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MODUŁ:  PRZYWÓDZTWO 

TEMAT 2:  ZARZĄDZANIE CZASEM  
I ZARZĄDZANIE STRESEM 
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SPIS TREŚCI 

I. Wprowadzenie do szkolenia. 

II. Prezentacja tematu. 

III. SMART - wyznaczanie celów. 

IV. Technika Pomodoro - zarządzanie czasem.  

V. Matryca Eisenhowera - priorytetyzacja zadań.  

VI. Ivy Lee - Codzienna rutyna dla produktywności.  

VII. Wskazówki i triki dotyczące zarządzania czasem: "Zjedz tę żabę"; Prawo Pareto; 

Zadania od A do E. 

VIII. Techniki radzenia sobie ze stresem. 

IX. Informacje zwrotne i podsumowanie sesji. 
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ZNAKI NAWIGACYJNE 

❖ Ćwiczenie grupowe 

♦ Ćwiczenie indywidualne 

 

I. Wprowadzenie do szkolenia 

Czas jest jedynym zasobem, którego nie możemy kupić za pieniądze. Czas to pieniądz. 
Spędzamy wiele naszego cennego czasu martwiąc się, że nie mamy wystarczająco dużo 
czasu na osiągnięcie celów, wykonanie zadań i dotrzymanie terminów realizacji naszych 
projektów.  

Zarządzanie czasem jest aktem świadomego planowania i wykorzystywania naszego czasu 
w celu bardziej efektywnej pracy nad zadaniami i większej produktywności w naszych 
projektach. Dobre zarządzanie czasem jest bardzo pomocne i potrzebne w każdym 
projekcie, powinno być mocną stroną każdego kierownika projektu - umiejętność 
wyznaczania celów, priorytetyzacji zadań, a nawet delegowania zadań do prowadzenia 
projektu zgodnie z wykresem Gantta, terminami, harmonogramem i porządkiem obrad.  

Podczas kolejnych dwóch godzin poznasz proste, ale bardzo skuteczne narzędzia i techniki 
zarządzania czasem, które możesz wykorzystać bezpośrednio Ty lub członkowie Twojego 
zespołu zarządzającego projektem. Zrozumiesz również skąd bierze się stres i odkryjesz 
sposoby jego eliminacji. 
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II. Temat Prezentacja 

Zarządzanie czasem to proces planowania i sprawowania świadomej kontroli nad czasem 
przeznaczonym na określone działania, zwłaszcza w celu zwiększenia efektywności, 
skuteczności i wydajności. Zarządzanie czasem może być wspomagane przez szereg 
umiejętności, narzędzi i technik wykorzystywanych do zarządzania czasem przy realizacji 
określonych zadań, projektów i celów zgodnie z terminem ich realizacji. Jest to zazwyczaj 
konieczność w każdym projekcie, ponieważ determinuje czas jego ukończenia i zakres. 
Ważne jest również zrozumienie, że istnieją zarówno techniczne, jak i strukturalne różnice 
w zarządzaniu czasem, wynikające z różnic w kulturowych koncepcjach czasu.  

Główne tematy związane z zarządzaniem czasem obejmują następujące zagadnienia: 
● tworzenie środowiska sprzyjającego efektywności; 

● ustalanie priorytetów; 

● związany z tym proces redukcji czasu poświęcanego na sprawy niepriorytetowe; 

● realizacja celów. 
 

Jak widać, umiejętności zarządzania czasem mają ogromne znaczenie dla bardziej 
efektywnej pracy, poprawy jakości pracy, dostarczania projektów na czas, redukcji stresu  
i poprawy równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Wszystkie te rezultaty 
mogą prowadzić do zwiększenia możliwości i produktywności zarówno w karierze,  
jak i w życiu osobistym. Jeśli nie przejmiesz kontroli nad swoim czasem i nie będziesz nim 
efektywnie zarządzać, możesz doświadczyć odwrotnych rezultatów. 

Ryzyko związane z nieefektywnym zarządzaniem czasem: 
● Zmniejszona wydajność; 

● Niedotrzymane terminy; 

● Niższa jakość pracy; 

● Wyższy poziom stresu i niepokoju; 

● Mniejsza równowaga między życiem zawodowym a prywatnym. 

