Delavnica

V praksi učinkovit »TIME MANAGEMENT« –
uspešno dosezite zastavljene cilje
Termin je objavljen na spletni strani
www.agencija-poti.si

Naj vam 24 ur, 1440 minut ali 86.400 sekund na dan prinese lastno
izpolnitev tako na poslovnem, kot tudi na osebnem področju.
“Zapravljati svoj čas pomeni zapravljati svoje življenje, obvladovati svoj čas,
pa pomeni obvladovati svoje življenje.” (Alan Lakein)

•
•
•
•

Imate občutek, da življenje hiti mimo vas?
Se počutite prazno in neizpolnjeno kljub doseženim ciljem?
Vsak dan delate do onemoglosti a nikakor ne pridete do konca?
Zaradi številnih obveznosti ne najdete časa zase?

Časa za razliko od denarja ne moremo povrniti, zato je ključno, da veste kam greste.
Ko to veste morate vedeti kakšne so vaše prioritete.
Kajti:
V kolikor vi ne veste kam greste, vam bodo to povedali drugi!
Kdor ima 100 prioritet nima nobene.
Dejstvo:
Nikoli ne boste imeli dovolj časa, da boste naredili vse stvari, vedno pa boste imeli dovolj časa, da
naredite za Vas najbolj pomembne stvari.

Postavljajte prioritete in
si jasno začrtajte cilje
Opravite več dela
v krajšem času
Dosezite ravnotežje
med osebnim in privatnim
življenjem

Organiziranost in doslednost nas vodita k želenemu USPEHU.
Ne dovolite, da vam drugi krojijo Vaš uspeh, vzemite škarje in platno v svoje roke ter si organizirajte čas
v praksi.
Priprava in načrtovanje predstavlja 90 % uspeha!

Predavatelj
mag. Peter Babarovič
je magistriral s področja podjetništva na Ekonomski fakulteti v Ljubljani in sicer na temo “Kakovostno
ravnanje s čustvi v podjetju”. Svoje znanje o človeških potencialih že več kot 16 let razvija tudi kot učitelj
in vaditelj veščine Ki Aikida. Je avtor številnih člankov na temo uspešnega in učinkovitega vodenja,
razumevanja ter razvoja lastnega potenciala. Ukvarja se z usposabljanjem, treningi in coachingi
vodstvenega kadra v podjetjih.
Svojo poklicno pot je začel kot gradbenik, saj je najprej diplomiral na Fakulteti za gradbeništvo v
Ljubljani. Čeprav je gradbeništvo spoznal zelo dobro (od fizičnega delavca na gradbišču, do delovodje,
obračunskega tehnika, statika, vodje projektov), se je njegova pot kmalu spremenila in preusmerila iz
naravoslovne v družboslovno smer, saj je začutil, da je njegovo poslanstvo v življenju drugje.
Angažiralo ga je že preko 100 slovenskih podjetj, dve leti pa je deloval kot trener in coach tudi v sklopu
mednarodne skupine NEWAYS. Zadnja leta pa deluje kot odličen predavatelj predvsem na področjih:
Učinkovito vodenje, Optimalna izraba časa, Osredotočenost in navdušenje pri delu, Moja odgovornost za
uspeh. Usposabljanja vedno vključujejo tudi zavedanje pomembnosti postavljanja konstruktivnih ciljev
ter s tem povezane lastne odgovornosti za sprejemanje in doseganje teh ciljev. Velik poudarek je tudi na
osebnem delovanju, organizaciji časa, organiziranosti dela ter sledenju zastavljenim ciljem. Izvaja tudi
individualne coachinge in motivacijska predavanja – lasten BTI pristop za razvoj potencialov.
Kotizacija
Kotizacija znaša 208,00 EUR + 22% DDV, torej skupaj za plačilo 253,76 EUR. Vključuje strokovno predavanje, reševanje
praktičnih primerov z obrazložitvami, seminarsko gradivo, potrdilo o udeležbi na delavnici, prigrizke in napitke med
odmori. Fizičnim osebam nudimo 30% popust na kotizacijo!

