
 

APIE DIENOS PLANAVIMĄ 

 

Jau kurį laiką Lietuvoje mokymasis vyksta nuotoliniu būdu, kuris sukėlė nemažai iššūkių, 
lėmusių įvairiausių emocijų. Kaip pastebėta, nemažai daliai žmonių didžiausias iššūkis tapo 
susidėlioti dienos planą taip, kad viską suspėtų padaryti laiku ir be streso, neperdegant ir išliekant 

pozityviam. Šių dienų realybė – tai nauja patirtis ir galimybė daug ko išmokti. 

Šiuo metu labai svarbu: 
1. Išlikti ramiam ir kantriam, kai nepavyksta pirmą kartą. Bandyti vėl... 

2. Ieškoti išeities, jei kas nors nepavyksta keletą kartų: ramiai spręsti iškilusius klausimus 
tariantis su draugais/kolegomis ar specialistais. 

3. Padėkoti už suteiktą pagalbą. 

4. Pasidalyti savo patirtimi, atradimais su draugais/kolegomis, pagelbėti kitiems (gal kas nors iš 
jų šiuo metu ieško atsakymų į tuos pačius klausimus). 

5. Susidaryti veiklų planą. 

6. Palaikyti pozityvų emocinį ryšį su draugais/kolegomis, mokytojais, specialistais: nuo to 
labai priklausys tolesnis jūsų bendravimas ir pasitikėjimas vienų kitais. 

 
Tad kaip susiplanuoti dieną produktyviam darbui ir poilsiui? 

Teorija ir praktika rodo, jog vienas iš paprastų ir labai efektyvių įrankių, padedančių 
atlikti darbus ir dirbant neišsekti yra veiklos planavimas. Dienotvarkėje (pridedama, žr. nuorodą) 
yra keli pagrindiniai punktai. 

Data: pradėti keisti savo įpročius galime dabar. Mums nereikia laukti pirmadienio ar 
naujų metų. Gyvenimas per trumpas. 

Citata: kartais gera citata įkvepia ir padeda nusiteikti dienai. Kartais jos nereikia, nes ir 
taip esam nusiteikę, o kartais ir ji nepadeda – tada geriausia pereiti prie darymo. 

Planas: darbų išskirstymas ir veiklos planavimas kas valandą leidžia neužsisėdėti prie 
vienos veiklos tol, kol nieko nebematom ir nebejaučiam nieko, išskyrus pyktį ir alkį. 

Darbai: darbų prioretizavimas leidžia nuspręsti, kur šiandien koncentruosimės ir kreipsime 
daugiausiai laiko ir resursų, kokios veiklos antrinės ir kokios paskutinės. Nenaudingų ir 
neefektyvių darbų nedarymo suplanavimas leidžia apsispręsti, ko atsisakysime, ir skirti daugiau 
laiko norimoms efektyvioms veikloms. 

Įkrova: visą dieną mes naudojame savo organizmo resursus. Atstatomųjų veiklų 
suplanavimas leidžia atkurti resursus ir atgauti organizmo pusiausvyrą. 

Refleksija: dienos pabaigoje svarbu peržvelgti savo dieną – kurie dienotvarkės punktai 
įvykdyti, kurie ne, kuriuos verta perkelti, o kuriuos tiesiog išbraukti. Taip pat naudinga 
atspindėti savo emocinę ir fizinę savijautą bei lydinčias mintis, arba šiaip kokią genialią mintį 
užsirašyti. 
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