HALLGATÓI
TÁMOGATÁS

Hello challenge!

TIME TO DO
Motivációs toolkit a mindennapokra
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Két munkafüzettel találkozhatsz, ami
a motivációról szól.
HELLO CHALLENGE – TIME TO DO
HELLO CHANGE – TRY, FAIL, LEARN, REPEAT

A Hello challenge! – Time To Do neked szól,
ha nagyjából tudod, mit szeretnél elérni most és
► praktikus eszközöket keresel ahhoz, hogy belefogj a céljaid
megvalósításába,
► de nehezen állsz neki,
► vagy elveszel a túl sok tennivalóban.

Hogyan állj neki?
Nyomtasd ki,
vagy nyisd meg a gépeden,
és szerezz pár üres lapot
vagy egy füzetet!
Találd ki a napodban,
mikor szánsz rá fél órát!
Ez legyen egy fix pont a napodban
egy héten keresztül!
Egy napra egy vagy két feladat jut.
Készíts elő egy íróeszközt!
És önmagad.
Kezdj bele!
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Adj a napodnak ritmust!
1. nap
Lehet, hogy ezzel semmi gondod nincs, lehet, hogy csak mostanában
megy nehezen, lehet, hogy korábban sem volt egyszerű. Hasznos lehet,
akkor is, ha csak sodródsz az ezer feladattal és akkor is, ha képtelen vagy
nekifogni.
Ha nem okoz gondot, át is ugorhatod. De, ha igen, akkor:
mielőtt belefognál, hangolódj rá, gondold végig, pl. most éppen mi
segít idefigyelni, jelen lenni? Mik segítenek egy jó napi ritmusban
neked? Lehetnek apró dolgok is: nyújtózás, egy bögre tea…
Reggeltől estig – Hétfőtől vasárnapig?

Mik azok a napi rutinok, amik segítenek a napod szervezésében és …
már csinálod,
és érdemes folytatni

korábban csináltad,
és hasznos újra
elkezdeni

még nem próbáltad,
de beválhat

Prioritások –
first things
first
1. nap
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Hova szeretnél
eljutni?
Milyennek látod magadat
egy átlagos napon, ha
elérted, amit most kitűztél?

Mielőtt nekiugranál
a naptáradnak, van egy fontos lépés.
Ha kihagyod, akkor telepakolhatod
a naptáradat, szuper Exceltábát
varázsolhatsz, de valahol el fogsz akadni.

Milyen a viselkedésed,
a testtartásod,
a gondolkodásod,
a külsőd?

Az időd a te vagyonod, úgy tudsz vele jól
gazdálkodni, ha meghatározod mi a célod. Gondolj arra, ha
egy céget indítanál, akkor is elég vad üzleti terv nélkül belefogni.
Légy bátor, őszinte és reális! Válaszold meg a kérdéseket
a nyilakon! Amivel nehezen boldogulsz, ahhoz a lap alján megtalálod
a következő feladatot.

Milyen feladatok állnak előtted?
Melyik fontos neked? Miért?
Hogyan fogsz neki?
Mit halogatsz?
LÁSD:
► Időtudat - mátrix
► Minimum - optimum
LÁSD:
► Ezer mérföldes út
► Mozgasd be
► Szalámi - taktika

LÁSD:
► Halogatás-detektív

A priorizáláshoz használhatod az
Eisenhower-mátrixot is, hasznos
lehet heti vagy havi beosztáshoz,
de ahhoz is, hogy egyszerűen éber
és tudatos legyél abban, mit miért
csinálsz.
Bővebben pl: Az Eisenhower
mátrix jelentése és használata
Warning: a döntéstámogató
kérdéseket használhatod
bármikor, de a mátrixozást
inkább ne vizsgaidőszakban
tanuld ki!

2. nap

FONTOS

Időtudat – mátrix

TEDD
MEG

TERVEZD
BE

NEM
FONTOS
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ADD ÁT

KUKA

SÜRGŐS

NEM
SÜRGŐS

Döntéstámogató kérdések
Mi lenne, ha törölném? Mi lesz a következménye, ha nem teszem meg?
► Nagy hatású, negatív?
► Nincs semmi hatása? Esetleg jobb is, ha nem teszem?
Nem fontos, hogy én csináljam meg? Megkérhetek valakit?
Vigyázz: a töltődésnek, pihenésnek fontos hatása van, ilyesmi ne
kerüljön a kukába, de a „10 percenként csekkolom a telomat” mehet
oda! 
Jó, ha tudod, a sikeres cégek nem abban különböznek, hogy mennyi
feladatuk van a Do vagy a Delete kategóriában, hanem hogy szánnak-e
időt a nem sürgős, de fontos kérdésekre, és kiszervezik-e a sürgős,
de nem fontos tennivalókat. Saját életünk sikeres cégében ugyanúgy
működik ez az elv.

