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Vrijednosti 

 

ŠTO SU VRIJEDNOSTI? 

 

Vrijednosti su neka pravila po kojima svi živimo, 

iako se na njih često ne obaziremo kroz vlastite 

vrijednosti svakodnevno krojimo odluke koje 

donosimo. Svatko od nas ima unikatan sustav 

vrijednosti koji je uvjetovan našim biološkim 

predispozicijama i okolinom u kojoj provodimo svoje 

živote. 

 

 

 

Iako su nam naši prijatelji i obitelj vrlo bitni to ne 

znači da oni moraju imati identične vrijednosti kao 

i mi. Što nas dovodi do jedinstvenosti svakog od 

nas. Vježba kojom ćemo se baviti u nastavku, može 

poslužiti kao alat za percipiranje te 

jedinstvenosti. Cilj vježbe je reflektiranje na riječi 

koje koristimo svakodnevno i kako se njihova 

značenja mogu razlikovati od osobe do osobe. 
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  VJEŽBA:  

  

IGRA ASOCIJACIJE 

 

• korisnici se trebaju podijeliti u grupe od 5-6 ljudi; 

• sve grupe trebaju imati papir i sredstvo za pisanje na tom papiru; 

• dajte im nekih apstraktnijih riječi (npr. demokracija, tolerancija, sigurnost, 

povjerenje, edukacija, integracija,) i recite im da razmisle o tim riječima i napišu na 

što ih te riječi asociraju; 

• recite im da na papiru naprave “associogram” (primjer na slici ispod) gdje će u 

sredini pisati dana riječ, a oko nje će povezivati sve pojmove koje mogu na bilo koji 

način povezati s tom riječi asocijativno; 

• nakon 10 minuta neka svaka grupa prezentira drugim grupama asocijacije do kojih 

su došli. 

 

Je li vam bilo teško pronaći asocijacije za navedenu riječ ? 

Jesu li vas iznenadile asocijacije od drugih ? 

Što ste shvatili ? 

 

 

 

 

 

 


