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● IME ORODJA 

Kako spremeniti vašo miselnost? 
 

● OPIS ORODJA 

 

 Ta vaja se uporablja v drugem delu (izmed skupno štirih) 

izobraževalnega modula “miselnost in vrednote”. 

Cilj te vaje je razviti seznam (katalog) nasvetov, ki bodo pomagali pri 

prehodu od fiksne miselnosti k miselnosti rasti.  

Vsak udeleženec sam zase izpolni vprašalnik, odgovori naj bodo čim 

bolj odkriti. Vprašalnik se lahko izpolni med samim urjenjem 

(izpolnjevanju vprašalnika naj bo namenjenih od 30-40 minut) ali za 

domačo nalogo med posameznimi srečanji. Predstavitev rezultatov 

individualnega dela naj se izvede ob naslednjem srečanju. 

Izvajalec naj prosi vsakega udeleženca, da predstavi odgovore pred 

skupino. Naslednji korak je skupinska razprava o odgovorih vseh 

udeležencev, oblikovanje miselnega vzorca in splošnih zaključkov. 

 

● CILJI ORODJA 

● zavesti se pomembnosti, ki jo imajo vrsta miselnosti ter vrednote za 

rast in razvoj  

● razumeti razlike med fiksno miselnostjo in miselnostjo rasti 

● oblikovati seznam (katalog) nasvetov, ki bodo v pomoč pri prehod od 

fiksne miselnosti k miselnosti rasti 
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● POVEZAVA MED ORODJEM IN SPRETNOSTJO 

 

Bistvo tega vodstvenega stila je, da ostanete zvesti svojim vrednotam 

ter da vodite druge na dosleden način. Čeprav se voditeljeve taktike 

ali strategija tekom časa spreminjajo, dosledne vrednote zagotavljajo 

fiksno oporo vsem zaposlenim ter izhodiščno točko, okoli katere se 

lahko uskladijo. 
Shirley, L., 2018, How values-based leadership influenced our growth, in: Exponea, 

https://exponea.com/blog/how-value-based-leadership-influenced-our-growth/  

 

To je še posebej pomemben, hitro razvijajoč posel, kjer je zelo 

pomembno, da so vpleteni spretni in dosegajo visoke rezultate, tudi 

v časih velikih poslovnih transformacij. 
Shirley, L., 2018, How values-based leadership influenced our growth, in: Exponea, 

https://exponea.com/blog/how-value-based-leadership-influenced-our-growth  

 

Vaše mnenje o samem sebi ima vpliv na vse v vašem življenju. Če 

verjamete, da so vaše lastnosti nespremenljive – govorimo o 

takoimenovani fiksni miselnosti – boste želeli to dokazati in se ne 

boste pripravljeni učiti iz napak. Sprememba prepričanj ima lahko 

močan vpliv. Miselnost rasti s sabo prinaša strast za učenje. “Zakaj bi 

zapravljali čas za dokazovanje vaše odličnosti”, “ko lahko postajate 

vedno boljši?” 
 

Vaja temelji na domnevah in rezultatih raziskave, opisane v knjigi: 

Dweck, C., S., 2007, Mindset: The New Psychology of Success, 

Ballantine Books.  

 

Izvajanje te vaje bo udeležencem pomagala pridobiti znanje 

(samozavedanje) in spretnosti o tem, kako preiti iz fiksne miselnosti 

k miselnosti rasti.  
 