Minimum – optimum
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3. nap

Ha magadról gondolkozol, akkor ne csak a tanulásban vagy munkában
gondolkozz, hanem teljes önmagaddal foglalkozz! A lenti kategóriákban
jelöld be, mi az a minimum, amire szükséged van, és hol vagy
pillanatnyilag. Az üres oszlopba szabadon választhatsz témát.
10
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Mire van szükséged?

Lakóterem

Szakmai
aktivitásom

Tudásom

Kapcsolataim

Hangulatom

Testem

0

Milyen akár apró lépésekkel, változtatásokkal tudod megtámogatni, hogy eggyel
előrébb lépj?
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Minek van valóban jó hatása rád?

Például a kikapcsolódásaid valóban pihentetnek, feltöltenek?

Természetesen ezt a diagrammot használhatod arra is, hogy bejelölöd az
optimumot, ahova szeretnél hosszabb távon eljutni, és megfogalmazod,
mit kell tenned érte. Erre, használhatod pl. az életkerék formátumot is.

Mozgasd be
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3. nap

A mozgás pozitívan hat a memóriánkra, aktivitásunkra, életerőnkre.
Tanulásra serkentő ingergazdag környezetben, vagy sportolás hatására
növekszik az agysejtek száma a memóriáért felelős agyterületeken.
Ha mozgunk a tanulás előtt max 15 perccel, még 24 óra elteltével is
jobban fogunk emlékezni a tanultakra, mintha nem mozogtunk
volna. A mozgás ráadásul igen hatékony stressz-levezetés.
Milyen aktivitást csinálnál szívesen?
Mi az, amibe belefognál, hogy kicsit bemozgasd magad?
Hangold magad a mozgásra! Azzal indíts, ami reális.
A „kicsi, de csinálom” több mint a „nagy, de csak elképzelem”.
Például:
► futás helyett elmegyek sétálni, de azt rendszeresen,
► kiválasztok egy ötperces tornavideót, és kitalálom az idejét
(reggel, este, két óra között?), hogy kéznél legyen
► csinálok egy nyújtást, ha fáradok.

Figyeld meg, milyen mozdulat esik jól a testednek. Ha találsz ilyen
mozdulatot vagy mozgást, tedd rendszeresen! Nem kell sokat, de tedd
szokássá! A tested és lelked meghálálja.
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Az ezermérföldes út

4. nap

Érezted már, hogy igaz a mondás, hogy: minden kezdet nehéz?
Fölhúzni a futócipőt, legépelni a szakdolgozat első sorát, vagy megfogni
a mosogatószivacsot? Mi már biztosan éreztük. Viszont, ha nekiállsz,
egy idő után belejössz.
Amikor olyasmi felé fordulunk, amivel legszívesebben
nem foglalkoznánk, az agyunkban a fájdalomhoz kötődő
agyterületek aktiválódnak. Az agy ezt a kellemetlen stimulációt
megpróbálja leállítani azzal, hogy másfelé igyekszik orientálni
a figyelmünket. A kutatók azonban rájöttek arra, hogy röviddel az
után, hogy belekezdünk, ez a negatív élmény megszűnik.
Terebélyes fa hajszál-gyökérből fejlődik,
kilenc-emeletes torony kupac földből emelődik,
ezer-mérföldes utazás egyetlen lépéssel kezdődik.
(Lao-ce)
Mibe fognál bele? Mi lenne az első lépésed?

Miután elkezdted csinálni, megszűnt a negatív állapot?
Ha igen, és megtetted az első lépést, veregesd meg a válladat!