 

 

 

  



PMTC.  
Kurs szkoleniowy z zakresu zarządzania projektami dla małych organizacji non-profit w Europie  
Erasmus+2019-1-PL01-KA204-065494 

 
 

  

5 
 

 

III. SMART - wyznaczanie celów 

SMART to skuteczne narzędzie, które zapewnia jasność, skupienie i motywację, których 
potrzebujesz, aby osiągnąć swoje cele. Może również poprawić Twoją zdolność do ich 
osiągnięcia, zachęcając Cię do zdefiniowania celów i ustalenia daty ich realizacji. Cele SMART  
są również łatwe do zastosowania przez każdego, w każdym miejscu, bez konieczności 
posiadania specjalnych narzędzi lub szkolenia. Celem tego narzędzia jest wprowadzenie 
struktury i możliwości śledzenia do Twoich celów i zadań. Ćwiczenie pomoże Ci stworzyć 
weryfikowalne trajektorie prowadzące do określonego celu, z jasno określonymi kamieniami 
milowymi i szacunkową oceną możliwości jego osiągnięcia. 

 

SMART to akronim, który możesz wykorzystać do wyznaczania celów. Aby upewnić się, że 
Twoje cele są jasne i osiągalne, każdy z nich powinien być: 

● Specyficzne (proste, sensowne, konkretne); 

● Mierzalne (znaczące, motywujące); 

● „Achievable” (uzgodnione, osiągalne); 

● Realistyczne (rozsądne, oparte na zasobach, oparte na wynikach) 

● Terminowe (ograniczone w czasie/kosztach, wrażliwe na czas). 

 

♦ Do pracy z Twoimi konkretnymi celami i ustawieniami celów przygotowaliśmy dla Ciebie 
ćwiczenie nr 1 SMART - Ustawianie celów. W poniższym tekście znajdziesz instrukcję, jak 
opisać każdą część definicji celu - ustawienia celów. 

Cel SMART - konkretny 

Cele, które są konkretne, mają znacznie większą szansę na realizację. Aby skonkretyzować cel, 
należy wziąć pod uwagę pięć pytań "W": 

● Kto: Kto jest zaangażowany w realizację tego celu? 

● Co: Co chcę osiągnąć? 

● Gdzie: Gdzie ten cel ma być osiągnięty? 

● Kiedy: Kiedy chcę osiągnąć ten cel? 

● Dlaczego: Dlaczego chcę osiągnąć ten cel? 

  

Cel SMART - Mierzalny 
Cel SMART musi mieć kryteria pomiaru postępów. Jeśli nie ma kryteriów, nie będziesz w stanie 
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określić swoich postępów i tego, czy jesteś na dobrej drodze do osiągnięcia celu. Aby uczynić 
cel mierzalnym, zadaj sobie pytanie: 

● Ile/jakie? 

● Skąd mam wiedzieć, czy osiągnąłem swój cel? 

● Jaki jest mój wskaźnik postępu? 

 

Cel SMART - osiągalny 
Cel SMART musi być osiągalny i możliwy do zrealizowania. To pomoże Ci wymyślić, w jaki 
sposób możesz go zrealizować i pracować w jego kierunku. Osiągalność celu powinna być tak 
rozciągnięta, abyś czuł się wyzwaniem, ale na tyle dobrze zdefiniowana, abyś mógł go osiągnąć. 
Zadaj sobie pytanie: 

● Czy mam zasoby i możliwości, aby osiągnąć ten cel? Jeśli nie, to czego mi brakuje? 

● Czy inni zrobili to wcześniej z powodzeniem? 

  

Cel SMART - Realistyczny 
Cel SMART musi być realistyczny w tym sensie, że cel może być realistycznie osiągnięty, biorąc 
pod uwagę dostępne zasoby i czas. Cel SMART jest prawdopodobnie realistyczny, jeśli 
wierzysz, że może zostać osiągnięty. Zadaj sobie pytanie: 

● Czy cel jest realistyczny i możliwy do osiągnięcia? 

● Czy cel jest możliwy do osiągnięcia, biorąc pod uwagę czas i zasoby? 

● Czy jesteś w stanie zaangażować się w osiągnięcie celu? 

 

Cel SMART - terminowy 
Cel SMART musi być określony w czasie, czyli mieć datę rozpoczęcia i zakończenia. Jeśli cel nie 
jest ograniczony czasowo, nie będzie poczucia pilności, a co za tym idzie, mniejszej motywacji 
do jego osiągnięcia. Zadaj sobie pytanie: 

● Czy mój cel ma określony termin realizacji? 

