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● IME ORODJA 
 
POVRATNE INFORMACIJE MIMO 
 

● OPIS ORODJA 
 
Način zagotavljanja povratnih informacij, povratnih informacij z MIMO. Je 
način podajanja učinkovitih povratnih informacij in bo postal odlično 
delovno orodje. Podali boste svoje iskreno mnenje o tem, kaj morate oceniti 
in kako spremljati delo. Kratica MIMO je sestavljena iz štirih temeljnih faz 
za dajanje povratnih informacij: vzdržujte, vključite, izboljšajte in izpustite. 
 

● CILJI ORODJA 
 

• Cilj 1. Dajte povratne informacije na resničen, konkreten in predvsem 

koristen način 

• Cilj 2. Zagotoviti učinkovite povratne informacije 

• Cilj 3. Izogibanje škodi samozavesti z dajanjem povratnih informacij 

in možnostjo ustvarjanja priložnosti za širjenje zavedanja in učenja. 

 
 

● POVEZAVA ORODJA Z VEŠČINO 

 
 Je orodje, ki je sestavljeno iz podajanja svojega mnenja na način, ki dodaja 

vrednost, omogoča osebi, ki jo ponujate, da se izboljša, in nekaj, kar je zelo 

pomembno, previdno, kar nedvomno ne bo ustvarilo nikakršnega 

obrambnega ali sovražnega stališča do tega, kar jim poveš. 
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● VIRI IN MATERIALI 
• zvezek,  

• pisala 

● IZVEDBA ORODJA 
 
Kratica MIMO je sestavljena iz štirih temeljnih faz za dajanje povratnih 
informacij: vzdržujte, vključite, izboljšajte in izpustite. 
 
1. korak: Vzdržujte 

Gre za to, da ponudimo najprej tisto, kar je vredno, kar je že dobro 
takšno, kot je in si zato zasluži, da se ohrani v nadaljnjih dejanjih ali 
situacijah. Ponuja tudi stabilno izhodišče za novo učenje ali izzive. 

 
2. korak: Vključite 

V tem primeru je cilj odražati tiste vidike, ki niso bili prisotni v tem, 

kar komentirate, in bi, če bi bili vključeni, dodali vrednost rezultatu. 

To vam pomaga, da jih vključite v prihodnosti. Na primer, ko ste 

govorili, ste bili zelo resni, super bi bilo, če bi se v pogovoru bolj 

nasmehnili. To prenaša toplino in vam pomaga, da se bolje uglasite z 

osebo. 

 

3. korak: Izboljšajte 
To se nanaša na situacije, ki so bile prisotne in so lahko dragocene in 

ki jih je mogoče izboljšati ali spremeniti, bodisi v količini, pogostosti 

ali kakovosti, da bi rezultatu prinesli večjo vrednost. Na primer, na 

prodajnem razgovoru ste zastavili vprašanje stranki (kar je samo po 

sebi primerno), vendar ste postavili le dve (nekaj) in sta bili zelo odprti 

in generični ter samo na začetku (kakovost in pogostost). 

 

4. korak: Izpustite 
Nazadnje se omenjajo vedenja, ki so bila prisotna in še niso prispevala 
vrednosti k želenemu rezultatu, zato jih je treba odpraviti ali izpustiti 
za prihodnja dejanja. Na primer: dvig telefona sredi pogovora o oceni 
uspešnosti z zaposlenim, s kupcem ali stranko. 
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● KAJ SE NAUČIŠ 

• Naučili se boste izjemne metode za podajanje učinkovitih in 

uporabnih povratnih informacij. Naučili se boste preproste in 

jasne metode za podajanje učinkovitih povratnih informacij. Ker 

če podajate kritiko, naj bo uporabna, na podlagi dejstev in ne na 

vrednostnih sodbah brez veliko vsebine. 

• Naučili se boste dati povratne informacije tako, da se osredotočite 

na to, kar se je dejansko zgodilo. Govorim o tem, kar ste videli, 

slišali ali občutili. Nekaj objektivnega. Naučili se boste, da ne 

zapadete v kvalifikacije ali diskvalifikacije, namesto tega se boste 

odločili, da se sklicujete na vedenje ali izid. 

• Naučili se boste, kako dati pozitivne povratne informacije. Najprej 

navedite, kaj je bilo narejeno dobro, kaj ni bilo narejeno tako 

dobro in kje je prostor za izboljšave. 

 
 


