


Sukces mogą nam zapewnić:
 samoorganizacja, 

 dyscyplina,

 elastyczność, 

 dobre nastawienie, 

 plan dnia,

 właściwe zorganizowanie swojej przestrzeni.
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To pierwszy i najważniejszy krok. 

Dotyczy wyboru miejsca pracy -

zadbaj więc o swoją wygodę, 

ale i spokojną przestrzeń, w której 

bez problemu skupisz się, a także 

wykonywasz niezbędne zadania 

(na przykład uczestnictwo 

w telekonferencji). 



Jeśli będziesz pracować z innym

domownikiem - postaraj się, by

każdy miał swoją przestrzeń lub

ustalcie zasady, jak zadbacie

o efektywną współpracę.
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Postaraj się odtworzyć swoje biuro w nowym miejscu pracy.

Korzystaj z notesów, karteczek co pozwoli Tobie robić 

regularne przerwy od ekranu i urządzeń mobilnych.

Jeśli lubisz, aby ulubiona muzyka towarzyszyła Tobie w pracy, to włącz ją.Ś
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Pamiętaj, że czas pracy zdalnej to też okazja do rozwoju.

Zastanów się, jak pracując zdalnie zorganizować sobie
przestrzeń na rozwój i zdobywanie nowych kompetencji.

Poszukaj platform e-learningowych, podcastów
czy raportów, które warto przeczytać w Twojej branży.
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Nie zapomnij zaplanować przerw – na przygotowanie 

sobie posiłku lub ulubionego napoju, rozmowę z bliskimi, 

wykonanie prostych ćwiczeń.

Zrób kilka prostych ćwiczeń rozciągających. 

Co godzinę pracy z komputerem daj odpocząć
swoim oczom przez 5 minut.

Ergonomia zaleca krótkie przerwy po 20 minutach pracy z komputerem. 

Wstań, przejdź parę kroków po pokoju.



Drogie przyszłe mamy.

Oczywiście możecie pracować w domu z komputerem.

Ważne, abyście w każdej godzinie pracy zarezerwowały

sobie 10 minut na odpoczynek.



Przetestuj funkcjonalność różnych form regularnych, krótkich spotkań np. na Skype. 

Prowadzisz dużo rozmów przez telefon komórkowy?

Zastosuj się do poniższych zasad:

1. trzymaj telefon z dala od głowy. Najlepiej używaj zestawu 

głośnomówiącego lub słuchawek.

2. jak najkrócej rozmawiaj przez telefon. Jeśli możesz rozmowy zastąp 

sms-ami.

3. unikaj noszenia telefonu cały czas przy sobie. Jeśli już musisz staraj się 

go nosić klawiaturą do ciała. Antena, która emituje sygnał jest w 

“plecach” aparatu.

4. zmieniaj ucho podczas rozmowy, tak, żeby jak najkrócej narażać tylko 

jedną ze stron głowy na emisję fal elektromagnetycznych.

5. nie używaj na raz kilku telefonów komórkowych.



Pracując „zdalnie” pamiętaj o znanych

już Tobie zasadach pracy z komputerem.



Dziękuję za uwagę