● Do kiedy chcesz osiągnąć swój cel? 

  

(Podążaj za trenerem, aby uzyskać więcej instrukcji dotyczących tego ćwiczenia). 
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IV. Technika Pomodoro 

Technika Pomodoro to metoda zarządzania czasem opracowana przez Francesco Cirillo  
w późnych latach 80-tych. Technika ta wykorzystuje zegar do podzielenia pracy na interwały, 
tradycyjnie 25-minutowe, oddzielone krótkimi przerwami. Każdy interwał nazywany jest 
pomodoro, od włoskiego słowa oznaczającego "pomidor", od kuchennego czasomierza w 
kształcie pomidora, którego Cirillo używał jako student uniwersytetu.  
Pomodoro to system cykliczny. Pracujesz w krótkich sprintach, co zapewnia Ci stałą 
produktywność. Masz również możliwość robienia regularnych przerw, które wzmacniają twoją 
motywację i utrzymują cię w stanie kreatywności. Metodologia jest prosta: Kiedy stajesz przed 
dużym zadaniem lub serią zadań, podziel pracę na krótkie, określone w czasie interwały (zwane 
"Pomodoros"), które są przedzielone krótkimi przerwami. Dzięki temu Twój mózg uczy się 
skupiać na krótkich okresach czasu i pomaga Ci dotrzymać terminów lub stale zapełniającej się 
skrzynki odbiorczej. Z czasem może to nawet pomóc w poprawieniu koncentracji i koncentracji 
uwagi. 

♦ Aby ćwiczyć tę technikę, powinieneś wykonać 6 kroków. Zdefiniowanie każdego z tych 
kroków zajmuje około 5 minut. 
1. Zdecyduj się na zadanie, które trzeba wykonać. 

2. Ustaw timer pomodoro (tradycyjnie do 25 minut).  

3. Pracuj nad zadaniem. 

4. Zakończ pracę, gdy zadzwoni zegar i zaznacz kratkę na kartce papieru.  

5. Jeśli masz mniej niż cztery zaznaczenia, zrób krótką przerwę (3-5 minut), a następnie 
przejdź do kroku 2. 

6. Po czterech pomodorosach zrób sobie dłuższą przerwę (15-30 minut), wyzeruj liczbę 
znaczników, a następnie wróć do kroku 1. 

Jeśli możesz zrobić to ostatnie, sugerowana jest strategia "informuj, negocjuj i oddzwaniaj": 
● Poinformuj drugą (rozpraszającą) stronę, że właśnie nad czymś pracujesz. 

● Wynegocjuj czas, kiedy będziesz mógł się z nimi skontaktować w sprawie 
rozpraszającego problemu w odpowiednim czasie. Natychmiast zaplanuj działania 
następcze. 

● Oddzwoń do drugiej strony, kiedy Twoje Pomodoro się zakończy i będziesz gotowy, 
aby zająć się jej problemem. 

 
Technika ta nie będzie zawarta w zeszycie ćwiczeń. Ale postępując zgodnie z powyższymi 
krokami będziesz w stanie zastosować technikę Pomodoro w swoich codziennych zadaniach. 

https://lifehacker.com/stay-productive-by-breaking-your-day-up-with-microburst-1829740819https:/lifehacker.com/remind-yourself-to-take-breaks-at-work-with-this-chrome-1831390349
https://lifehacker.com/remind-yourself-to-take-breaks-at-work-with-this-chrome-1831390349
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(Podążaj za trenerem, aby uzyskać więcej instrukcji na temat tego ćwiczenia). 
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V. Matryca Eisenhowera - priorytetyzacja zadań 

Matryca Eisenhowera jest łatwym, ale niezwykle skutecznym sposobem ustalania priorytetów 
i zarządzania zadaniami oraz swoim czasem. Jest to system, który w zasadzie sprawia, że 
rozdzielasz wszystkie swoje działania na 4 poziomy priorytetów, z których jeden 
(Nieważne/Niepilne) jest natychmiast porzucany, więc tak naprawdę są to tylko 3 kategorie 
zadań wartych uwagi, na których należy się skupić. 

Matryca składa się z czterech kwadrantów, z których każdy koncentruje się na innych 
atrybutach: 
1. Zadania "Ważne" i "Pilne":  
Otrzymują one najwyższy poziom priorytetu i powinny być Twoim głównym celem do 
wykonania tak szybko jak to możliwe (najczęściej tego samego dnia). 
 
