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Productive Home Working
Learn via: Classroom / Virtual Classroom / Online
Duration: 3 Gün

Overview
Yeni iş dünyasına hoş geldiniz!
Birçoğumuz Covid-19'un bir sonucu olarak hızla evden çalışmaya geçiyoruz.
Hepimiz bir kampta ya da başka bir kampta olacağımızı varsayıyoruz - ya tamamen dikkati dağılmış ve umutsuz, ya da kendimizi o kadar odaklanmışız ki
durmadan çalışacağız. Gerçek ise bunlardan hiçbiri olmak istemiyorsunuz. İhtiyacınız olan iyi bir çalışma ve iyi oluş dengesi ve bunun için de iyi bir öz
disiplin gerekiyor.
Bu oldukça katılımcı nitelikteki grup çalışması, dikkatinizi çekmesi gereken önemli alanları vurgulamakta olup eğitimde gerçekleştirilen tartışmalar, fikir
üretimi, sorun çözme ve pratik araçlar ve ipuçları ile kısa zamanda evinizde kendi patronunuz olabilmek için gereken başarılı bir yaklaşımı
planlayabileceksiniz!
Bu eğitim ile aşağıdaki gibi soruları cevaplamanıza yardımcı olacağız:
Her gün nasıl motive olurum?
İyi bir iş yapıp yapmadığımı kim bilebilir?
Evdeki tüm dikkat dağıtıcı şeyleri nasıl yöneteceğim?
Bana uygun bir çalışma alanı oluşturmak için neye ihtiyacım var?
Bu eğitimde kullanabileceğiniz birçok faydalı bilgi bulunuyor ancak içinde bulunduğunuz durumlar size özel. Bu nedenle de bu durumunuzu gözden
geçirmenize ve öz yönetim becerilerinizi kendinize uygun hale getirmenize yardımcı olacağız, böylece evde çalışmanın kendiniz ve işiniz için
faydalarını en üst seviyeye çıkarabilirsiniz.

Who Should Attend
Hedef Kitle
Evden çalışma konusunda yeni olan, herhangi bir düzeydeki herkes.

What You Will Learn
Determine what successful home working means to you
Use your existing strengths to help you create and manage your own new ways of working
Identify your likely challenges and distractors, and plan how you’re going to tackle them
Maximise communications with your manager, your support ‘tribe’ and your vital business community - staying engaged, motivated and
recognised for your contribution, during this extraordinary time

Outline
What does success look like for you?
Deploying your strengths in a new way
Your challenges
Applying structure
Motivation and communication
Recognising your achievements
To help you get homeworking right for you, at the end of the workshop you will be given:
A personal home working plan and review notebook
Printed on: 11.26.2020 Page: 1/2

Access to a range of hints and tips for further learning
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