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                         Vrijednosti 

ŠTO SU TO VRIJEDNOSTI? 

 

Vrijednosti su individualna uvjerenja koja motiviraju ljude da 

djeluju na njima najbolji i ispravan način. Može ih se 

promatrati kao vodiče za ljudsko ponašanje zbog čega ih se 

povezuje s moralom i etikom. 

Općenito, ljudi usvajaju vrijednosti kulture u kojoj su odgojeni 

i odrastaju s vjerovanjem da su ta znanja "ispravna", jer su 

vrijednosti kulture kojoj pripadaju.  

 

 

                                                                                   

 Neke vrijednosti poput iskrenosti i ljubaznosti opstale su 

usprkos vremenu i usvojene su kao dobro i ispravno 

ponašanje. Teško je zamisliti dobar odnos bez ove dvije 

vrijednosti zahvaljujući kojima se izgrađuju međuljudski 

odnosi.  

Iz perspektive vrijednosti, razlikujemo unutarnje i vanjske 

vrijednosti. Unutarnja se odnosi na nešto što već samo po 

sebi ima vrijednost kao npr. iskrenost i ljubaznost koje 

svrstavamo među vrline, dok su vanjske vrijednosti 

podređene ostvarivanju ciljeva (bogatstvo, slava i dr.) 
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Vježba: 

KOJE SU VAŠE VRIJEDNOSTI?  

 

Napravite vježbu s partnerom. Postavite mu pitanja koja su istaknuta, točno 

onako kako su napisana, a njegov odgovor zapisujte točno onim riječima koje ste 

čuli u odgovoru. Kada ste gotovi, zamijenite uloge. 

 

A. Za iznalaženje vrijednosti postavljajte ova pitanja: 

 

Što ti je važno u vezi posla koji radiš? 

ili 

U kontekstu tvog posla ili poslovanja, što ti je važno u vezi obavljanja 

posla? 

 

B. Kad dobijete listu vrijednosti partnera, pokažite mu je i pitajte ga: 

 

Hoćeš li, molim te, numerirati ove vrijednosti s obzirom na to koliko 

su one tebi važne?  Stavi ih u takav poredak u kojem je najvažnija 

vrijednost označena brojem 1. 

 

C. Da biste testirali hijerarhiju vrijednosti koristite pitanja koja će ga prisliliti na izbor 

između dvije vrijednosti. Ponavljajte test pitanja sve dok osoba nije zadovoljna 

hijerarhijom svojih vrijednosti.  

 

Ako bi mogao imati X (vrijednost), ali ne i Y (vrijednost), da li bi to bilo u 

redu za tebe? 

Ako bi mogao imati samo jedno između X i Y, što bi radije imao? 

 

 

 

 „Values are like fingerprints. Nobody’s are the same, but you leave 

’em all over everything you do.“ 

                                                                    Elvis Presley 