Agencija POTI, Izobraževalna, svetovalna in založniška družba, d.o.o., Stegne 7, Ljubljana.

01/511-39-20,

01/511-39-25, info@agencija-poti.si,

www.agencija-poti.si

Program
Od 9. do 15.30 ure.

Zaradi intenzivnosti in učinkovitosti
predavanj ter prikaza in reševanja
praktičnih primerov je delavnica
namenjena zaključenim skupinam do
največ 14 udeležencev. Možen je tudi
dogovor z organizatorjem za izvedbo
izobraževanja za zaključene skupine
po meri posameznega podjetja ali
organizacije.

Na praktični delavnici boste pripravili osebni
Na primeru iz prakse se boste seznanili s
akcijski načrt:
programskim orodjem in spoznali kako lahko to
• Določili prioritete (ključne pomembne stvari) znanje ustrezno uporabite v praksi v oblaku, kako
lahko vidite stvari tako na računalniku kot tudi na
• Določili CILJE po metodi SMART
• Razvrstili stranke in opravila po pomembnostih telefonu, ko spremenite nekaj na računalniku se
• Spravili v red medsebojno organizirana dela pokaže tudi na telefonu in obratno.
• Razvrstili naloge
Naučili se boste kako razporediti stvari po
• NUJNO / POMEMBNO
nujnostih:
• MANJ NUJNO / POMEMBNO
•
danes
• NUJNO / MANJ POMEMBNO
•
prihajajoče
• MANJ NUJNO / MANJ POMEMBNO
•
kadarkoli
• Načrtovali čas za 60% pomembnih stvari
•
• naredili 30-45 minutne bloke pomembnih nekoč
stvari brez ostalih motilcev časa
Spoznali boste kako določiti projekte ter kako
• načrtovali krajše premore 15-20 min, kjer projekte in naloge grupirati v področja kot so
se izvedejo manj pomembne stvari
družina, posel, šport, …
• Naredili ukrepe proti najpogostejšim tatovom
časa:
Naučili se boste kako nalogam (task-om)
• email
določiti:
• telefon
• pričetek
• nenajavljeni obiskovalci znotraj
• oznako-prioritete
organizacije
• Zelo pomembno - Prioriteta. št. 1
• nenajavljeni obiskovalci zunaj organizacije • Pomembno - Prioriteta št. 2
• nenapovedani sestanki
• Manj pomembno - Prioriteta št. 3
• V katerih primerih reči NE
• Dom
• Služba
• Standardizirali procese
• V teku
• Kaj v primeru ko se pojavi čakanje
• Napaka
• Kaj so me naučile dosedanje izkušnje, metoda
•
pod-naloge
DOC (do, observe, correct)
• Kaj bomo naredili za naš 1. korak (prehod iz • določiti rok (“Deadline”)
• kako določiti ponavljajoče se naloge (“task-e”)
cone udobja v želen rezultat)

Prijavnica
Učinkovit »TIME MANAGEMENT« v praksi –
uspešno dosezite zastavljene cilje

Izpolnjeno prijavnico prosimo pošljite preko interneta:
www.agencija-poti.si ali po elektronski pošti: prijave@agencija-poti.si

Ime in priimek udeleženca

delovno mesto

Ime in priimek udeleženca

delovno mesto

Ime in priimek udeleženca

delovno mesto

Podjetje

Naslov

Davčni zavezanec:

DA

NE

Davčna številka

Kontaktna oseba

Telefon/fax

Elektronska pošta

Podpis in žig

Kotizacija znaša 208,00 EUR + 22% DDV, torej skupaj za plačilo 253,76 EUR in vključuje strokovno predavanje, reševanje praktičnih primerov z obrazložitvami, seminarsko
gradivo, potrdilo o udeležbi na delavnici, prigrizke in napitke med odmori. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. 30000-0005076725
pri Sberbank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo delavnice. Po delavnici vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo delavnice, v
nasprotnem primeru vam zaračunamo stroške v višini 20 % kotizacije. Fizičnim osebam nudimo 30% popust na kotizacijo!