Ha elakadtál az első lépés előtt

Negatív mantráim, azaz
a „miért nem” fogsága
4. nap
A gondolataink hatnak ránk. Ha nagyon negatívan gondolkodunk
valamiről, akkor azzal nemcsak a hangulatunk, hanem a jövőről
alkotott képünk is borúsabbá válik. Sajnos negatív gondolataink
sokszor kontrolálatlanul ott teremnek, automatikusan válaszként
jönnek egy-egy helyzetre.
Negativitásuk ereje abban rejlik, hogy nyomokban igazságot
is tartalmaznak, ezért hiszünk nekik, de valójában az igazság
szélsőségesen torzított képét mutatják, mint egy gömbtükör,
amiben ötször szélesebbnek látjuk önmagunk. Negativitásukkal
gúzsba kötnek minket és halogatásra, és kevésbé oké
feszültségcsökkentő praktikákra (evés, cigi, alkohol) biztatnak.
Szólhatnak rólunk, másokról, az élethelyzeteinkről. Mi most itt
főleg motivációhoz, feladathelyzethez kapcsolódókat fogunk
megnézni.
Ezek a mondatok belénk ivódhattak a saját családunkban, az oktatási
rendszerben vagy bárhol, ahol sok időt töltöttünk egy önmaga
vagy mások felett ítélkező emberrel, de az okok keresése helyett,
keressük inkább a megoldást.
A jó hír az, hogy mi is tudunk hatni a gondolatainkra. És habár
vissza nem tudjuk küldeni, de megállíthatjuk őket és apró darabokra
szedve egy igazabb valóságot rakhatunk ki mozaikkockáikból.
Az alábbi gyakorlat mellett a másik workbook: Hello Change!
feladatai is segíthetnek ebben és elég jó rövid összefoglalót és példákat
találhatsz itt is.
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Ha ez nem
sikerül, akkor
nem viszem
semmire/
nem vagyok
idevaló.

Mindenkinek
jobban sikerül
majd.

Biztos nem
fogom
megérteni.

Képtelen
vagyok
nekiállni,
mert úgysem
érek időben
a végére.

Semmi
értelme.

NEKED IS VANNAK HASONLÓ NEGATÍV MANTRÁID?
Amikről érzed, hogy lefele húznak?
TEDD FEL AZ ALÁBBI KÉRDÉSEKET ÉS VÁLASZOLD MEG ŐKET
MAGADNAK!
Példa
mindenkinek jobban sikerül majd.

Saját példád

Mi a legjobb, ami történhet? Minek következtében történhet meg?
A legjobb, ami történhet, hogy
nekem sikerül a legjobban.
Az teszi lehetővé, ha nagyon időben
elkezdek készülni.

Mi a legrosszabb? Minek következtében történhet meg?
A legrosszabb, hogy tényleg
mindenkinek jobban sikerül és nekem
nem fog. Akkor történhet meg, ha
nem foglalkozok vele, vagy egyáltalán
nem értem meg.

Mi a reális? Valójában várhatóan mi történik majd?
Valószínűleg nem az enyém lesz
a legjobb, mert nem álltam neki
időben, de egy középjó még lehet
belőle, ha megértem. Ehhez az
kell, hogy tudjam mit nem értek és
megkérdezzem a csoporttársaimtól
vagy a konzultáción.

Ha nem sikerül, túl tudom élni? Milyen megoldást fogok találni, hogy
ne ez az egy vereség határozza meg mi történik a jövőben? 5 év múlva is akkora jelentősége lesz ennek a pillanatnak?

Milyen erőforrásaim, korábbi tapasztalataim vannak, amik segíthetnek? Oldottam már meg hasonló helyzetet? Hogyan csináltam?
(Mire és hogyan fókuszáljam az erőmet? Mit tudok priorizálni,
átszervezni, elengedni? Hogyan, mivel tudok kedvet csinálni?)

Nem kell egyből megoldani! Mik lehetnek az első lépések?
Mi/ki segíthet átlátni?

Lehet, hogy tanulhatok belőle valamit? Mit tanulhatok belőle? Mire
lehet jó később? Milyen képességeim fejlődnek, ha megoldom?
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Ide jegyzetelhetsz még

Szalámi taktika, azaz szedd
szét és győzd le!
5. nap
Könnyen a kedvedet szegi, ha őrült sok feladatot akarsz egyszerre
megoldani, mert mind extra sürgős és ultra fontos, vagy ha egy nagy
feladatnál rögtön a végcél lebeg a szemed előtt. Ha megijeszt egy
feladat, szedd ízekre. Lépésről- lépésre haladj vele. Segít, ha időt szánsz
a tervezésre, részekre osztod és kitalálod, mivel jutalmazod részenként
a haladást. Ez nem elvesztegetett idő, többet nyersz vele, mint amennyit
ráfordítasz.

Feladatbontás
► Írd le a feladataidat, rakd sorba őket és darabold fel:
► döntsd el mi a fontossági sorrend
► bontsd részfeladatokra
► saccold meg, ezek mennyi időt vesznek igénybe
► (reálisan belefér a napodba?)
► és a részfeladatokat oszd be napokra
► és a napi feladataidat is rangsorold
► haladj végig a feladatokon
► ami megmarad, vidd át másnapra!