2. Zadania "Ważne", ale "Nie pilne": 
Są to długoterminowe cele i zadania, które są ważne, ale nie mają jeszcze ustalonego terminu.  
Powinieneś zaplanować je w odpowiednim czasie, wykonując te najpilniejsze zaraz po tym, jak 
skończysz wszystko z kwadrantu "Do". 
 
3. Zadania "Nieważne", ale "Pilne": 
Te zadania to te, które możesz zlecić innym specjalistom lub wyznaczyć do wykonania 
samemu, jeśli musisz, ale dopiero po wykonaniu zadań z pierwszego i drugiego kwadrantu. 
 
4. Zadania "Nieważne" i "Nie pilne": 
Zadania te są umieszczone w kwadrancie "Usuń", ponieważ powinieneś wyeliminować  
ich wykonywanie. To może się różnić ze względu na postrzeganie pilności i ważności,  
ale głównie te zadania nawet nie muszą być wykonane i byłby uważane za kompletną stratę 
czasu przez większość ludzi. 
 
Mamy tendencję do mylenia rzeczy pilnych z ważnymi. Chociaż zadanie może być jednym i 
drugim, częściej są one ze sobą sprzeczne. Musimy zdefiniować te dwa pojęcia, aby móc 
określić, które zadania pasują do której kategorii. 

Pilne zadania wymagają natychmiastowego działania. Są to zadania, na które reagujemy i 
staramy się je szybko rozwiązać. Z kolei zadania ważne pomagają nam osiągnąć nasze 
długoterminowe cele. Mogą, ale nie muszą być załatwione od razu, ale jeśli chcemy być  
w czymś lepsi, musimy zwracać uwagę na rzeczy ważne. 

Niestety, pilne zadania są łatwiejsze do wykonania niż te ważne. Pojawiają się one w taki 
sposób, że szybko na nie reagujemy. Ważne zadania zazwyczaj odkładamy na później,  
aż do nieokreślonego dnia w przyszłości. 
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❖ Celem Matrycy, ćwiczenia nr 2, jest rozważenie długoterminowych rezultatów codziennych 
zadań i skupienie się na tym, co sprawi, że będziesz najbardziej efektywny, a nie tylko 
najbardziej wydajny. Pomaga to w wizualizacji wszystkich zadań w macierzy pilne/ważne. 
Postaraj się podzielić wszystkie codzienne zadania i większe projekty na jeden z tych 
czterech kwadrantów: 
● Pilne i ważne zadania/zadania do natychmiastowego wykonania: DO - Zrób to teraz. 
● Nie pilne i ważne zadania/zadania do zaplanowania w kalendarzu: DECIDE/PLAN - 

Zaplanuj czas na ich wykonanie. 
● Pilne i nieważne zadania/zadania do oddelegowania komuś innemu: DELEGUJ - Kto 

może to zrobić za Ciebie? 
● Nie pilne i nieważne zadania/zadania do usunięcia: DELETE/DROP – Wyeliminuj to.  
 

 (Podążaj za trenerem, aby uzyskać więcej instrukcji dotyczących tego ćwiczenia). 
  



PMTC.  
Kurs szkoleniowy z zakresu zarządzania projektami dla małych organizacji non-profit w Europie  
Erasmus+2019-1-PL01-KA204-065494 

 
 

  

11 
 

 

VI. Ivy Lee - Codzienna rutyna dla produktywności  

Ivy Ledbetter Lee była specjalistką od reklamy i założycielką nowoczesnego public relations  
w Ameryce we wczesnych latach 1900. Charles M. Schwab był prezesem Bethlehem Steel 
Corp., drugiego co do wielkości producenta stali i największego stoczniowca w Stanach 
Zjednoczonych w tej epoce. W 1918 r. Schwab spotkał się z Lee, aby zwiększyć wydajność w 
swoim miejscu pracy. Lee, oferując swoje usługi za darmo, poprosił o 15-minutowe spotkania z 
kadrą kierowniczą Schwaba. Podczas tych spotkań Lee nauczył wszystkich kierowników swojej 
metody i odesłał ich z powrotem do pracy. Po trzech miesiącach Schwab poprosił o drugie 
spotkanie z Lee, tym razem wypisując drugiemu człowiekowi czek na 25 000 dolarów. Dziś ta 
kwota jest warta 420 000 dolarów. To cena, którą Schwab uznał za właściwą za rady Lee 
dotyczące zwiększenia produktywności.  

