
ПЛАНИРАЊЕ ЛОКАЛНЕ АКЦИЈЕ 

- прикупљање података, формулисање проблема, циљева и задатака- 

 

 

Циљ представља одређену промену коју желимо да постигнемо решавањем постојећег 

проблема.  

Циљеве треба МУДРО формулисати (МУДРО је скраћеница којом се водимо при 

постављању циљева) тако да буду: 

М- мерљиви, 

У- увремењени (временски одређени), 

Д- достижни, 

Р- реални, 

О- одређени (специфични). 

 

ДОБРО ФОРМУЛИСАН ЦИЉ: 

Подизање свести младих о еколошким проблемима у Свилајнцу у току следеће 

школске године.  

 

Овај циљ је добар зато што је: 

 

M   мерљив - може се смислити како ћемо касније проверити да ли се свест младих о  

еколошким проблемима повећала или не. 

У   увремењен - поставља се реалан временски оквир  

Д     достижан  - циљ не изгледа неостварљив, преамбициозно замишљен. 

Р    реалан - ученици га могу остварити, не превазилази њихове моћи. 

О   одређен - прецизира се циљна група и територија, које промене се желе остварити. 

 

 



ЛОШЕ ФОРМУЛИСАНИ ЦИЉЕВИ: 

 

Чист град.  

Развијање еколошке свести људи. 

Повећање демократичности код грађана. 

Мање криминала у граду. 

Подизање животног стандарда грађана. 

 

 

 

Задаци одговарају на питање КАКО, односно на који начин ћемо остварити циљеве, 

које активности ћемо реализовати. Сваки задатак представља корак ка остварењу циља 

и из задатака следе конкретне акције. Као и циљеви, и задаци треба да буду МУДРО 

постављени  што значи да треба водити рачуна о следећем: 

 

Задаци треба да буду 

 

М- мерљиви, 

У- увремењени (временски одређени), 

Д- достижни, 

Р- реални, 

О- одређени (специфични). 

 

 

 

 

 

 

 



 

ДОБРО ФОРМУЛИСАН ЗАДАТАК: 

Организовање еколошке промотивне акције чишћења школског дворишта 

Средње школе «Свилајнац», 30. маја 2020. године, у периоду од 12 – 14 часова. 

 

Задатак је добар зато што је: 

 

M   мерљив -  може се утврдити колико је акција заиста трајала и колико је људи било 

у њу укључено.  

У   увремењен - трајање акције је прецизно одређено. 

Д     достижан - акција није преамбициозно замишљена.  

Р    реалан - ученици могу да организују ову акцију 

О   одређен - прецизирано је где се акција одиграва и у чему се састоји. 

 

 

ЛОШЕ ФОРМУЛИСАН ЗАДАТАК: 

 

Чишћење града 

Организовање сталних акција чишћења школских дворишта. 

Организовање трибина на тему демократије у Зајечару.  

 

НА СЛЕДЕЋЕМ ЛИНКУ НАПИШИТЕ ЈЕДАН ЦИЉ И ЈЕДАН ЗАДАТАК ЗА 

РЕШАВАЊЕ НЕКОГ ПРОБЛЕМА: 

 

ФОРМУЛИСАЊЕ ЦИЉА И ЗАДАТКА 

https://drive.google.com/open?id=1UP6OFQYApWnmBiWZHoGK948gYgTbBQsZLT0AsQjM8nQ