Jó technika tud lenni erre a mind-map (amiből szuper applikációkat is
találsz, de ne bonyolítsd túl: egy nagy lap, vagy egy csomag post-it és egy
üres fal is megteszi). Ha új technikát próbálsz, használd a legegyszerűbb
kivitelezést.
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Vizsga 1.
Vizsga 2.
Projektek
stb.

Beadandó
Önellátás

A szervezésre fontos időt fordítani,
de a szervezés szervezése,
tökéletesítése már időt visz el.
Hagyd a nyugisabb időszakokra
az appok összehasonlító
elemzését !
Kedvencünk a mind-map postit-es (vagy rajzszöges, mágneses)
verziója a falon, mert mozgathatóak
a feladatok és ami kész,
összegyűrhető és lehet vele kosárra
dobni. Önmagában is jutalom…

Témákra bontott listákkal is jól strukturálhatod, hogy melyek
a főfeladatok, főtémák, amiben haladni szeretnél?
Pl. Vizsga 1, Vizsga 2, Vizsga 3, Otthoni tennivalók
Oszd fel a lapod annyi részre, ahány főtémád van, és gyűjtsd ki, hogy
a mai napra, milyen feladatok jutnak! A hosszabb távú feladatokat
külön gyűjtsd! Ha elvégeztél egy feladatot, húzd ki vagy pipáld ki, ahogy
a leginkább élvezed!

A feladatok követéséhez használhatsz Kanban táblát is, ahol nemcsak
az oszlopokkal, de a sorokkal is tudsz struktúrálni. Itt az a jutalom, hogy
az utolsó oszlopban egyre több és több post-itet találsz.

Időszeletelés –
Pomodoro módra
Ha az idődet bontod kisebb egységekre,
az is megkönnyíti, hogy ne egy végtelen
és kegyetlen mókuskeréknek lásd
a napod. Erre alkalmas a Pomodoro
technika.

Állítsunk be egy időzítőt
25 percre, és dolgozzunk
egy adott feladaton!
Ne arra fókuszáljunk,
hogy befejezzünk valamit,
hanem hogy megszakítás
nélkül, koncentráltan
foglalkozzunk a feladatunkkal
az adott időintervallum alatt.
A figyelemelterelő tényezőket és
trükköket (telefon jelzései, másik témára
való átklikkelés) zárd ki! Ha mégis belefutsz
ilyesmibe, írd fel egy papírra, és írd mellé a vele
töltött időt is. A nap végén fontos ránézned és
átgondolnod, mit tehetsz 25 perc zavartalanságért.
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A pomodoro (olasz szó,
jelentése paradicsom)
technikát Francesco Cirillo
alkotta meg
a ’80-as évek végén.
(Na, nem a paradicsom
cikkekre vágott
fogyasztásának ajánlása,
hanem a kis felhúzható
konyhai vekker miatt.)
Időgazdálkodási
és hatékonysági technika
lévén a siker kulcsa
a kimért időben rejlik.

Minden pomodoro
(25 perc) után tartsunk
egy rövid szünetet
(5 perc), majd újabb
25 perc munka következzen,
és így tovább. A 4. ilyen
kör után, azaz 2 óránként
hosszabb szünet (15-30 perc)
következhet.
Egy kis online segítség: Study with me (with music)
2.5 hours pomodoro session! - YouTube

18

Ezt a technikát (ahogy minden mást is) akkor tudod maximálisan a javadra fordítani, ha egyéni teljesítményedhez
igazítod. A fenti ritmus egy kiindulási pont. Mi itt
is arra buzdítunk, hogy találd meg önmagad ritmusát a technika keretein belül. Lehet, hogy
kezdetben 15-20 perc lesz a figyelmi kapacitásod.

A produktivitásunk ciklikus,
nem pedig lineáris. Ahogy
mindenkinek megvan a maga
aktív napszakja, úgy egy-egy
hosszabb feladaton belül is
hullámzó a teljesítményünk.
Az viszont általános, hogy
egy felnőtt ember sem tud
megszakítás nélkül ugyanolyan
intenzitással figyelni.

Tapasztalataim

Ne csüggedj, napról napra alakulni
fog! Ez nem verseny, ne akard
növelni az időt 25 perc fölé.
Ha már vinne tovább
a lendület, akkor
tarts kicsit rövidebb
pihenőt, de öt perc
szusszanás és egy kis felállás
nem fog megártani.
Egy nagyobb 1-1,5 órás pihenőt
időzíts a napod legkevésbé aktív
időszakára.

