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Zaman Yönetimi Ustasý Olmak
I. Seminerin Hedefi
-Zaman kavramýný deðerlendirmek ve tartýþmak

- Günlük yaþamda ve iþ yaþamýnda zaman tuzaklarýný deðerlendirmek

- Yaþam tarzý, felsefe ve yaklaþým olarak zaman yönetiminde baþarýlý olabilmek için önemli özellikleri ve unsurlarý paylaþmak

- Yapýlacak canlandýrma ve uygulamalarla bireysel olarak geliþtirilebilecek alanlarýn katýlýmcýlar tarafýndan tanýnmasýný saðla

- Katýlýmcýlarýn seminer konusunda kendilerini geliþtirebilmeleri için gerekli yayýn, referans ve araçlarý sunmaktýr.
II. Seminerin Felsefesi

En deðerli kaynaðýmýz zaman. Çünkü o yaþamýmýzý belirliyor. Algýlanabilir tanýmlý dilimler içinde geri gelmemecesine geçip g

Zamaný çeþitli þekillerde kullanýrýz. Çalýþýrýz, dinleniriz, eðleniriz, ciddi ve önemli iþlerle uðraþýrýz, sýradan ve boþ iþlerle uðra
farklýdýr farkýnda olmasak da. Kimi zaman sahip olduklarýmýzý korumak için zaman harcarýz. Kimi zaman da yeni bir þey
geliþtirmek için.

Gittikçe karmaþýklaþan yapýlar, süreçler ve iliþkiler aðý içinde &ldquo;zamaný etkili olarak yönetmek&rdquo; yaþamsal derecede
bir özellik. Zamaný etkili olarak yönetebilen kiþiler, baþarýlý ve iyi bir hayat yaþarlar. Peki ama zamaný nasýl yöneteceðiz ?
Bu konuda sihirli bir formül var. Duyulduðunda çok basit ve sýradan gelebilir; &ldquo;
Öncelikleri belirleyin, sonra bu doðrultuda örgütlenip harekete geçin&rdquo;
Zamanýn gereðinden fazla verimli bir þekilde programlanmasý ve denetlenmesi genellikle ana amaca zarar verebilir ve yaþamý
tatsýzlaþtýrabilir. Oysa, verimlilik üzerine odaklanýnca anlamlý bazý iliþkiler geliþtirilemez olabilir, insanca gereksinimler
karþýlanamayabilir.

Bu durum, yeni bir eðilimi ve kavramý güçlendiriyor. Önemli olan zamaný deðil, kendimizi yönetebilmektir. Dolayýsýyla, beklentile
bakýmýndan odak noktasý olarak zamaný deðil, iliþkileri koruyup geliþtirmeyi ve sonuçlara eriþmeyi hedeflemektedir.

Bu seminer, zaman yönetimi kavramýný uygulama odaklý yapýsýyla ilginç olaylar, örneklemeler ve benzetmelerle birlikte irdeliyo

III. Programýn Ýçeriði
&bull;Hýz ve Zaman kavramý, zaman saygýsý ve zaman kültürü

&bull; Zaman öðüten tuzaklar

&bull; Telefon, bilgisayar, muhabbet, toplantýlar, formaliteler, trafik..vb

&bull; Planlama ve önceliklendirme; Önemli iþler, Acil iþler

&bull; Planlama araçlarý

&bull; Düzenli ve tertipli olmak

&bull; Bilgiyi yöneten zamaný da yönetir.
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&bull; Hedeflere göre zaman ve yaþam yönetimi
IV. Eðitim Yöntemi
Eðitim sýrasýnda çeþitli uygulama ve grup çalýþmalarýyla yoðun tempolu bir program izlenir.

Özellikle zaman yönetimi unsurlarýnýn önemi ve etkisinin çeþitli uygulamalarla katýlýmcýlar tarafýndan tanýnmasý saðlanýr. Örn
uygulamalar ve canlandýrmalarda video çekimleri yapýlýr.

&bull;Teorik bilgiler
&bull;Canlý ve gerçek öyküler,
&bull;Alýntýlar, anýlar, özdeyiþler,
&bull; Video Ve film sunumlarý
&bull;Araþtýrma sonuçlarý ve istatistiksel bilgiler&rsquo; uygun ve canlý bir akýþ ve içerikle sunulacaktýr.
Katýlýmcýlara &ldquo;Eðitime Katýlým Sertifikasý&rdquo; verilecektir.
V. Süre
1 günlük bir program olarak tasarlanmýþtýr.
VI. Katýlýmcýlar

Her seviyede yöneticiler, Zaman yönetimi kavramýný yaygýnlaþtýrmak amacýyla her seviyede bütün personel - Eðitim verimi ve
etkililiði için en fazla 15 katýlýmcý öngörülmüþtür.
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