Sklop 1: Tematski timski programi na prostem
1A. Od vile do vile
Osebna izkaznica programa:
Vrsta programa:
Tematski timski program
Velikost skupine:
5 - 40 udeležencev
Čas trajanja:
5 - 6 andragoških ur
Lokacija:
Bled
Primernost programa:
Program je primeren za vse udeležence, ne glede na spol, starost in
fzično pripravljenost. V primeru slabega vremena so potrebna
primerna oblačila in obutev za zaščito pred dežjem.
Opis programa:
Švedski poslovnež in milijarder Stygg Rikmann, ustanovitelj oblikovalskega podjetja BRYST
BERØRING, se je odločil, da bo svoji 25 let mlajši zaročenki, norveški manekenki Ingi Krohn, za
poročno darilo podaril vilo na slovenskem biseru - Bledu, v katerega se je Inga zaljubila med
svojim študentskim potovanjem po Vzhodni Evropi. Ker pa Stygg ne ve ničesar o blejskih vilah,
je za velik denar najel vas - osebne nepremičninske svetovalce, da izberete pravo vilo za
njegovo izbirčno in petčno bodočo ženo. Naloga svetovalcev bo poiskat, preučit in
dokumentrat najlepše blejske vile ter pripravit poročilo, na osnovi katerega se bo Stygg odločil
za nakup. Na pot pa bodo svetovalci odkrili tudi številne Ingine skrivnost iz mladost, ki jim
bodo otežile na videz preprosto nalogo.
Od vile do vile je zabaven tmski program, ki prinaša veliko smeha in sprosttve, od udeležencev
pa kljub temu zahteva veliko sodelovanja, dobre komunikacije in kreatvnost. Kljub zabavni
zgodbi ekipo na pot čakajo izzivi, ki jih je možno premagat samo z usklajenim tmskim delom.
Program vsebuje:
•
Različne aktvne tmske vaje, ki zahtevajo dobro usklajenost in medsebojno
komunikacijo udeležencev
•
Refleksija in evalvacija tmskega dela
•
Spoznavanje prelepe okolice Blejskega jezera iz druge perspektve
•
Sproščeno in zabavno vzdušje

1B. Preprečimo naravno katastrofo
Osebna izkaznica programa:
Vrsta programa:
Ekološki tematski timski program
Velikost skupine:
5 - 40 udeležencev
Čas trajanja:
4 - 5 andragoških ur
Lokacija:
Ribno z okolico

Primernost programa:

Program je primeren za vse udeležence, ne glede na spol, starost in
fzično pripravljenost. V primeru slabega vremena so potrebna
primerna oblačila in obutev za zaščito pred dežjem.

Opis programa:
Prelepa narava. Zeleni gozdovi. Bistra reka. Košček raja na
Zemlji. Vendar pa Savo Bohinjko in okolico alpske vasi Ribno
ogroža možnost ekološke katastrofe. Greenpeace Slovenije je
takoj ukrepal in sestavil ekipo dobro opremljenih
strokovnjakov, ki bo lokalnim ekologom pomagala raziskat in
odpravit ekološko grožnjo. Samo usklajen tm in odlična
medsebojna komunikacija udeležencev bodo omogočili rešitev
narave pred katastrofo. Ste pripravljeni?
Program vključuje:
•
Spoznavanje naravnih lepot Ribnega z okolico
•
Ekološko ozaveščanje
•
Povezovanje udeležencev skozi zanimive in tmske naloge
•
Evalvacijo tmskega dela

