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• Obiective? … Chiar atunci când la
obiectivele noastre anterioare, la visele
noastre, trebuie să renunțăm, deoarece
situația schimbată nu le permite să fie
realizate ???
• Da, obiective. Cercetările psihologice susțin clar faptul că
aspirațiile noastre de a ne atinge obiectivele au un efect de
îmbunătățire a fericirii, poate și mai important, în această
situație este căutarea de sens, formularea și stabilirea
obiectivelor mai mici sau mai mari, pe termen scurt sau chiar
mai lung.
• Prin urmare, în această situație, este important să găsim
obiective realiste, care să ne inspire, să ne motiveze, să ne
ajute să privim spre viitor și să ne trăim prezentul în cel mai
confortabil și îndeplinitor mod posibil.

• Care este un obiectiv bun? Cum pot să-mi stabilesc un
obiectiv, care să mă apropie de implementare? Care este
secretul celor care își ating obiectivele față de cei care doar
visează la obiective mari (sau mai mici)? Diferența constă
uneori în felul în care acestea își setează obiectivele.
• Aș dori să evidențiez două dintre numeroasele abordări:

1. Obiective SMART
• SMART este un acronim care provine de la următorii termeni:
Specific, Măsurabil, Accesibil, Relevant și Temporar (încadrat
în timp). Aceste caracteristici definesc conceptul denumit
SMART.
• Atunci când ne stabilim obiective, merită să luăm în
considerare acest set de criterii și să ne definim obiectivele pe
baza acestuia.

• Mintea umană reușește să se concentreze pe
sarcini mai bine atunci când acestea sunt foarte
specifice și bine definite. Dacă nu execuți comenzi
clare, există șanse mici să ai succes în aceea
activitate.
- Ex. obiectiv generalist: Vreau să am note mai bune.
- Ex. obiectiv specific: Începând cu data de 28. 04.
2020 vreau să-mi corectez media 7 la matematică, ca la
finalul semestrului II să am media 8.

• Setează mereu obiective care sunt măsurabile. Nu
totul în lumea asta poate fi cuantificat, dar este
important să știm unde am ajuns și să măsurăm
permanent progresul, doar așa putem să știm dacă
am atins sau nu obiectivul propus.

• Obiectivul propus trebuie să fie accesibil,
realizabil, să fie o provocare pentru tine, dar
asigură-te că îl poți realiza.
- De ex. ar fi nerealist să propui să-ți corectezi media
la matematică de la 7 la 10.

• Un obiectiv care e inaccesibil e practic imposibil
de realizat. Lipsa resurselor este unul dintre
lucrurile care pot împiedica un obiectiv să fie
realizabil. De aceea este foarte important să
cunoști foarte bine posibilitățile și resursele de
care dispui.

• Obiectivul propus să fie relevant, adică important
pentru tine și de asemenea să știi de ce este
important, sau cum se încadrează în obiectivul
sau planul tău pe termen lung.
- De ex. de aceea dorești mărirea mediei la
matematică ca la finalul anului să ai media generală
mai mare, deoarece aceasta contează la admiterea în
liceu.

• Orice obiectiv pe care dorești să îl atingi trebuie
încadrat într-o perioadă limitată de timp, adică
stabilește un termen limită pentru tine, de
asemenea și obiectivele secundare ar trebui să
aibă, un interval de timp care poate fi menținut.
Stabilește data la care intră în vigoare respectivul
obiectiv și data la care expiră obiectivul.

• Obiectivele SMART nu sunt un mijloc de a îți îndeplini
dorințele într-un mod magic, dar consider că ai șanse de succes
mai mari atunci când setezi obiectivele având în vedere aceste
criterii. Este un pas înainte doar e nevoie să iei la modul cel
mai serios.

2. Obiective secundare
• Pe lângă toate acestea, merită să împărțim obiectivele în obiective
secundare, să determinăm pașii necesari, precum și instrumentele și
resursele disponibile și necesare. Ajută să fim mai eficienți dacă
împărtășim obiectivul cu oameni care sunt importanți pentru noi,
chiar putem numi un mentor, care ar avea ca sarcină să ne întrebe
din când în când, cum stăm pe drumul către obiectivele noastre.
• Mulți dintre noi fac greșeala că atunci
când ne gândim la obiective, dorim
întotdeauna să obținem ceva mare,
nu apreciem suficient puterea
obiectivelor mici, pașii mici. Cu toate
acestea, obiectivele mari sunt
alcătuite din mai mulți pași mici, iar
drumul către obiectivele mari implică
o mare varietate de experiențe.

• Obiectivul în sine este foarte important pentru dezvoltarea noastră.
De ce? Iată 6 motive:
- te face să știi ce vrei, îți oferă un sentiment de „stăpânii vieții”;
- sprijină respectul de sine, încrederea, eficiența, iar atingerea obiectivelor
secundare poate da o nouă inspirație;
- dă structură și sens vieții noastre dacă ne putem urma obiectivele;
- ajută în stabilirea programului;
- ajută la gestionarea mai bună a dificultăților, într-o situație de criză;
- te provoacă să colaborezi cu alții, așa poți experimenta puterea de
susținere a relațiilor sociale.

• Pentru a ne atinge obiectivele, merită să ținem cont de
următoarele aspecte: să avem un plan bun, să împărtășim cu
oamenii care contează pentru noi, să ne concentrăm asupra
beneficiilor așteptate, să sărbătorim atingerea obiectivele
secundare și să le notăm obiectivele în cât mai multe detalii
într-un jurnal.
• În cele din urmă, în acțiunile pentru atingerea scopurilor și a
obiectivelor, putem dezvolta o mulțime de puncte forte în noi
înșine, care ne vor beneficia în multe domenii ale vieții
noastre: perseverență, motivație, forță spirituală, entuziasm,
abilități de învățare, flexibilitate, consecvență, răbdare.

