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CILJEVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cilj je sve ono što osoba teži ostvariti. Ciljevi 

nas usmjeravaju na percipiranje nesklada 

između naše trenutne razine dostignuća i naše 

idealne razine te time proizvode motivaciju da 

se približimo toj idealnoj razini. 

Postavljanje ciljeva daje nam smjernice za 

djelovanje prema tom cilju, a ostvarivanje 

cilja daje nam osjećaj postignuća. Pomoću 

ciljeva možemo istraživati svoj razvoj te 

prepoznati u koja bi područja bilo dobro 

uložiti više truda. 

Općenito gledano, osobe koje imaju ciljeve 

postižu bolje rezultate od osoba koje ih 

nemaju. Zbog toga je važno naučiti pravilno 

postavljati ciljeve. 

Ciljevi variraju svojom težinom i razinom 

specifičnosti. Što je cilj teže ostvariti te što je 

on specifičniji, to je i izvedba, odnosno 

rezultat našeg djelovanja, bolji.  
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VJEŽBA – ISKUSI SVOJ CILJ 

 

1. Razmislite o nekim ciljevima koje biste voljeli ostvariti. 
 

2. Krenite od najlakšeg cilja ili onog cilja koji je ostvariv 

Upišite na papir MOJ CILJ JE__________  
 

3. Što će se dogoditi ako nastavite “po starom”? 

Upišite na papir DOGODIT ĆE SE ___________ 
 

4. Što ste dobiti time što ste postigli svoj cilj? Što će se promijeniti? 

Upišite na papir DOBIT ĆU _____________ 
 

5. Zamisli da si već postigao taj cilj. Opiši ga sa što više detalja. 

Upišite na papir 

VIDIM __________ 

ČUJEM ___________ 

DODIRUJEM ___________ 

MIRIŠEM __________ 

KAKAV JE OKUS ___________ 
 

6. Što osjećate kada ostvarite svoj cilj? Što vas pri tome najviše veseli? 

Upišite na papir OSJEĆAM ___________ 

 

 

 

 

 

“What you get by achieving your goals is not as important as what you 

become by achieving your goals.” 

Henry David Thoreau 
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ving your goals.” 
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