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Planificare la scară mică - Plan de acțiune 

 

Planurile de acțiune sunt liste simple cu toate sarcinile pe care trebuie să le finalizați pentru a îndeplini un 

obiectiv. Planurile de acțiune sunt orientate și se concentrează pe atingerea unui singur obiectiv. Planurile 

de acțiune sunt utile, deoarece ne oferă un cadru pentru a ne gândi la modul în care vom finaliza eficient 

un proiect. Ne ajută să terminăm activitățile într-o ordine sensibilă, ne ajută să ne asigurăm că nu ratăm 

nici un pas cheie. De asemenea, pentru că puteți observa fiecare sarcină prevăzută, puteți decide rapid ce 

sarcini să delegați sau externalizați și ce sarcini puteți ignora. Folosiți Planuri de acțiune pentru a finaliza în 

mod eficient proiecte mici, dar importante, urmând acești patru pași. 

 

 

Pasul 1. Brainstorm și identificarea sarcinilor 

Începeți printr-un brainstorm al tuturor sarcinilor pe care trebuie să le îndepliniți pentru a vă atinge 

obiectivul. Care este prima acțiune pe care trebuie să o întreprindeți? După ce această sarcină este 

finalizată, ce urmează? Gândiți-vă proiectul pas cu pas și identificați acțiunile. Prioritizați-le în termen sau 

în momentul în care oamenii sunt liberi să le facă. 

 

 

Pasul 2. Analizați și delegați sarcinile 
Acum că puteți vedea întregul proiect de la început până la sfârșit, priviți fiecare detaliu mai îndeaproape. 

Există pași pe care i-ai putea abandona, dar totuși îți îndeplinești obiectivul? Ce sarcini ai putea delega 
altcuiva din echipa ta sau ar putea fi alocate unui freelancer? Există termene pentru pașii specifici? Aveți 

nevoie să angajați resurse suplimentare? 
 

 

Pasul 3. Identificați resursele de care aveți nevoie pentru a vă completa sarcinile în mod 
eficient 

Folosiți SBPEMES - SCHEME, abreviere pentru: 
• Spațiu - Space 

• Bani lichizi - Cash 

• Persoane – Helpers/People 
• Echipament - Equipment 

• Materiale - Materials 
• Expertiză - Expertise 

• Sisteme – Systems 

 
 

Pasul 4. Învățați din planul dvs. de acțiune. 

Notați orice puteți face mai bine și revizuiți-vă planul pentru data viitoare. 
 


