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1 TEGELE OLULISEGA
ära reageeri pakilisele

Tänapäeva maailmas inimesed lausa upuvad e-kirjadesse, on 
nõudmistega üle koormatud, ning üritavad saavutada rohkem, 
omades samas vähem ressursse. „5 valiku” koolitusel õpitakse  
eristama eluliselt olulisi prioriteete segavatest teguritest, et 
keskenduda tõeliselt tähtsatele tegevustele.

2 TAOTLE ERAKORDSET
ära rahuldu tavalisega

Igaüks tahab jätta endast jälje, kuid sageli ei lase konkureerivad 
prioriteedid meil erakordseid tulemusi saavutada. „5 valiku” koolitusel 
õpitakse mõtestama oma rolle lähtuvalt tulemustest, mida on vaja, et 
saavutada oma kõige olulisemad eesmärgid.

3 TEGELE SUURTE KIVIDEGA
ära sorteeri killustikku 

Tööpingete määratu kasv võib tekitada inimestes abitust ja tunnet, 
et nad ei suuda olukorda kontrollida. „5 valiku” koolitusel õpitakse 
saavutama kontrolli oma töö ja elu üle, luues planeerimis- ja 
täideviimisrütmi, mis tagab  tulemuslikkuse.

4 VALITSE OMA TEHNIKAT
ära lase sel end valitseda

Elektrooniline e-kirjade, SMSide ja suhtlusmeediateavituste laviin 
ohustab tulemuslikkust rängemini kui eales varem. „5 valiku” 
koolitusel õpitakse, kuidas  tehnika enda heaks tööle panna ja 
edukalt tõrjuda segajaid, kasutades tulemuslikkuse suurendamiseks 
näiteks selliste programmide nagu Microsoft® Outlook® 
optimeerimisvõimalusi.

5 TOIDA OMA LEEKI
ära põle läbi

Tänapäeva väsitav, pingeline töökeskkond põletab töötajad 
ülikiiresti läbi. 5 energiamootori™ rakendamise kaudu on osalejate 
käsutuses neuroteaduse uusimad avastused, mis aitavad neil oma 
vaimset ja füüsilist energiat pidevalt taastada.

Protsessi “5 valikut, mis viivad erakordse 

tulemuslikkuseni “ läbimine suurendab 

mõõdetavalt inimeste, meeskondade ja 

organisatsioonide tulemuslikkust. Osaleja 

teeb senisest valivamaid, läbimõeldumaid 

otsuseid selle kohta, millesse investeerida oma 

väärtuslikku aega, tähelepanu ja energiat.
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PROBLEEM

Paljudest allikatest voogav infotulv (nt SMSid, e-kirjad, 
„säutsud”, blogid ja teavitused) koos töökohal 
esitatavate nõudmistega põhjustab ülekoormatuse 
tunnet ja tähelepanu hajumist. Ülisuur teabemaht 
vähendab meie võimet selgelt mõelda ja teha arukaid 
otsuseid selle kohta, mis on tegelikult oluline. Kui me 
kõigile neile stimulaatoritele ilma endale selgesti aru 
andmata reageerime, siis jäävad täitmata meie töö- ja 
isikliku elu kõige tähtsamad eesmärgid.

LAHENDUS

FranklinCovey lahendus „5 valikut, mis viivad erakordse 
tulemuslikkuseni” innustab osalejaid rakendama 
protsessi, mis suurendab märkimisväärselt nende 
suutlikkust saavutada oma kõige olulisemaid eesmärke. 
See lahendus, mis tugineb teadussaavutustele ja 
aastatepikkustele kogemustele, ei taga mitte üksnes 
tulemuslikkuse mõõdetavat kasvu, vaid toob kaasa ka 
hoopis uuel tasemel osaluse- ja eneseteostusetunde.

OSALEJA TÖÖKOMPLEKT

5 VALIKU PROTSESS

HINDAMINE

5 valiku 
benchmark

ÕPPIMINE

2-päevane  
töötuba

5-nädalase  
kiirstardi 

kokkulepped

ELLU RAKENDAMINE

Aruandeseminar

UUS HINDAMINE ARUANDESEMINAR

5 valiku 
benchmark

5 VALIKU VEEBILEHT
Juurdepääs hinnangutele ja juhenditele, 
kuidas kasutada sisu oma nutitelefonis, 
tahvelarvutis ja veebipõhistes rakendustes, 
nagu nt Google Apps®.

OSALEJA TÖÖRAAMAT

TEHNILINE JUHEND
Juhised selle kohta, kuidas kasutada 
maksimaalselt ära rakenduste Microsoft® 
Outlook®, Lotus Notes®, Google Apps® 
võimalusi.

KOLM BOONUSMOODULIT
(videopõhised minikursused)

METSIKULT TÄHTSAD EESMÄRGID  
Chris McChesney, 
täideviimise valdkonnajuht, FranklinCovey

KONTORI-NIRVAANA 
Julie Morgenstern, 
tulemuslikkuse strateeg ja New York Times’i 
menuautor

AJU TÖÖVÕIME TAGAMISE ALUSED 
Dr. Daniel Amen, 
ajuekspert ja New York Times’i menuautor

5 VALIKU KALENDRIRAKENDUS
Tulemuslikkuse võti sinu taskus.

5 VALIKU MONOGRAAFIA

JAOTVARA-DVD

MÄRKMIK

21.sajandi lahendused 21.sajandi väljakutsetele

www.franklincovey.ee    www.franklincovey.com  

TEE VALIK JA ANNA OMA ORGANISATSIOONILE VAHENDID JA OSKUSED, MIS VÕIMALDAVAD SAADA TULEMUSLIKUKS

Täpsemat infot saate FranklinCovey programmi „5 valikut, mis viivad erakordse tulemuslikkuseni” kohta FranklinCovey 
Eestilt: 7h@franklincovey.ee, +372 611 7250. Külastage ka veebilehte www.the5choices.com.
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