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IO2. Sarcina 2.2                                     

Lucrați lent, lucrați mai bine                                      

Trusa de instrumente pentru formare 

Distragerea și dezordinea 
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DENUMIREA INSTRUMENTULUI: Identificarea elementelor 

cronofage 

ORGANIZAȚIA ȘI ȚARA: LUV Slovenia 

Online             Față în față  
 
Prezentare generală (Ce voi învăța?):  
 

Prin acest exercițiu, participanții vor fi încurajați să se gândească la problemele de la locul de muncă care ar 

putea reduce productivitatea angajaților. Este ideal pentru cei care ar dori să își sporească productivitatea 

prin limitarea distragerilor. Acest exercițiu este cel mai eficient atunci când este utilizat în mod obișnuit și 

dacă problemele legate de productivitate sunt abordate cu regularitate și în colectiv. 

 

 
Obiectiv (Pentru ce voi învăța acest lucru?):  
 
Exercițiul urmărește identificarea cu succes de către participanți a elementelor cronofage și a surselor 
productivității reduse la locul de muncă cu accent special pe distrageri. 

 

 
Materiale:     
 

• O încăpere mare, privată. 

• Până la patru persoane în fiecare grup.  

• Cartonașe goale de formă dreptunghiulară sau post-it-uri. 

• Un perete sau o tablă pe care să fie lipite post-it-urile. 

• Materiale pentru lipirea cartonașelor pe tablă. 

 

Timp:       30 minute                      

Grupul țintă:               Managerii și angajații din IMM-uri. 

 

 

 

 

 

X X 



 

PROIECTUL SNAIL | LENT, NECESAR ȘI ÎMBUNĂTĂȚEȘTE NIVELUL 
  

3 

 

 

Instrucțiuni pentru facilitatori 

Această activitate este individuală, însă include și elemente de lucru în grup, prin urmare 

asigurați-vă că adunați cât mai mulți lucrători posibil.   

În această activitate, participanții trebuie să se gândească la distragerile de la locul de muncă și 

la efectul acestora asupra productivității și a performanței angajaților. Fiecare participant 

primește un pachet de cartonașe goale sau post-it-uri, iar cartonașele ar trebui ordonate în 

funcție de prioritate. Activitatea este urmată de o discuție de grup și de evaluarea metodelor 

potențiale de reducere a distragerilor la muncă.  

Sarcini și procedură  

Pașii următori vor asigura implementarea cu succes a instrumentului: 

• Invitați participanții să urmărească un clip video despre „Mintea distrasă” (en: „The 

Distracted Mind”), disponibil la linkul următor: https://youtu.be/JQKELDNnzUQ 

• Încercați să inițiați o scurtă dezbatere despre ce s-a văzut în clip. 

• Oferiți participanților cartonașe goale sau post-it-uri. 

• Cereți fiecărui participant să facă o listă a principalelor distrageri tipice care pot 

conduce la lipsa productivității personale. Distragerile identificate ar putea fi 

personale, legate de grup sau specifice companiei. 

• Subliniați faptul că fiecare idee ar trebui scrisă pe o cartonaș separat. Apoi, cartonașele 

ar trebui rearanjate în ordinea priorității. 

• După ce sunt aranjate, cartonașele ar trebui numerotate în funcție de prioritate de la 1 

la 10 (1=cea mai importantă, 10=cea mai puțin importantă). 

• Apoi, fiecare persoană ar trebui să lipească cartonașele în mod aleatoriu pe tablă. 

• După care întregul grup poate lucra împreună, citind ideile și acordând atenție 

priorităților. Grupați ideile similare și eliminați dublurile. 

• Apoi, participanții ar trebui să întocmească o listă finală cu până la 10 distrageri și să le 

treacă pe o listă separată. Acesta este rezultatul întregii ședințe. 

• Pot urma apoi discuții de grup bine gestionate, abordând problemele în mod individual 

și exprimând ideile privind modul de rezolvare a unei anumite probleme.  

• Încheiați exercițiul enumerând posibilele soluții de eliminare a distragerilor. 

Discuție: 

• A existat un tipar în tipurile de preocupări indicate? 

• Ați ajuns la un acord despre care sunt problemele critice? 

• Este ușor să abordați problemele legate de productivitate sau acestea sunt o 

manifestare a unor probleme mai ample legate de companie? 

• Care sunt metodele cele mai frecvente și mai benefice de eliminare a distragerilor la 

locul de muncă? 

 

https://youtu.be/JQKELDNnzUQ
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Adaptarea la implementarea online 

Într-un mediu online, această activitate ar putea fi implementată utilizând două 

instrumente online, cum ar fi Padlet sau Google Jamboard.  

Padlet (Dashboard | Padlet) este un instrument online care sprijină activitățile de 

brainstorming, colaționare și colaborare online. În acest exercițiu, Padlet ar putea fi utilizat ca 

tablă pentru notele adezive online, unde participanții și-ar putea aduna ideile.  

Google Jamboard (Google Jamboard) este este o tablă digitală, interactivă disponibilă atât pe 

un panou cu ecran fizic cât și pe tabletă, telefon mobil sau pe aplicații web. În acest exercițiu, 

Jamboard ar putea fi utilizat ca instrument de adunare și triere a ideilor în funcție de culori, de 

prioritate. Cel mai mare avantaj al Google Jamboard este acela că puteți crea slide-uri diferite 

cu elemente diferite pe fiecare slide.  

Conectarea cu abilitatea 

Această activitate dezvoltă abilitățile de eliminare a distragerilor deoarece membrii echipei 

analizează informațiile, le evaluează și cooperează unii cu ceilalți. De asemenea, îi încurajează 

să asculte și să se gândească cum pot gestiona distragerile la locul de muncă. 

 

Dezvoltându-le abilitățile de rezolvare a problemelor, puteți îmbunătăți abilitatea acestora de 

a analiza în profunzime situațiile complexe. Și îmbunătățindu-le abilitățile decizionale, îi puteți 

ajuta să lucreze împreună cu maturitate, utilizând tehnici de gândire diferite și să se implice 

colectiv în deciziile luate. 

 

Concluzie și evaluare  

După ce participanții au finalizat exercițiul, invitați-vă echipele să evalueze procesul pentru a-și 

extrage experiențele. Spre exemplu, întrebați-i care sunt principalele diferențe dintre ierarhiile 

individuale, de echipă și oficiale, și de ce. Acest lucru va determina o discuție ulterioară. 

 

Surse 

Time Management Exercise: Identify Time Wasters > Skills Converged > Free Training 

Materials, Exercises, Ice Breakers & Roleplays | Skills Converged 

(168) The Distracted Mind - YouTube 

https://padlet.com/dashboard
https://jamboard.google.com/
https://www.skillsconverged.com/FreeTrainingMaterials/tabid/258/articleType/ArticleView/articleId/985/categoryId/112/Time-Management-Exercise-Identify-Time-Wasters.aspx
https://www.skillsconverged.com/FreeTrainingMaterials/tabid/258/articleType/ArticleView/articleId/985/categoryId/112/Time-Management-Exercise-Identify-Time-Wasters.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=JQKELDNnzUQ
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Biggest Workplace Distractions That Kill Productivity - businessnewsdaily.com 

 

 

https://www.businessnewsdaily.com/8098-distractions-kiling-productivity.html

