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„Dacă pierzi bani, s-ar putea să ai șansa de a-i recupera;
dar timpul pierdut este irecuperabil.”
Leon Ho

Alegerea priorităților sau a decide pe ce să cheltuiți mai puțin timp sau să vă reduceți
complet bugetul de timp este unul dintre cei mai importanți pași în gestionarea timpului. Uneori
trebuie să alegem prioritățile pe termen lung, iar alteori trebuie să o facem zi de zi. Întotdeauna
vor exista schimbări neașteptate și noi responsabilități în care să te încadrezi.
Primii paşi în gestionarea timpului ar putea fi conţinuţi în răspunsurile la întrebările de
mai jos.
1. Care sunt activităţile importante pe care ar fi bine să le fac azi?
Ceea ce astăzi pare cu adevarat important, mâine sau peste o luna devine lipsit de
importanţă. Rezervați întotdeauna mult timp pentru aceste priorități și folosiți restul
timpului pentru lucruri care sunt mai puțin importante.
2. Ce este urgent?
3. Care sunt consecinţele faptului de a NU cheltui timp pentru o anumită
activitate? Merită sau nu?

O zi organizată, cu activităţi bine delimitate şi programate în timp, poate să ducă la
reducerea stresului sau la prevenirea acestuia.
Aceasta ar putea arăta astfel:

 Stabileşte-ţi scopurile zilei!
 Realizează o listă cu lucrurile pe care trebuie să le faci şi alta cu lucrurile pe
care ai dori să le faci!

 Selectează din aceste activităţi PRIORITĂŢILE!

 Selecţionează activităţile în ordinea realizării:

ar fi bine să se înceapă cu ce

trebuie făcut, iar apoi cu ce îţi face plăcere!

 Încearcă să faci numai câte o activitate o data, apoi treci la următoarea!

 Nu te grăbi să treci de la o activitate la alta. Fă pauze între activităţi!
 Analizează-ţi



rezultatele la sfârşitul zile! A fost bine?

În final, oferă-ţi o recompensă!

(după A. Băban, Consiliere educațională, Cluj Napoca, 2001)

