Kaip laiką kamščiuose pakeisti studijomis didesnei algai?!

Mūsų įprasta diena prasideda kur? Taip,
kamščiuose. Žinoma, neskaitant tų, kurie dirba iš
namų. Ūkininkai, programuotojai, dirbantys
užsieniui... Išvažiavus į rytines Vilniaus gatves
susidaro įspūdis, kad, visgi, dauguma vilniečių
rytus sutinka kamščiuose.
Matematika labai paprasta: jei kasdien ryte ir
vakare po valandėlę praleidžiate nedideliame
kamštuke, tai per visus metus susidaro didelis
530 darbo valandų kamštis. Ar žinote, kad tiek
pat valandų užtrunka studijų semestras
universitete? Taigi, galite nuspręsti patys kas
labiau didina jūsų vertę ir asmeninį
produktyvumą - studijos ar kamščiai?
Neišku - kur višta, o kur kiaušinis. Kol sėdime
kamštyje, mūsų naudingumas tikrai nedidėja ir
vizija paskirti tą laiką studijoms taip ir telieka tik
vizija.
Prisiminkime kodėl mes tuose kamščiuose
būname? Ogi važiuojame į darbus! Taigi, mieli
darbdaviai, norite to ar ne, peršasi išvados, kad
tai ne tik jūsų darbuotojų bet ir jūsų pačių
rūpestis
bei
atsakomybė.
Klausimas "Ką daryti?" kyla ir darbuotojams, ir
darbdaviams. Visų pirma, logiškas sprendimas
būtų planuoti ir valdyti savo laiką taip, kad
kamščių pavyktų išvengti. O sprendimas labai
paprastas - galima valandėlę padirbėti namie.
Turite daug argumentų "NE"? Jei jūs darbuotojas,
tikriausiai teigiate, jog namie šeima, nėra
darbinės aplinkos, nepavyksta susikaupti. Jei jūs
darbdavys, ko gero tyliai mąstote, jog neaišku ką
darbuotojas dirba ir ar apskritai ką nors daro
namie - negalite planuoti, stebėti bei kontroliuoti.
Ir tai yra visiškai pagrįstas įtarimas skaitant
darbuotojo argumentus "NE".

Visgi, darbuojams reiktų išmokti žvelgti į kiek
tolimesnę ateitį. Galbūt šeimos ir darbo aplinkos
neturėjimo
problemos
nesudėtingai
išsprendžiamos vardan galimybės pasimokyti ir
po metų uždirbti daugiau? O darbdaviams
klausimų turbūt nekiltų, jeigu būtų tikrai AIŠKU ką darbuojas namuose atliko ir kiek laiko užtruko.
Jeigu pasinaudotume rytų ir vakarų filosofijomis žinoti tiksliai, ką nori padaryti šiandien - tai,
logiška, pirmoji darbuotojo užduotis turėtų būti
dienos darbų suplanavimas. Paprastai tai
užtrunka nuo pusvalandžio iki valandos. Taigi,
laiką, kai sėdite kamštyje, galite praleisti
naudingiau - nuo 8 iki 9 valandos ryto
susiplanuokite visą savo dieną. Susidėliokite
darbus paeiliui, įvertinkite jų trukmę - taip
išmoksite planuoti bei valdyti savo laiką ir tuo
pačiu suprasite kur anksčiau jis pradingdavo.
Darbų planas jau sudarytas? Pateikite jį savo
vadovui ir luktelkite kol peržiūrės. Jeigu reikia,
susisiekite telefonu ar skype ir galutinai
suderinkite savo dienotvarkę. O tada griebkit
automobilio raktelius ir - į kelią. Be kamščių.
Jūs jau žinote, ką turite atlikti per dieną. Jūsų
vadovas - taip pat. Taigi, važiuodami galite
apmąstyti dienos plano įgyvendinimo galimybes.
Taip tikrai efektyviai panaudosite savo laiką pasiekę darbą nesiblaškysite ir iš karto galėsite
imtis užduočių. Taigi, START working.
Vis dar kyla klausimas "O kas iš to?" Rezultatas
akivaizdus - nuo kitos savaitės darbuotojas turi
~10 laisvų gyvenimo valandų. Jas galima
investuoti į studijas, kurios būtų naudingos tiek
pačiam darbuotojui, tiek darbdaviui. Na,
neslėpkime, kad ir gyvenimas tas malonesnis bei
prasmingesnis!

Taigi, lieka vienintelis nežinomasis: kaip išmokti
planuoti savo laiką, kaip pateikti darbų planą
vadovui ir, galų gale, kaip didinti asmeninį

produktyvumą. Mes tai žinome, nes mes jau
dirbame taip, kaip aprašėme. Kreipkitės - mielai
pasidalinsime savo žiniomis ir patirtimi.

UAB “Verozona” jau daugiau nei 10 metų tiria pastangų, koncentracijos, kūrybiškumo įtaką žmogaus
produktyvumui. Sukauptą patirtį realizavome kaip praktinį įrankį “BeeDo”. BeeDo procesas - įpročiai,
kuriuos rekomenduojame išsiugdyti. Būk efektyvesnis ir geresnis jau šiandien!
Daugiau apie tai skaitykite info.beedo.lt
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