 

https://exponea.com/blog/how-value-based-leadership-influenced-our-growth/
https://exponea.com/blog/how-value-based-leadership-influenced-our-growth/
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● VIRI IN GRADIVA 

 

● delovni listi z vprašalnikom o tem, kako preiti od fiksne miselnosti k 

miselnosti rasti 

● Predstavitev, na primer v obliki PowerPoint predstavitve, ki prikazuje 

razlike med fiksno miselnostjo in miselnostjo rasti 

DVE MISELNOSTI 

FIKSNA MISELNOST 
(inteligenca je nespremenljiva) 

MISELNOST RASTI 
(inteligenca se lahko razvije) 

Vodi k želji biti dojeman kot inteligenten ter 
posledično k težnji k… 

Vodi k želji po učenju ter posledično k težnji k … 

IZZIVI 

…izogibanju izzivom … sprejemanju izzivov 

OVIRE 

…hitri vdaji … vztrajanju, ko se pojavijo ovire 

PRIZADEVANJA 

…dojemanju truda kot brezplodnega ali še slabše kot 
to 

…dojemanju truda kot potrebnega elementa na 
poti do znanja 

KRITIKA 

…ignoriranju konstruktivnih negativnih povratnih 
informacij 

… učenju na podlagi kritike 

USPEH DRUGIH 

… oseba se počuti ogroženega zaradi uspehov drugih … oseba v uspehih drugih najde lekcije in 
inspiracijo 

Posledično lahko ta miselnost zavre razvoj in 
napredek, oseba ne doseže polnega potenciala 

Posledično dosegajo vedno višje dosežke 

Determinističen pogled na svet Večje zavedanje svobodne volje 

 
Vir: Dweck, C., S., 2007, Mindset: The New Psychology of Success, Ballantine Books 
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● IMPLEMENTACIJA ORODJA 

 

Ta vaja temelji na individualnem delu udeležencev. Najprej izvajalec razloži 

razlike med fiksno miselnostjo in miselnostjo rasti. Izvajalec lahko uporabi 

predstavitev, ki je pripravljena kot del tega projekta in ki se nanaša na drugi 

del tematskega modula “miselnost & vrednote”. Izvajalec potem vpraša 

udeležence, če so razumeli razlike in če imajo kakšna vprašanje. Izvajalec 

odgovori na vprašanja udeležencev ter razprši njihove dvome. Razlaga, kako 

spremeniti miselnost v smeri miselnosti rasti se nahaja v powerPoint 

predstavitvi, ki se nanaša na rast skozi vrednote (modul miselnost & 

vrednote) 

 

Pri tej vaji, vsak udeleženec odgovori na spodnja vprašanja: 

 

Seznam vprašanj, ki vam lahko pomagajo zavzeti miselnost rasti: 

● Kaj se lahko naučim iz tega? 

● Kateri koraki mi bodo pomagali do uspeha? 

● Ali se zavedam izida ali cilja, ki ga zasledujem? 

● Katere informacije lahko pridobim in od kod? 

● Kje lahko dobim konstruktivne povratne informacije? 

● Če načrtujem biti uspešen v [prazno], kako bi to izgledalo? 

● Kdaj bom do konca sledil cilju? 

● Kje bom do konca sledil cilju? 

● Kako bom do konca sledil cilju? 

● Kaj sem se danes naučil? 

● Katere napake so me nekaj naučile? 

● Ali moja trenutna strategija deluje? Če ne, kako jo lahko spremenim? 

● Pri čem sem se danes zelo potrudil? 

● Katere navade moram razviti, da bom obdržal napredovanje, ki sem 

ga dosegel? 

 
Source: Scott, J., A Complete Guide to Changing Your Fixed Mindset into a Growth Mindset, 

https://scottjeffrey.com/change-your-fixed-mindset/#How_to_Change_Your_Mindset 

https://scottjeffrey.com/change-your-fixed-mindset/
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Potem naj izvajalec naroči vsakemu udeležencu, da predstavi odgovore na 

vprašanja pred skupino. Naslednja faza je razprava o odgovorih vseh 

udeležencev. 

 
 

● KAJ SE BOSTE NAUČILI? 

 

Z uporabo te vaje, bodo udeleženci: 

● pridobili samozavedanje o pomembnosti vrste miselnosti ter vrednot 

za rast in razvoj  

● razumeli razlike med fiksno miselnostjo in miselnostjo rasti 

● oblikovali seznam (katalog) nasvetov, ki bo uporaben za prehod od 

fiksne miselnosti k miselnosti rasti 


