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ZAPISUJ SWOJE CELE 

WŁASNOŚĆ:  

Plan: 

A. Dlaczego warto zapisywać swoje cele? 

B.  Weryfikacja swoich celów i formułowanie ich na nowo. 

C. C jak cele oraz sposoby ich porządkowania. 

A. DLACZEGO WARTO ZAPISYWAĆ SWOJE CELE? 

W twierdzeniu, że warto zapisywać, opieramy się m.in. na literaturze dotyczącej efektywnego zarządzania 

czasem przez Coveya (m.in. 7 nawyków skutecznego działania, S. Covey; Pamięć na zawołanie, Mapy myśli, 

T. Buzan).  

Ponadto wielkimi zwolennikami zapisywania byli m.in. wielcy geniusze: Newton, Einstein, Hobbes :) 

 

Czemu warto? Samo spisanie celów sprawia, że stają się bardziej realne do realizacji.  

Jeżeli naprawdę nam zależy, by cel został zrealizowany, utrwalajmy cele.  

Podczas zapisywania cel mocno się utrwala ponieważ:  wyobrażamy sobie cel, wypowiadamy go w myślach,   

pisząc jednocześnie angażujemy w to mięśnie ręki,  

patrzymy na to, co jest napisane, a czytając – w myślach ponownie wypowiadamy cel. 

W ten sposób „organizujemy chaotyczny potok informacji w spójną, zwięzłą, przejrzystą strukturę wiedzy”  

(Grębski, Sztuka notowania), wyodrębniamy to, co jest dla nas najważniejsze, myślimy o tym, jakie są  

między nami powiązania. „Poprzez samą czynność notowania wymuszamy koncentrację i skupienie uwagi (…) 

Uruchamiamy własną kreatywność, czyli procesy myślenia twórczego.” (jw) 

B. WERYFIKACJA SWOICH CELÓW I FORMUŁOWANIE ICH NA NOWO 

W toku doświadczeń życiowych, działania, pracy to, co postanowiliśmy sobie nawet dwa miesiące wcześniej 

nie musi być dla nas wcale atrakcyjne, ani ciekawe, ani warte wysiłku. W każdej chwili mamy pełne prawo 

weryfikować swoje cele i formułować je na nowo. Jeżeli zapiszemy nasze cele, będziemy mogli do nich wrócić 

w każdej chwili i sprawdzić, co chcemy zmienić oraz podjąć konkretne działania w kierunku zmiany. 

C. JAK CELE ORAZ SPOSOBY PORZĄDKOWANIA CELÓW  

C1. Podział celów (według wybranych klasyfikacji): 

a) ze względu na ich czas realizacji: 

- Cele krótkoterminowe  

- Cele długoterminowe  

- Cele zadaniowe  
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b) ze względu na ich szczegółowość sformułowania: 

- Cel główny – ostateczny, czyli cel, który jest nadrzędny ponad inne cele lub do którego dążą cele ogólne i 
szczegółowe 

- Cel ogólny – zazwyczaj zawiera się w jednym zdaniu  

- Cel szczegółowy określa dokładne parametry Twojego celu ogólnego, zazwyczaj jest ich więcej niż jeden do 
każdego celu ogólnego. 

- Cel pośredni – jest to zazwyczaj cel, który stoi na drodze do realizacji kolejnego celu, jakiś etap na drodze od 
jednego do kolejnego celu  

 

C2. SPOSÓB CZYNIENIA SWOICH CELÓW JAK NAJBARDZIEJ REALNYMI CZYLI TZW. ANALIZA 

SMART 

W wyznaczaniu celów warto stosować zasady SMART. Według tej teorii, sformułowany cel powinien być: 

• Szczegółowy– zawierający jak najbardziej konkretną informację;  

Przykład nieszczegółowego celu: Będę szczęśliwa. 

Przykład szczegółowego: Każdego dnia po pracy z podopiecznymi wieczorem myśląc o prowadzonym przez 

siebie wolontariacie, będę zadowolona ze swoich osiągnięć w pracy wolontariuszki. 

Twój przykład szczegółowego celu:………………………………………………………………………………………………… 

• Mierzalny – taki, który w jakiś, wybrany przez nas sposób można zmierzyć, sprawdzić, czy zostanie 

zrealizowany; 

Przykład niemierzalnego celu: Mój podopieczny nauczy się tabliczki mnożenia. 

Przykład mierzalnego celu: Mój podopieczny będzie znał taliczkę mnożenia do 100 włącznie. 

Twój przykład mierzalnego celu:………………………………………………………………………………………………… 

• Atrakcyjny – motywujący,  nie może być dla nas nudny, wzbudza ciekawość i chęć do działania; 

Przykład nieatrakcyjnego celu: Będę prowadzić więcej i więcej zajęć z podopiecznymi. 

Przykład atrakcyjnego celu: Będę czuć się bardziej spokojna i częściej się chwalić za swój wolontariat, w 

efekcie będę bardziej zadowolona z siebie. 

Twój przykład atrakcyjnego celu:………………………………………………………………………………………………… 

• Realistyczny – aby był możliwy do osiągnięcia. 

Przykład nierealistycznego celu: Dzięki mnie wszyscy będą szczęśliwsi. 

Przykład realistycznego celu: Będę pomagać mojemu podopiecznemu w lekcjach, aby był bardziej 

zadowolony ze swoich ocen z geografii. 

Twój realistycznego celu:………………………………………………………………………………………………… 

• Terminowy – aby określić cel w czasie, do kiedy zostanie zrealizowany. 

Przykład nieterminowego celu: Kiedyś nauczę się stawiać granicę mojemu podopiecznemu. 
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Przykład terminowego celu: Będę pracować nad tym, by stawiać granicę mojemu podopiecznemu  

i za 5 miesięcy zobaczę wyraźny efekt tej pracy. 

Twój przykład terminowego celu:………………………………………………………………………………………………… 

 

SMART to akronim także w jezyku angielskim, dosłownie znaczy sprytny. Zasada ta funkcjonuje w kilku 

wersjach: (S – Specific – szczegółowy, konkretny, nie ogólny; M – Measurable – mierzalny; A – Acceptable 

lub Attractive– akceptowalny lub odpowiednio atrakcyjny dla osoby, która ten cel wyznacza; R – Realistic 

– realistyczny, realny możliwy do osiagniecia; T – Timely defined –określony w czasie) 

 

Notatki 
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Twoje cele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiał pomocniczy dla wolontariuszy Centrum Pomocy Społecznej 

Opracowanie: Katarzyna Paterek 
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