Ide jegyzetelhetsz még
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Halogatás – detektív

6. nap

Mindannyian halogatunk, de ha tudjuk, hogy mit, mikor és miért,
az segítséget tud nyújtani, hogy elkerüljük a halogatást.
A halogató technikák használata jó rövidtávú stratégia arra, hogy
elkerüld a feladat okozta stresszt és erőfeszítést. De ha őszinte vagy
magadhoz, közben vagy utána ott a kellemetlen következmény meg
a bűntudat. Olyan ez, mint gengszterekkel pókerezni: lehet, hogy volt
pár jó kör, de a végén üres zsebbel mész haza.
A halogatás lehet hasznos is, de csak ha tudatosan csinálod,
azokat a dolgokat teszed el későbbre (szándékosan), ahol a halogatással
nyerhetsz, pl. megfontolást, információt, stb. Egy szemléletformáló
előadás a tudatos halogatásról: How to multiply your time - 18 min
Ha azonban a halogatással csak el akarod kerülni, hogy foglalkozni
kelljen valamivel, amit igazából most kellene csinálni:
Készíts listát „professzionális” halogató technikáidról és mondataidról!

Ha azt tervezgeted, hogy majd holnap összeszeded… már meg is van
az első pont a listán. Gondold végig és gyűjtsd össze, hogy milyen
halogatós technikákat (alias kifogásokat) használsz leggyakrabban
feladataid elkerülésére! Semmit se hagyj ki! (A nutellaevéstől …
a sorozatnézésen át … az egy éve halogatott szívesség teljesítéséig…)

M=M, azaz majd helyett
most!
Gondold át, hogyan hangzanak a fejedben a halogatós
mondatok! Csak még megnézek egy részt… Ismerős?!
A „de csak”, a „most még”, a „kicsit később”, a „majd” gyanúsan
cseng.
Mit halogatok éppen? Milyen technikákat, kifogásokat találok rá?
Milyen jól bevált halogató technikáim vannak?
Pl. majd legközelebb…, mert olyan fárasztó, idegesítő, macerás…

Ki tudod cserélni a „a majdot” „most”-ra?
Ha nehéz a „majd”-ot „most”-ra cserélned, akkor cseréld „csak most”-ra!
Csak a mai napra figyelj, nem kell rögtön azzal riogatnod magad, hogy
minden nap „meg kell csinálnod…”, elég, ha „csak most” csinálod.
Pl. Csak ma túlélem, hogy fárasztó, idegesítő, macerás…
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Jutalmazás

7. nap

A jutalomnak motiváló hatása van. Persze sokkal jobb, ha egy
feladatra belső motivációnk van, azaz igazán fontos nekünk,
vagy meg tudjuk találni, hogy miért válhat fontossá: mit tanulhatunk,
profitálhatunk belőle.
Ha azonban nehéz rávennünk magunkat arra, hogy valamivel
foglalkozzunk, ilyenkor jól jön egy kis ösztönzés. Ilyenkor
jutalmazhatod magát a tevékenység végzését, azaz „pozitív
ingerrel” párosítod: kedvenc zene, erkélyen tanulás.
Így talán legközelebb is könnyebben fogsz hozzá. Kitartó munkádat
is elismerheted valamilyen jutalommal.
Kedvcsinálók monoton
feladatokhoz

Jutalmak a kitartó munkáért,
amiért érdemes megdolgoznom…

Tippek: Figyelj arra, hogy a kedvcsináló ne vonja el a figyelmedet,
hanem támogatóan hasson, és a jutalom ne tudja szabotálni a munka
folytatását! 5 perces szünetre ne rakj 5 percet egy félórás sorozatból!
Az olyan, mint kocsmába menni tejért.

Visszatekintés
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Mi az, ami használt, miket tanultál magadról, miket viszel
magaddal?

Amiket magammal
viszek

Ha úgy érzed, hogy elindultál egy folyamatban, az összegzés után
folytasd a folyamatot, lépj tovább és tovább. A workbook gyakorlatai
szabadon ismételhetőek és a másik workbook gyakorlataival
kiegészíthetőek. Jó utat!
Ha úgy érzed, hogy igazán nem mozdultál előre (vagy csak nagyon picit),
akkor lehet, hogy mélyebb, átfogóbb dologra van szükséged. Nyisd
meg a másik workbookot, vagy keresd tanácsadóinkat bátran
a studentsupport@uni-corvinus.hu e-mail címen.

