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88 % milenijcev meni, da so druženje in teambuildingi osnova za 
krepitev odnosov ter sproščenosti v organizacijah.

vaša sporočila

Oglasno sporočilo študentskega društva Management group.

Milenijci – timski igralci
Generacija milenijcev, ki ji pripisujemo izrazito željo po osebnem in kariernem razvoju, sodoben in zelo avtonomen način 
delovanja ter visokoleteče sanje, celo idealizirano samopodobo, hitro 'odrašča', zato je čas, ko bo ta generacija povsem 
zavzela trg dela ter vodstvene položaje, pred vrati. 

Pri našem delu s timi se velikokrat sre-
čamo tudi z vprašanjem managerjev, 
kako so milenijci drugačni, kako jih 
motivirati in najučinkoviteje vključiti v 
tim. Tudi v timu Teambuilding akade-
mije imamo lepo število predstavnikov 
mlade generacije, in ko v praksi opazu-
jemo interakcijo med generacijami, lah-
ko potrdimo, da imajo milenijci nekoli-
ko drugačne vrednote. Gradnja tima z 
mlado generacijo tako lahko zahteva od 
managerjev prilagajanje ustaljenih nači-
nov, morda celo nove vodstvene veščine, 
hkrati pa je nujno, da se pomembnosti 
izobraževanja in vaj v timskem delu za 
uspešno kariero zavedajo tudi milenijci 
oz. bodoči vodje.   

skrivnostni zaboj za prepoznavanje 
vlog
Zato smo podprli pobudo študentske-
ga društva Management Group, kjer se 
družijo prav bodoči vodje, ko so želeli za 
svoje člane pripraviti spoznavno timsko 
izkušnjo, torej takšno, ki jo tudi sicer 
lahko srečajo v poslovnem svetu gradnje 
timov. Kot najprimernejše orodje smo 
izbrali timsko aktivnost Skrivnostni 
zaboj, ki v sproščenem okolju omogoča 
druženje in neformalno povezovanje, 
hkrati pa je izjemno evalvacijsko orodje 
tako na nivoju sodelovanja tima kot tudi 
vlog posameznikov v njem (pokažejo se 
vloge v timu, kdo je neformalni vodja, 

kdo je motivator, kdo se umakne itd. ). 
Ob spremljanju ekip je bilo mogoče opa-
ziti izrazito tekmovalnost, ki je na za-
četku preglasila sodelovanje, hkrati pa 
je igro zaznamovalo tudi, da so se ekipe 
zelo različno lotevale enakih izzivov in 
jih enako uspešno rešile. Po točki, ko je 
timski izziv začel zahtevati sodelovanje 

– podobno kot v vsakodnevnem delov-
nem okolju –  se je ponovno potrdila te-
orija, ki pravi, da so najučinkovitejši tisti 
timi, ki jih odlikujejo različna znanja in 
izkušnje, pristopi ter načini razmišlja-
nja, pa tudi timske kompetence ter veli-
ka mera zaupanja. 

Teambuilding za učinkovito 
vključevanje novih članov
»Ob prihodu novih rekrutov smo se so-
očili s vprašanjem, kako in na kakšen 
način lahko kar najhitreje spoznamo ter 

vključimo nove člane v društvo,« pravi 
Andrej Žulič. Po podatkih revije Entre-
preneur kar 88 % milenijcev izpostavlja 
druženja in teambuilding aktivnosti kot 
osnovo za krepitev odnosov ter spro-
ščenosti v organizacijah. Zato smo se v 
društvu odločili za Teambuilding Aka-
demijo. Slednja ni nastopila le v vlogi 

ponudnika storitev, ampak nam je po-
nudila tudi različne oblike sodelovanja 
in s tem nove možnosti za razvoj različ-
nih vodstvenih kompetenc. Delavnica 
Skrivnostni zaboj se je začela v tekmo-
valnem ozračju, a končala v duhu pove-
zanosti ekipe. Omogočila je poglobljeno 
komunikacijo med člani, pospešila so-
delovanje, ne samo znotraj oblikovanja 
ekip, ampak tudi med ekipami. »Ko smo 
skupaj prišli do konca, je prevladalo 
vzdušje kolektivnega dosežka, ki nas je 
kot člane društva povezalo in motivira-
lo,« še doda Žulič.  

skrita formula za učinkovito delo
Za konec pa še timski nasvet vsem seda-
njim in bodočim generacijam manager-
jev: ceniti doprinos posameznika daje 
izjemen potencial vsakemu timu, pri 
generacijsko mešanih pa je še posebej 
pomembna zavestna odprtost za uče-
nje drug od drugega. To je edina skrita 
formula, kako se učinkovito timsko delo 
omogoči v generacijsko različnih timih. 


