Time management
Mgr. Soňa Coufalová
Má několikaleté zkušenosti v oblasti rozvoje osobnosti.
Je lektorkou od roku 2010 zejména v oblastech soft – skills, sociálních a pedagogických
dispciplínách, time management.
Působí jako speciální pedagog ve Středisku výchovné péče.

Time management je sadou postupů, doporučení a nástrojů pro plánování času. Zahrnuje širokou škálu aktivit mezi které patří plánování, přidělování, stanovení cílů, apod. Dříve bylo hospodaření s časem využíváno
jen pro obchodní nebo pracovní činnosti, ale postupem času se tento obor rozšířil i do osobních aktivit kvůli
narůstajícím nárokům lidí.
Školení využijí nejen ředitelé a vedoucí pracovníci, kteří potřebují účelně rozvrhnout časový plán a nejlépe
využít potenciál času pro rozvoj týmu, ale i všichni odborní pracovníci či obchodníci, jenž mají za cíl skutečně
efektivně využít svůj čas pro pracovní i jiné aktivity.

OSNOVA










Zloději času" externí a interní. Nejčastější "zloději času".
Paradoxy a omyly time managementu.
4 generace plánování času. Typy lidí podle nakládání s časem.
Eisenhowerův kvadrant trávení času.
Plánování měsíční, týdenní, denní.
Stanovení priorit.
Omezení vyrušování.
20 tipů na zlepšení práce s časem.

KDY A KDE
 11. 04. 2019 (9- 14 hod)
 HOTEL ABÁCIE s.r.o. (U Abácie 2, Valašské Meziříčí 75701)

PLATBA
-

druhý a každý další přihlášený účastník ze stejné organizace získává slevu 10%
1 590,- / os. bez DPH
platba se provádí dopředu na základě Výzvy k úhradě, faktura se předává při školení
(v ceně je občerstvení, tištěné materiály, psací potřeby, certifikát)

PŘIHLÁŠENÍ
V případě Vašeho zájmu prosíme, abyste potvrdili svou účast:
 zasláním návratky na email stanislava.komarkova@asi.cz
 telefonicky na čísle 606 535 636
 online přihlášením na www.efektivniskoleni.cz

Stanislava Komárková
organizátorka

Storno oznámené dříve než 5 pracovních dní před školením je bezplatné. Při stornu oznámeném méně než 5 pracovních dní před zahájením
školení bude účtován storno poplatek ve výši 50% ceny školení.Při neomluvené neúčasti na kurzu bude účtována celá výše školení. Účastník za
sebe může vyslat náhradníka ze stejné organizace. V případě závažných důvodů nás kontaktujte, domluvíme se.

