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Beszámoló 
Dátum: 2019. december 02. 

Program megnevezése: 29. Önkéntes klub- Hatékony időbeosztás 

Program időtartama: 1 óra 

Program helyszíne: Koinonia Egyesület székhelye 3980 Sátoraljaújhely Bajza utca 30. 

Összefoglaló: 

 

A programon 15 fő vett részt, melyből a közvetlen célcsoportba 10 fő tartozik.  

A hatékony időbeosztás napjaink egyik legnagyobb kihívása. A csoport megegyezett abban, 

hogy receptre nem megy, hiszen egy-egy módszer nem mindenki számára alkalmazható és 

ez bizony csalódottsághoz, frusztrációhoz vezet. Kiemelt kérdés volt: Miként érhetjük el, 

hogy időbeosztásunk hatékony legyen? Megoldást sokan kínálnak különféle „csalhatatlan” 

módszerek, sikerkönyvek, mesterkurzusok és csodaszoftverek formájában. De akinek 

mindezek nem váltak be, annak az előadó mutatott néhány egyszerű megoldást. 

A témát az alábbiak szerint dolgozta fel a csoport: 

• Egyéni időmérleg: egy héten át lelkiismeretesen jegyezzük föl, mire mennyit 

fordítottunk. Ne csak a témákat jegyezzük föl, hanem az említett hármas beosztást is 

(töprengés, beszélgetés/tárgyalás, cselekvés). Így látni fogjuk, mennyit töltöttünk 

produktív tevékenységgel. 

• Minden cselekvés és megbeszélés mellé, ami csak fontos a sikerhez, rendeljünk 

időpontot. A teendők listázása nem elég, mert a felsorolás egyre csak nő, és a végén 

áttekinthetetlenné, kezelhetetlenné válik. A csodamódszerek és időmenedzsment-

szoftverek helyett bőven megteszi egy (papíralapú vagy szoftveres) határidőnapló. 

Jelöljük meg a tennivaló, illetve esemény kezdetét és végét. Kellő önfegyelemmel 

tartsuk is be őket, amiért – főleg kezdetben – kijár egy kis önjutalmazás. Az így 

beosztott időnknek legalább a felét olyan cselekvésre, megbeszélésre vagy 

töprengésre fordítsuk, amely a legtöbb eredményt hozza nekünk. 
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• Tervezzünk be szüneteket is. Egy megterhelő vagy régóta halogatott teendő elvégzése 

után különösen jól jön ez, és már önmagában is lehet önjutalmazás. 

• Napi teendőink közt a legelső az legyen, hogy 20-30 percet rászánunk a napirend 

megtervezésére vagy véglegesítésére.  

• Minden lényeges teendő előtt szánjunk rá öt percet, hogy mérlegeljük, milyen 

eredményt várunk ettől. Így már előre tudunk összpontosítani a hatékonyságra és a 

sikerre. Utána szintén legyen öt percünk, amikor összegezzük az eredményeket. Ha 

valami nem sikerült jól, mi lehetett az oka? A következő ilyen időpontban miként 

tudjuk ezt pótolni, korrigálni? 

• Néha rakjuk ki a  „Kérem, ne zavarjon” táblát, főleg ha valami fontossal el akarunk 

készülni. 

• Gyakoroljuk a késleltetett kommunikációt: ne vegyünk föl minden hívást, ne nézzünk 

meg minden emailt az érkezése pillanatában, szüneteltessük a chatprogramot is. 

Legyen viszont néhány kijelölt időpont a napirendjében, amikor ezekkel 

foglalkozunk. Kivétel persze, ha a gyors reagálás nélkülözhetetlen valami miatt.. 

• Csukjuk be a Facebook-ablakot és a hasonló figyelemelterelő dolgokat. 

• Ne feledkezzünk meg arról, hogy senki nem tudja tökéletesen betartani a napirendjét. 

És itt nem csak kisebb csúszásokról van szó, a kitűzött teendők mindegyikét se sikerül 

teljesíteni a hét minden napján. Az viszont fontos, hogy a dolgoknak arra a 20 

százalékára koncentráljunk. 

       