Metoda Ivy Lee to doskonały proces codziennego przeglądu. Oto główne korzyści płynące z tej 
metody: 

● Ma tylko sześć kroków; 

● Zachęca do zachowania równowagi między życiem zawodowym a prywatnym; 

● Perspektywa końca dnia; 

● Zachęca do wcześniejszego zakończenia spraw; 

● Jest to bardzo proste. 
 

♦ Metoda Ivy Lee, ćwiczenie nr. 3, jest jednym z najlepszych sposobów na ustalenie 
priorytetów każdego dnia poprzez przestrzeganie prostego zestawu zasad. Jak działa 
Metoda Ivy Lee, jakie są zasady, których należy przestrzegać: 

1. Na koniec każdego dnia pracy zapisz sześć zadań, które chcesz zrealizować jutro. Nie 
zapisuj więcej niż sześć rzeczy. 

2. Ustal priorytety sześciu zadań w kolejności ich ważności. 

3. Następnego dnia rano skup się wyłącznie na zadaniu numer 1. Pracuj nad nim aż do 
jego zakończenia, a następnie przejdź do zadania numer 2. 

4. Kontynuuj ten proces przez każde zadanie. 

5. Jeśli pod koniec dnia pozostaną Ci jakieś zadania, pomogą one uformować Twoje sześć 
zadań na jutro. 

6. Powtarzaj ten proces każdego dnia roboczego. 

 

(Podążaj za trenerem, aby uzyskać więcej instrukcji dotyczących tego ćwiczenia).  
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VII. Wskazówki i triki dotyczące zarządzania czasem: "Zjedz tę żabę"; Prawo Pareta; 

Zadania od A do E 

W ostatniej części tego poradnika chcemy dać Ci kilka szybkich, ale przydatnych narzędzi, które 
możesz zastosować w swojej produktywności i zarządzaniu czasem. 

1. Zjedz żabę: 

Zgodnie z techniką zarządzania czasem Briana Tracy "Zjedz tę żabę!", jeśli potrafisz 
zidentyfikować i wykonać (zjeść) swoje najważniejsze zadanie (żabę) każdego dnia (jako 
pierwsze zadanie dnia), będzie to miało ogromny wpływ na Twoje życie i sprawi, że będziesz 
bardziej produktywny. 

 
"Jeśli pierwszą rzeczą, jaką robisz każdego ranka, jest zjedzenie żywej żaby, to możesz przejść 

przez cały dzień z satysfakcją wiedząc, że to prawdopodobnie najgorsza rzecz, jaka przytrafi ci 
się przez cały dzień". 

 - MARK TWAIN 
 

Prawo Pareta: 

Po pierwsze, istnieje coś, co nazywa się zasadą Pareta - lub zasadą 80/20 - która mówi, że 20% 
wysiłków ma tendencję do produkowania 80% wyników. Zdefiniuj zadania, które pochłaniają 
20% Twojego wysiłku, ale przynoszą 80% rezultatów. 

 

♦ Metoda ABCDE: 

Metoda ABCDE jest połączona z techniką Zjedz Żabę. Zaczynasz to ćwiczenie nr 4 z listą 
wszystkiego, co masz do zrobienia na nadchodzący dzień. Zmuszaj się do "myślenia na 
papierze". Następnie, zanim przystąpisz do pierwszego zadania, przy każdej pozycji na liście 
umieść literę A, B, C, D lub E. Nie zapominaj, że A, pierwsza czynność lub zadanie, jest również 
FROG. 

A - FROG. Zadania, które musisz wykonać (pozycje "A" są najważniejsze). 

B - Zadania, które powinieneś wykonać (pozycje "B" mają tylko niewielkie konsekwencje). 

C - Zadania, które miło by było wykonać (zadania "C" nie mają żadnych konsekwencji). 

D - Zadania, które możesz przekazać komuś innemu ("D" oznacza delegowanie). 

E - Zadania, które możesz całkowicie wyeliminować ("E" jak eliminacja). 

 

(Podążaj za trenerem, aby uzyskać więcej instrukcji dotyczących tego ćwiczenia). 
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Techniki zarządzania stresem 

W tej części szkolenia zapoznasz się z definicją i czynnikami wywołującymi stres. 