1C. Geocaching za poslovni segment (različne vrste)
Osebna izkaznica programa:
Vrsta programa:
Zabaven timski program
Velikost skupine:
5 - 100 udeležencev
Čas trajanja:
4 andragoške ure
Lokacija:
Ribno z okolico
Primernost programa:
Program je primeren za vse udeležence, ne glede na spol, starost,
potrebna je minimalna fzična pripravljenost. V primeru slabega
vremena so potrebna primerna oblačila in obutev za zaščito pred
dežjem.
Opis programa:
Geocatching je v svetu zelo priljubljena aktvnost, katere bistvo je iskanje skrith
predmetov, ki jih odkrivamo v okolici s pomočjo dobljenih koordinat in GPS naprav.
Geocaching smo pri TBA priredili za poslovni segment, kjer se lahko na izbrani lokaciji
pomerite v orientaciji z uporabo GPS naprav in zemljevidov. Gre za zabaven, a hkrat
zelo tmski dogodek, katerega cilj je, da ekipe v določenem času najdejo čim več skrith
predmetov, za katere dobijo le koordinate njihove lokacije.
Možnih je več nivojev in načinov izvedbe programa, ki jih prilagodimo željam in potrebam
skupine:
- Klasična izvedba: udeleženci se na program odpravijo
peš
- Kolesarska izvedba: udeleženci se na program odpravijo s kolesi (za manjše skupine)
- Družbeno odgovorna izvedba: udeleženci skupaj s točkami iščejo različne izdelke ali pakete
izdelkov z različnimi vrednostmi, ki jih ob koncu programa podarijo v dobrodelne namene.
Program vključuje:
•
Uporabo GPS naprav
•
Spoznavanje lokacije na zabaven način
•
Timsko delo in komunikacija
•
Zabavne naloge, ki vodijo do cilja
•
Opcijsko:
o Izvedba programa na kolesih
o Družbeno odgovorna izvedba programa

1D. Rešimo Blejsko jezero
Osebna izkaznica programa:
Vrsta programa:
Ekološki tematski timski program
Velikost skupine:
5 - 40 udeležencev
Čas trajanja:
4 - 5 andragoških ur
Lokacija:
Bled z okolico
Primernost programa:
Program je primeren za vse udeležence, ne glede na spol, starost in
fzično pripravljenost. V primeru slabega vremena so potrebna
primerna oblačila in obutev za zaščito pred dežjem.
Opis programa:
Svetovno znan alpski biser – Blejsko jezero je zadnjih
nekaj let pred velikim ekološkim izzivom. Grozi mu, da se
bo lepa slika z razglednic v resnici spremenila v mrtvo
mlakužo. Postanite okoljski aktvist in se razdelite v več
manjših ekoloških tmov, ki bodo na jezeru na različnih
mesth vzorčili vodo. Vzorce boste potem z biološkimi in
kemijskimi test analizirali, izsledke pa skrbno zapisovali in
vaše ugotovitve poslali pristojnim organom. Skupaj boste
na zabaven način pomagali rešit jezero in življenje v
njem.
Program vključuje:
•
Spoznavanje laboratorijskih trikov biološkega in kemičnega testranja vode
•
Reševanje okoljskih problematk na zabaven način
•
Povezovanje udeležencev
•
Evalvacijo tmskega dela ter priporočila za prihodnje delovanje

Sklop 2: Tematski timski programi v hotelu
2A. Timska kuhinja
Osebna izkaznica programa:
Vrsta programa:
Tematski timski program
Velikost skupine:
5-40 udeležencev
Čas trajanja:
6 andragoških ur
Lokacija:
Ribno
Primernost programa:
Program je primeren za vse udeležence, ne glede na spol, starost in
fzično pripravljenost. Predhodno kuharsko znanje ni potrebno.
Opis programa:
V sodelovanju s kuharskim mojstrom se boste naučili, kako dobro delujoč tm pripravi vrhunski
obrok. Po uvodni tmski delavnici in pripravi načrta za
kuhanje se boste pod budnim očesom kuharskega
mojstra in strokovnjaka za razvoj tmskega dela lotli
priprave enega izmed menijev s petmi hodi. Celoten
program bo potekal od spoznavanja sestavin, priprave,
delitve vlog, usklajevanja, vodenja, reševanja
morebitnih konfliktov, pogajanj vse do končnega
izdelka. Kakovost pripravljene jedi pa je odvisna
izključno od delovanja vašega tma.
Izbirate lahko med tremi različnimi meniji s petmi hodi: izbrani, izbrani sezonski ali vrhunski
meni.
Program vključuje:
•
Timsko delo s poudarkom na medsebojnem in usklajenem sodelovanju,
projektnem vodenju in uspešnem reševanju nastalih konfliktov
•
Spoznavanje s pripravo in kuhanjem netpičnih, vendar odličnih jedi
•
Kosilo oz. večerjo, ki jo pripravijo udeleženci sami
•
Kozarec vina

