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Temat: Efektywna organizacja pracy zespołu i elementy tzw. zarządzania czasem
Grupa docelowa: Pracownicy chcący zwiększyć swoją skuteczność poprzez efektywne zarządzanie czasem i organizacją pracy.
Cele dydaktyczne:
Poznawcze: Zapoznanie uczestników z pojęciami zarządzania czasem, poznanie zasad zarządzaniem czasu pracy, pracy zespołu oraz delegowaniem
zadań.
Emocjonalno-motywacyjne: Rozwój umiejętności planowania i monitorowania realizacji zadań, Analiza własnych silnych i słabych stron
w zarządzaniu sobą w czasie.
Działaniowe: Posługiwanie się narzędziami Web 2.0 do planowania czasu pracy , obsługa programu do zarządzana zadaniami oraz delegowaniu
zadań.
Główne pojęcia mini-wykładu
Identyfikacja głównych „złodziei czasu”, Opracowanie sposobów radzenia sobie ze „złodziejami czasu”, Technika planowania czasu poznanie metod
zarządzania czasem, delegowanie zadań.
Forma szkolenia – WebQuest + spotkanie warsztatowe

Przebieg szkolenia
Główne zadanie WebQuest:
Jesteś pracownikiem firmy „XYZ Poland”. Wspólnie z Twoimi współpracownikami będziecie odpowiedzialni za organizowanie konferencji produktowej, która
rozpocznie się już za 4 tygodnie. Zaplanujcie organizację i przeprowadzenie konferencji uwzględniając sprawy logistyczno-organizacyjne, rekrutację,
kampanię promocyjną. Wiesz dobrze że zaplanowanie całej konferencji zajmuje niesamowitą ilość czasu i energii. W pierwszej kolejności zapoznasz się
z metodykami zarządzania czasem może któraś z metod szczególnie ci się spodoba i będziesz ją stosował w pracy. Dzięki szkoleniu WebQuest zapoznasz się
ze sposobami eliminacji tzw. "złodziei czasu", sprawdzisz jak działają sieciowe kalendarze oraz jak można współpracować wykorzystując sieć internet
i narzędzia Web 2.0.
Twoje zadania to:
-

Forma
szkolenia
WebQuest
WebQuest
WebQuest

rozpoznać metody zarządzania czasem, a następnie zarekomendować jedną z metod
zidentyfikować złodziei czasu – sprawdź co kradnie Ci czas?
poznać narzędzia Web 2.0 do czasowego planowania zadań i wybrać jedno najlepiej pasujące do waszej pracy
zaplanować konferencję

Elementy szkolenia

Cel ćwiczenia

Mini-wykład

Zapoznanie się z wprowadzeniem do WebQuestu

Wiki

Czas
trwania
15 min

Zdobywanie wiedzy – praca
samodzielna
Ćwiczenie indywidualne

pierwsze zadanie polega na poznaniu metod
zarządzania czasem

Internet

10 min

wybierz 3 metody zarządzania czasem, zaprezentuj je
tworząc prezentacje w dokumentach Google. Wypisz
minusy i plusy każdej z nich.

Papier i długopis/
ołówek.

20 min

Zadecyduj, która metoda najbardziej pasuje do specyfiki
Twojej pracy i całego zespołu. Uzasadnij swój wybór. Po
zakończeniu tworzenia prezentacji prześlij/udostępnij

Narzędzia szkoleniowe

prowadzącemu.

WebQuest

Ćwiczenie indywidualne

Złodzieje czasu
Wyszukaj w Internecie informacje co nazywamy
złodziejami czasu. Skorzystaj z linków do zadania
pierwszego oraz materiałów podanych poniżej
odnośników do źródeł zewnętrznych
Na samym początku - Rozwiąż test - weź udział w auto
analizie

Internet +Test

10min

Internet - Portal
GoldenLine

25min

Korzystając z narzędzia Google docs wypisz w punktach
co w pracy rozprasza Cię najbardziej, które czynności
odrywają Cię najczęściej od twoich obowiązków
służbowych. Następnie podziel się swoim dokumentem
z trenerem.

WebQuest

Ćwiczenie grupowe

W tym zadaniu będziesz musiał zaplanować swój dzień
pracy.
Przygotowanie planu dnia, musisz określić czas trwania
zadań, ustal priorytety, uwzględniając krzywą REFA, (czy
wiesz co to jest? - sprawdź w Internecie)

Zadanie
Zaplanuj ten dzień z wykorzystaniem wybranego
narzędzia do zarządzania czasem
1. Kalendarz Google
2.http://www.tygodniowy.pl
3. http://www.toodledo.com
4.Kalendarz używany w Microsoft Office Outlook
5.Inny kalendarz używany w firmie

Jeżeli możesz udostępnij trenerowi swój kalendarz lub
prześlij go do trenera w celu sprawdzenia.

Spotkanie
warsztatowe

Ćwiczenie grupowe

Główne zadanie WebQuestu. Waszym zadaniem będzie
przygotowanie konferencji na temat „xyz”. Podzielcie się
na trzy grupy, gdzie:





Internet

45 min

Praca w systemie
dotproject

60 min

pierwsza grupa będzie odpowiedzialna za
spawy organizacyjne (sala, wyposażenie,
catering),
druga grupa za dobór prelegentów i rekrutację
uczestników,
trzecia za marketing wydarzenia.

Wypiszcie zadania, określcie czas ich trwania, datę
realizacji, ustalcie priorytety, sprawdźcie powiązania
pomiędzy zadaniami. Razem z innymi uczestnikami w
grupie spotkajcie się na czacie i zaplanujcie realizację
zadań. Zadanie wykonajcie korzystając z kalendarza
sieciowego.

Webquest

Ćwiczenie grupowe

Spotkanie na żywo z trenerem oraz innymi uczestnikami
szkolenia. Na spotkaniu odbędzie się dyskusja na temat
przygotowanych przez was zadań. Każda grupa
prezentuje swoją pracę przedstawiając poszczególne
prace. Zadaniem pozostałych grup jest weryfikacja
zadań i wskazanie błędów lub zaniedbań, które mogą

przyczynić się do tego że organizacja/realizacja
konferencji będzie utrudniona. Następnie powinniście
omówić zadania, które są wspólne.