Gdy mówimy o stresie, naprawdę często mówimy o tym, jak stres wpływa na nas w naszym 
ciele, umyśle i duchu. Stres może definiować wtedy jako reakcja na trudne, wymagające 
lub wyzywające wydarzenia. Nasze ciała i umysły zostały zaprojektowane z odruchem "walcz 
lub uciekaj", który pomaga nam zorientować się w sytuacji i stać się czujnym, gdy stajemy w 
obliczu trudnych lub niebezpiecznych wydarzeń... będzie to poparte prezentacją. 

-> Zadaj sobie pytanie: Co Cię najbardziej stresuje? 

Te są narzędzia zarządzania stresem, które mogą pomogą Ci eliminować stres: 
Relaksacja  - Pielęgnowanie wewnętrznego spokoju i wyciszenia poprzez techniki relaksacyjne, 
takie jak terapia masażem i progresywne rozluźnianie mięśni. 

Ćwiczenia - Regularny wysiłek fizyczny o dowolnej intensywności (łagodny 30-minutowy 
spacer, zajęcia pilatesu, godzinny forsowny trening z wolnymi ciężarami itp.) pomaga 
rozładować napięcie mięśniowe i budować siłę, odporność i energię. 

Zdrowa dieta - Jedzenie zdrowej, pełnowartościowej żywności oraz unikanie słodyczy  
i tuczących smakołyków pomaga utrzymać wewnętrzny rytm organizmu w lepszej 
równowadze. 

Asertywna komunikacja - Pewien stres jest spowodowany tym, że nie dostajemy od innych 
ludzi tego, czego chcemy. Prośba o to, czego chcesz w bezpośredni, ale uprzejmy sposób jest 
najlepszą metodą uzyskania tego, czego chcesz, a tym samym zmniejszenia stresu. 

Prośba o pomoc - niezależnie od tego, z czym się teraz zmagasz, inni ludzie już sobie z tym 
poradzili. Zwrócenie się do nich o poradę, gdy nie wiesz, co zrobić, jest często dobrym 
sposobem na uniknięcie ponownego wymyślania koła. 
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VIII. Informacje zwrotne i podsumowanie sesji 

Mamy nadzieję, że w ciągu ostatnich dwóch godzin zrozumieliście, czym jest zarządzanie 
czasem i stresem oraz dlaczego jest to kluczowe dla kierownika i lidera projektu. Mamy 
nadzieję, że poznaliście różne techniki i narzędzia, które pomogą Wam realizować zadania 
zgodnie z terminami, skutecznie wyznaczać cele i osiągać je w określonej jakości. 

Na zakończenie sesji proszę odpowiedzieć sobie na następujące pytania: 

● Jakich trzech kwestii nauczyłeś się podczas tej sesji? 

● Które narzędzie i kiedy zastosujesz w praktyce jako pierwsze i dlaczego? 

● Jaki(e) był(y) dla Ciebie moment(y) AHA? 

 

 

 

Trener zespołu - SK 
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UWAGI  

  

Twoje notatki tutaj 
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UWAGI  

  

Miejsce na Twoje notatki 
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emotional-intelligence-making-distinction-can-help-lead/ 

● https://www.inloox.com/company/blog/articles/the-importance-of-time-
management-aspects-of-project-management-part-
1/#:~:text=Zarządzanie%20czasem%20jest%20specjalnie%20zarządzaniem%20prioryte
tami%20dla%20lepszej%20wydajności%20. 

● https://en.wikipedia.org/wiki/Time_management 
● https://blog.workep.com/the-importance-of-time-management-in-your-projects 
● https://www.mindtools.com/pages/article/smart-goals.htm 
● https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/other/smart-goal/ 
● https://en.wikipedia.org/wiki/Pomodoro_Technique 
● https://lifehacker.com/productivity-101-a-primer-to-the-pomodoro-technique-

1598992730 
● www.jumpstartyourdreamlife.com/eisenhower-matrix 
● https://luxafor.com/the-eisenhower-matrix/ 
● https://jamesclear.com/ivy-lee 
● https://www.successful-blog.com/1/use-ivy-lee-method-success/ 
● www.briantracy.com 
● https://www.toodledo.com/info/frog.php#:~:text=Stop%20Procrastinating%20and%2

0Eat%20that,and%20make%20you%20more%20productive 
● https://www.briantracy.com/blog/time-management/the-abcde-list-technique-for-

setting-priorities/ 
● https://www.mentalhelp.net/stress/management-techniques/ 
● http://www.surgeongeneral.gov/library/mentalhealth/ 
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