2B. Tovarna koles za nasmeh do ušes
Osebna izkaznica programa:
Vrsta programa:
Družbeno odgovoren timski program
Velikost skupine:
5 - 100 udeležencev
Čas trajanja:
5 - 6 andragoških ur
Lokacija:
Ribno
Primernost programa:
Program je primeren za vse udeležence, ne glede na spol, starost in
fzično pripravljenost. Program se izvaja v notranjih prostorih in ni
odvisen od vremena.
Opis programa:
S sodelavci se boste razdelili v manjše skupine in se lotli prijetnega projekta –
sestavit otroško kolo. Najprej boste v seriji tmskih vaj opravili strokovni
izpit, nato pa se boste odpravili v tovarno, kjer vas bodo pričakali koščki
kolesa. Ob izzivu pred vami boste spoznavali ostale člane kolektva in
pilili vašo medsebojno komunikacijo. Le z usklajenim delovanjem vseh
članov tma vam bo v danem časovnem okviru uspelo sestavit delujoče
kolo. Sledi še nadgradnja vizualne podobe kolesa, kjer bo do izraza
prišla vaša kreatvnost. Dan se bo zaključil z vrhuncem – predajo
sestavljenih koles otrokom iz socialno ogroženih družin, ki jih bo
izbrala ena izmed slovenskih dobrodelnih organizacij.
Odločite se torej za drugačen, družbeno odgovoren teambuilding dogodek, kjer boste
storili nekaj dobrega zase in za vaš kolektiv ter hkrati narisali nasmeh na obraz srečnim
otrokom, saj bodo mnogi med njimi prvič sedli na dvokolesnike.
Program vključuje:
•
Elemente projektnega dela, načrtovanja in taktke
•
Sestavljanje koles
•
Zabavno tekmovanje
•
Povezovanje, komunikacija,…
•
Darovanje koles v dobrodelne namene

2C. Sherlock Holmes – timski detektivski izziv
Osebna izkaznica programa:
Vrsta programa:
Tematski timski program
Velikost skupine:
5 - 40 udeležencev
Čas trajanja:
4 - 6 andragoških ur
Lokacija:
Ribno
Primernost programa:
Program je primeren za vse udeležence, ne glede na spol, starost in
fzično pripravljenost. Program se izvaja v notranjih prostorih in ni
odvisen od vremena.
Opis programa:
Kriki, razbito okno, škripanje gum. V hotelski sobi je negibno obležalo
truplo. Storilec, ki se je prijavil pod lažnim imenom, je pobegnil. Dokazi
jasno kažejo, da ne gre za osamljen primer in je zločinec vpleten v
delovanje velike kriminalne družbe.
Vaš tm se bo postavil v vlogo elitne enote preiskovalcev in forenzikov,
katere naloga je razvozlat zločin in najt storilca. Čaka vas zbiranje in
analiza forenzičnih dokazov, zasliševanje prič, sodelovanja z
mednarodnim agencijami in iskanje inovatvnih rešitev. Preko
zanimivih nalog boste doživeli neobičajno tmsko preizkušnjo, kjer
boste morali vključit vse sive celice, se povezat in delovat kot uigran
detektvski mehanizem. Čas je, da sestavite vse koščke sestavljanke in
privedete zločinca pred roko pravice.
Program vključuje:
•
Napeto in razburljivo zgodbo, kot v televizijski nanizanki
•
Spoznavanje malih skrivnost velikih detektvov
•
Povezovanje udeležencev in graditve medsebojnih odnosov skozi različne tmske
vaje in naloge
•
Evalvacijo tmskega dela

