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1 RĪKOJIES AR SVARĪGO, 
nereaģē uz steidzamo

Mūsdienu pasaule mums sniedz arvien vairāk dažādas iespējas sava laika un 
enerģijas izšķiešanai. Treniņa laikā dalībnieki definēs savas vitāli svarīgās 
prioritātes, lai koncentrētos uz aktivitātēm, kas sniedz lielu pievienoto vērtību 
ilgtermiņā, nevis nebūtiskām nodarbēm.

2 TIECIES PĒC IZCILĀ, 
nesamierinies ar parasto

Skaidri nodefinējot vēlmos rezultātus savās profesionālajās un personīgajās lomās, 
dalībnieki iegūs virzienu un motivāciju, lai sasniegtu savus ambiciozākos mērķus. 
Lai spētu efektīvi izvērtēt savas ikdienas aktivitātes, treniņa dalībnieki definēs 
katras savas dzīves lomas mērķi.

3 PLĀNO LIELOS AKMEŅUS, 
nešķiro granti

Pastāvīga galveno uzdevumu plānošana rada fokusu un ir saskaņā ar 
vēlamajiem rezultātiem. Treniņa dalībnieki apgūs procesu, kā plānot savu 
dienu un nedēļu, lai ilgtermiņā sasniegtu rezultātus personīgajā un 
profesionālajā jomā.

4 PĀRVALDI TEHNOLOĢIJU, 
neļauj tai pārvaldīt sevi

Tehnoloģiju uzdevums ir palīdzēt veikt mūsu darbu, nevis traucēt tam. Ir ļoti 
svarīgi izveidot e-pastu, uzdevumu, kalendāra, piezīmju un kontaktu 
organizēšanas procesu, lai ikdienā varētu fokusēties uz rezultātu sasniegšanu.  
Dalībnieki iemācīties likumus, kas nodrošina vislielāko atdevi no tādām 
informācijas sistēmu platformām, kā Microsoft Outlook, Google, Lotus Notes.

5 UZTURI SAVU AIZRAUTĪBU, 
neizdedz

Lai ikdienā nodrošinātu sevi ar pietiekamu enerģijas daudzumu, ir nepieciešams 
pastāvīgi atjaunoties. Treniņa dalībnieki izveidos plānu, kas palīdzēs uzturēt 
viņu ķermeņu garīgo, fizisko, emocionālo un intelektuālo enerģiju.

IZVĒLES
izcilu rezultātu sasniegšanai

™

Atšķirība starp slīkšanu darbos un lidošanu pretī mērķiem 
ir spējā pieņemt gudrus lēmumus un pareizās izvēles. 
FranklinCovey treniņā “Produktivitāte 21.gadsimtā” 
dalībnieki iemācās procesu, kurš ievērojami palielina viņu 
spēju sasniegt dzīves nozīmīgākos mērķus. Šis treniņš ir 
balstīts zinātniskos pētījumos un gadiem ilgā pieredzē, un 
sniegs izmērāmu produktivitātes pieaugumu un iekšēju 
sasniegumu un piepildījuma sajūtu.
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ВЫДАЮЩИЕСЯ

I НЕОБХОДИМОСТЬ

СРОЧНЫЕ ДЕЛА НЕСРОЧНЫЕ ДЕЛА

II РЕЗУЛЬТАТЫ
ВЫДАЮЩИЕСЯ

III ПОМЕХИ IV ТРАТА ВРЕМЕНИ
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Кризисы
Неотложные проблемы
Срочные проекты, встречи и 
отчеты

Ненужные прерывания
Бесполезные отчеты
Неважные встречи, телефонные 

звонки, электронные письма
Пустяковые проблемы других людей

Мелочевка, работа «для галочки»
Звонки, электронные письма, не 

относящиеся к делу
«Пожиратели времени»
Меры для ухода от действительности
Избыточный просмотр ТВ, 

пребывание в интернете, праздность

Подготовка
Предотвращение
Планирование
Выстраивание отношений
Восстановление
Прояснение ценностей

IZCILU REZULTĀTU 
SASNIEGŠANA

APRAKTS DZĪVS

Produktivitāte 21.gadsimtā



RISINĀJUMS
FranklinCovey kurss "Produktivitāte 21.gadsimtā" iedvesmo 
dalībniekus izmantot procesu, kas ievērojami palielinās viņu spēju 
sasniegt dzīves svarīgākos mērķus. Balstoties uz zinātniskiem 
pētījumiem un ilggadēju pieredzi, šis risinājums ne vien nodrošina 
izmērāmu pieaugumu personīgajā, komandas vai organizācijas 
efektivitātē, bet arī atjauno iesaistes sajūtu un sniedz rezultātus.

DALĪBNIEKA MATERIĀLI

IZAICINĀJUMS
Informācijas daudzums, kas nonāk pie mums caur dažādiem 
kanāliem (teksti, e-pasti, sociālie tīkli, blogi utt), apvienojumā ar  
darba apjomu, ir milzīgs un nomācošs. Tas apdraud mūsu spēju 
skaidri domāt un nodrošināt saprātīgu lēmumu pieņemšanu par to, 
kas ir svarīgs. Ja reaģējam uz šiem stimuliem bez pārdomātas 
rīcības, mums rodas grūtības sasniegt mērķus, kas ir vissvarīgākie 
mūsu profesionālajā un personīgajā dzīvē.

IEVIEŠANAS PROCESS

NOVĒRTĒJUMS

5Choices 
novērtējums

APMĀCĪBA

1 dienas 
seminārs
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ieviešanas 

process

ĪSTENOŠANA

Atskaites sesija

NOVĒRTĒJUMS ATSKAITES SESIJA

5Choices 
novērtējums

TECHNICAL GUIDE 
Microsoft® Outlook® Edition

“Extraordinary productivity is not about time
management, it’s about managing your decisions,

attention, and energy.” —Leigh Stevens

A BRIEF MONOGRAPH

The Next 

Generation of 

Productivity
BONUS MODULE

OFFICE
NIRVANA

Find Peace and Productivity
in Your Workspace

BONUS MODULEBONUS MODULE

4G 9:41 AM

5CHOICES
PLANNER

Become extraordinary
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TAKE-HOME

TOOLS

DALĪBNIEKA MATERIĀLS

TEHNISKĀS VADLĪNIJAS
Instrukcijas kā sekmīgāk izmantot Microsoft® 
Outlook®, Lotus Notes,®  
Google Apps®, etc.

TRĪS BONUSA MODUĻI 
(video formāta mini kursi)

ĪPAŠI SVARĪGIE MĒRĶI  
Chris McChesney, 
Stratēģiskās izpildes vadītājs, FranklinCovey

BIROJA NIRVĀNA
Julie Morgenstern, 
Produktivitātes stratēģis, The New York Times 
dižpārdokļu autors

PAMATI: KĀ RŪPĒTIES PAR PRĀTU
Dr. Daniel Amen, 
Smadzeņu eksperts, The New York Times  
dižpārdokļu autors

5CHOICES APLIKĀCIJA
Nēsā produktivitāti savā kabatā. 
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SNIEDZIET KATRAM SAVAS ORGANIZĀCIJAS DARBINIEKAM ZINĀŠANAS UN INSTRUMENTUS, KAS VIŅIEM 
NEPIECIEŠAMI, LAI SASNIEGTU IZCILĪBU.

Lai saņemtu vairāk informācijas par FranklinCovey programmu „Produktivitāte 21.gadsimtā”, sazinieties ar mūsu klientu partneri pa tālr. 
+371 67 505 795 vai e-pastu office@franklincovey.lv
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