadaniowy powinien być ilustrowany
konkretnym, najlepiej zaskakującym lub niecodziennym przykładem

Zadanie grupa 2
Wykonać prezentację, która będzie ilustrowała wyłącznie przy
pomocy obrazów z Internetu oraz prostych haseł, przebieg procesu
porządkowania zadań
UWAGA: opisywany proces zadaniowy powinien być ilustrowany

Grupowa

On-line
synchronic
zno/asynch
roniczna

45'

konkretnym, najlepiej zaskakującym lub niecodziennym przykładem
Zadanie grupa 3

Grupowa

Wykonać prezentację, która będzie ilustrowała wyłącznie przy
pomocy obrazów z Internetu oraz prostych haseł zasady
kolekcjonowania oraz proces realizacji zadań zgodnie z metodyką
GTD.

Online

Prezi, czat,
wideoczat



Utrwalenie wiedzy nt. Procesu
przepływu zadań w metodzie
GTD



Poznanie szczegółowych zasad
procesów opisywanych przez
metodę GTD



Wsparcie techniczne
uczestników konieczne do
prawidłowego wykonania
zadania



Poznanie szczegółowych zasad
elementów GTD

40'



Informacja zwrotna nt.
wykonanego zadania

10'

synchronic
zno/asynch
roniczna

UWAGA: opisywany proces zadaniowy powinien być ilustrowany
konkretnym, najlepiej zaskakującym lub niecodziennym przykładem
Proces

Samodzielna



Możliwe źródła wiedzy nt. Metody. Linki z opisem, diagramy
z procesem decyzyjnym.



Tutorial Prezi



Możliwość dyskusji na forum

Prezentacja

Spotkanie
grupowe

Online /
Wiki, forum,
asynchroni screencasty
czna

online/sync Prezi lub webinar
hroniczne np. Google Hangouts

Ewaluacja. Ocena p2p produktów przy pomocy anonimowej ankiety indywidualna online/asy
z matrycą oceny.
nchroniczn
e


Komentarz podsumowujący oceny oraz wiedzę wynikającą z Wszyscy
wykonanych zadań.



Czas na wnioski i sugestie uczestników

Google Docs

online/sync czat/wideokonferen
hroniczne cja

45'

15'