Sklop 3: Zabavni timski programi
3A. Martini on the Rocks
Osebna izkaznica programa:
Vrsta programa:
Zabaven tematski timski program
Velikost skupine:
5 - 50 udeležencev
Čas trajanja:
2 - 3 andragoške ure
Lokacija:
Ribno
Primernost programa:
Program je primeren za vse udeležence, ne glede na spol, starost in
fzično pripravljenost.
Opis programa:
Vzdušje angleškega puba ali moderne diskoteke. Različne pijače,
mešalnik, sadje, led, slamice in dežnički. To so element enega najbolj
trendovskih teambuilding programov Martni on the Rocks. Pridružite
se izkušenemu strokovnjaku za mešanje koktajlov in se pod njegovim
mentorstvom naučite iz različnih pijač naredit nekaj novega, boljšega
in predvsem – vašega. Kot tm boste pripravili serijo pijač, med
katerimi bo najbolje ocenjena dobila ime vašega tma, vsak član tma
pa recept za vaš tmski koktejl. Vse pripravljene pijače boste na
koncu servirali in jih v dobri družbi svojih kolegov tudi poskusili.
Hkrat pa bomo tudi analizirali sodelovanje in komunikacijske veščine
vsakega med vami ter pregledali razloge za uspeh vašega tma.
Glede na želje in potrebe naročnika je v program možno vključit tudi
strategije in vrednote podjetja.
Program vključuje:
•
Spoznavanje priprave različnih koktejlov ter malih mojstrskih trikov pri njihovi
pripravi
•
Zabavno druženje z veliko smeha in tmskega sodelovanja
•
Pripravo enega koktejla po navodilu strokovnjaka in dveh po lastni izbiri
•
Možnost nadaljevanja zabave v baru po končanem programu

3B. Timske karaoke
Osebna izkaznica programa:
Vrsta programa:
Velikost skupine:
Trajanje:
Lokacija:
Termin:
Primernost programa:

Zabaven timski program
5 - 50 udeležencev
2 - 3 andragoške ure
Ribno
Po dogovoru
Program je primeren za vse udeležence, ne glede na spol,
starost, fzično pripravljenost in predhodno pevsko kariero.

Opis programa:
Mikrofoni, videospot, tekmovanje, zabava, smeh… Primeren
program za vse, ne glede na predhodne pevske sposobnost.
Tekmovanje v karaokah se izvede s posebno tmsko
prilagojenim računalniškim programom, ki omogoča, da se
brez skrbi lahko preizkusijo v petju prav vsi, ne glede na
njihovo glasbeno znanje in posluh. Program sprejema
pravilno odpete tone in jih tako točkuje, vašega glasu in
morebitnih zgrešenih tonov pa sodelavci ne bodo slišali.
Program vključuje:
•
Druženje v sproščenem okolju
•

Povezovanje udeležencev na zabaven način

•

Tekmovanje v petju različnih pesmi

3C. Timski kviz
Osebna izkaznica programa:
Vrsta programa:
Zabaven timski program
Velikost skupine:
5 - 50 udeležencev
Čas trajanja:
2 - 3 andragoške ure
Lokacija:
Ribno
Primernost programa:
Program je primeren za vse udeležence, ne glede na spol, starost in
fzično pripravljenost.
Opis programa:
Kako
dobropoznate svoje podjetje? Kako dobro poznate državo, v kateri živite? In kako
dobro
sespoznate na svetovno pop kulturo? Odgovarjajte na zvita vprašanja v različnih
sklopih,
kivključujejo raznovrstna vprašanja Ker pa več glav več ve, se izziva seveda lotte
v skupinah. Zagotovite si večer poln tmskega duha, smeha in
zabavne
tekmovalnost.

Program vključuje:
•
Druženje v sproščenem okolju
•

Povezovanje udeležencev na zabaven način

•

Tekmovanje v odgovarjanju na zanimiva vprašanja

Sklop 4: Večja poslovna srečanja in pikniki
3A. Mega Evreka!
Osebna izkaznica programa:
Vrsta programa:
Zabaven timski program
Velikost skupine:
5 - 100 udeležencev
Čas trajanja:
4 - 5 andragoških ur
Lokacija:
Ribno
Primernost programa:
Program je primeren za vse udeležence, ne glede na spol, starost in
fzično pripravljenost. Program se izvaja v seminarski dvorani in ni
odvisen od vremena.
Opis programa:
S programom Mega Evreka! boste s skupnimi močmi
izpeljali nekaj najbolj atraktvnih poskusov popularne
znanost in se ob vsem tem noro zabavali. Izstrelite
ogromno plastenko visoko v nebo, izvedite tmski napad na
trdnjavo z improviziranim topom, napravite orjaške milne
mehurčke, preverite, kaj se zgodi z vsakdanjimi predmet,
če jih potopite v tekoči dušik in si pripravite najbolj mehek
kokakolin sladoled. Za konec pa skupaj načrtujte tmsko
fontano in spoznajte kaj se zgodi, če v kokakolo pade
hrapav bombonček.
Program vključuje:
•
Izvedbo različnih eksperimentov v tmskem duhu
•
Kratko razlago delovanja vsakega eksperimenta
•
Timsko delo na malo drugačen način
•
Veliko zabave

3B. Zabavna timska kuhinja
Osebna izkaznica programa:
Vrsta programa:
Zabavni tematski timski program
Velikost skupine:
5-50 udeležencev
Čas trajanja:
3 - 5 andragoških ur
Lokacija:
Ribno
Primernost programa:
Program je primeren za vse udeležence, ne glede na spol, starost in
fzično pripravljenost. Predhodno kuharsko znanje ni potrebno.
Opis programa:
»Zabavna tmska kuhinja« je program, ki bo na malo
drugačen način popestril vaše druženje. Sestavine in material
za pripravo nekaterih znanih jedi bodo čakale na vašo
kreatvnost. S svojim tmom boste izdelali vašo mojstrovino,
ki jo boste delili tudi z ostalimi udeleženci programa in jih
prepričat, da ste odlični kuharji. Skupni cilj, razdeljene vloge,
demokratčno vodenje in dobri medosebni odnosi – vse to
bo osnova za tmsko pripravljen obrok, ki bo poleg vsega še
estetskega izgleda.
Pri tmskem kuhanju se za vsakega najde primerna vloga. In prav v tem se skriva čar in
učinkovitost pravega tmskega dela. Predvsem pa - smeh in zabava sta zagotovljena!
Kaj program vsebuje:
•
Zabavne tmske vaje
•
Timsko delo s poudarkom na kreatvnost, iznajdljivost ter usklajenem
sodelovanju
•
Kosilo, ki ga pripravijo udeleženci sami
•
Sproščeno vzdušje, zabava, smeh in dobra volja

3C. Cesarsko mesto:
Umetnost vojskovanja in njegov prenos v poslovno okolje
Osebna izkaznica programa:
Vrsta programa:
Velikost skupine:
Čas trajanja:
Lokacija in termin:
Primernost programa:

Tematski program
8 - 150 udeležencev
6 andragoških ur
Po dogovoru
Program je primeren za vse udeležence. Je kombinacija delavniškega
in zunanjega programa.

Opis programa:
Sun Tzu, starodavni kitajski general, strateg in flozof, je bil vir modrega in strateškega
bojevanja samo Kitajcem, vplival pa je tudi na pomembne voditelje in uspešne poslovneže, kot
je na primer Larry Ellison iz Oracla. Modrost iz njegovega starodavnega dela »Umetnost vojne«
je večna in se danes pogosto uporablja v poslovnem svetu. Njegova flozofja presega zgolj
okvirje vojaške strategije, govori o konfliktu, skupinskemu delu, projektni organiziranost,
vodenju, poznavanju sebe in tekmecev, zmagi… Njegove temeljne zapovedi oziroma tako
imenovani 'stratagemi' so odlična osnova za tmski program, kjer udeleženci s skupnimi močmi
iščejo vzporednice kitajskih modrost vojskovanja s konkretnimi poslovnimi izzivi v današnjem
okolju. Program je pester, aktven in dinamičen, ki poleg drugačnega pogleda na poslovanje ter
nujno potrebno taktčno in strateško razmišljanje, omogoča tudi graditev in utrjevanje
medosebnih odnosov udeležencev.
''Če poznaš sebe in druge, ne boš ogrožen nit v stoterih akcijah. Če drugih ne poznaš, poznaš pa sebe,
boš eno akcijo dobil, drugo pa izgubil. Če pa ne poznaš nit sebe nit drugih, boš vedno ogrožen.''

Program vsebuje:
•
Različne aktvne in dinamične tmske vaje, ki zahtevajo dobro usklajenost in
medsebojno komunikacijo vseh članov tma
•
Spoznavanje Sun Tzujevih stratagemov in njihov prenos v konkretne poslovne
situacije
•
Zanimivo kombinacijo strateškega razmišljanja in tmskega dela
•
Refleksijo in evalvacijo tmskega dela
•
Sproščeno in zabavno vzdušje

Sklop 5: Timske aktivnosti in timske poslovne igre za
popestritev poslovnih dogodkov, seminarjev in
konferenc
Osebna izkaznica programa:
Vrsta programa:
Aktiven timski program
Velikost skupine:
5 - 100 udeležencev
Čas trajanja:
2 andragoški uri oz po potrebi
Lokacija:
Ribno
Primernost programa:
Program je primeren za vse udeležence, ne glede na spol, starost in
fzično pripravljenost. Program se izvaja zunaj.
Opis programa:_________________________________________________________________
Želite vaše konference in interne seminarje spremenit v nepozaben
tmski dogodek za vse udeležence? Glede na cilj in tematko dogodka
ter število in strukturo udeležencev pripravimo različne tmske
aktvnost ali poslovne igre, ki popestrijo celoten dogodek. Lahko so v
obliki posameznih tmskih aktvnost, ki se prepletajo čez celotni
dogodek in se zaključijo s skupno tmsko aktvnostjo, ali pa v obliki
različnih poslovnih tmskih iger, kjer prevzamemo udeležence za
določen čas (2 – 3 andragoške ure).
Program vključuje:
- priprava različnih tmskih aktvnosth, skladno z cilji dogodka in glede na strukturo udeležencev
- ustvarjanje sproščenega in zabavnega vzdušja
- Spoznavanje in povezovanje udeležencev na zabaven način

Sklop 6: Moderirane in strokovne timske delavnice
4A. Krepitev timskih vezi
Osebna izkaznica programa:
Vrsta programa:
Moderirana timska delavnica
Velikost skupine:
Do 16 udeležencev
Čas trajanja:
8 andragoške ure
Primernost programa:
Program je primeren za vse udeležence in ne zahteva fzičnega
napora.
Opis programa:

stanjem v tmu.

Preko moderirane delavnice člane tma ozaveščamo o njihovi
soodvisnost ter poslanstvu njihovega skupnega dela, za
doseganje katerega so sinhronizacija tma, medsebojna
komunikacija in vzpostavljanje zaupanja ključni element.
Udeleženci spoznajo osnovne zakonitost tmskega dela,
komuniciranja in sodelovanja skozi različne tmske vaje, ki se jim
doda element dela na skupnih ciljih in prikazovanju njihove
pomembnost. Vsaki vaji sledi evalvacija in primerjava z dejanskim

Program vključuje:
•
Uvod v delavnico - osnove tmskega dela
•
Moderacijo odnosov v tmu in pri reševanju konfliktov
•
Različne vaje s področja tmskega dela, ki omogočajo prenos pridobljenega
teoretčnega znanja v prakso
•
Evalvacijo tmskega dela na vsaki vaji
•
Predlogi izboljšav za nadaljnje delovanje tma

4B. Komunikacija v timu
Osebna izkaznica programa:
Vrsta programa:
Moderirana timska delavnica
Velikost skupine:
Do 16 udeležencev
Čas trajanja:
8 andragoških ur
Primernost programa:
Program je primeren za vse udeležence in ne zahteva fzičnega
napora.
Opis programa:
Praviloma so v člani tmov zelo različni ljudje. Med sabo so
komplementarni, saj s tem povečajo učinkovitost in uspešnost svojih
ekip. Seveda pa različna znanja, različne osebnost, različni načini
reševanja problemov in različni načini komuniciranja neizogibno
vodijo do konfliktov. Zato moramo znat med seboj dobro
komunicirat. Kaj so zakoni dobre komunikacije in kakšne veščine
moramo imet za dobro sodelovanje v tmih, se boste naučili na
delavnici »Komunikacija v tmu«.
Program vključuje:
•
Uvod v delavnico - osnove uspešnega komuniciranja
•
Prenos teorije v prakso preko različnih tmskih vaj s poudarkom na komunikaciji
•
Evalvacijo tmskega dela in komunikacije v tmu na vsaki vaji
•
Predloge izboljšav za nadaljnje delo

4C. Timsko delo 1
Osebna izkaznica programa:
Vrsta programa:
Strokovna timska delavnica
Velikost skupine:
Do 16 udeležencev
Čas trajanja:
8 andragoških ur
Primernost programa:
Program je primeren za vse udeležence in ne zahteva fzičnega
napora.
Opis programa:
Na delavnici o tmskem delu bomo odkrivali kaj tm je, kako oblikovat učinkovit tm, kako se tm
razvija, kakšne so past tmskega dela in kako se jim izognit. Spoznali bomo tudi, kdo so pravi
tmski igralci in na kakšne načine prispevajo k uspehu tma.
Cilji delavnice:
- Udeleženci poznajo in razumejo načela in zakonitost oblikovanja in razvijanja
učinkovitega in motviranega tma.
- Udeleženci znajo občutno povečat možnost za uspeh tma.
- Udeleženci znajo optmizirat delovne procese glede na kvalitete članov tma in njihove
kompatbilnost z ostalimi člani tma.
- Udeleženci se znajo spopadat z izzivi tmskega dela, (pre)usmerit tm na začrtano pot in
spodbujat tmsko naravnanost vseh članov tma.
Program vključuje:
•
Pomen tmskega dela
•
Razlika med pravim in navideznim tmom
•
Oblikovanje in razvoj tma
•
Stopnje v razvoju tma
•
Past tmskega dela in kako se jim izognit
•
6 stopenj discipline tmov
•
Komunikacija in konflikt pri tmskem delu
•
Kako do zaupanja med člani tma?
•
Kdo so pravi tmski igralci in kakšne so njihove lastnost?
•
Opredelitev vlog v tmu

4D. Timsko delo 2
Osebna izkaznica programa:
Vrsta programa:
Strokovna timska delavnica
Velikost skupine:
Do 16 udeležencev
Čas trajanja:
8 andragoških ur
Primernost programa:
Program je primeren za vse udeležence, izvaja se v seminarski dvorani.

Opis programa:
Nadgradnja prvega dela delavnice o tmskem delu bo zaznamovana z motviranjem in
kreatvnostjo visoko učinkovith tmov. Motvacija članov tma se ne krepi le z individualnim
pristopom vodje do vsakega posameznika, temveč je pomembna celotna kultura tma in/ali
podjetja, ki je sestavljena iz vrednot, norm in pripadnost vseh članov kot sestavljene celote. To
so zelo pomembni vezni element med ljudmi v tmu in na delavnici boste spoznali, kako razvit
te elemente.
Cilji delavnice:
- Udeleženci pridobijo znanje za boljše motviranje članov tma in tma kot celote.
- Udeleženci spoznajo kako ustvarit nevidne vezi v tmu, zaradi katerih vsi člani s
ponosom govorijo o svojem tmu.
- Udeleženci znajo in zmorejo sprostt kreatvni naboj članov tma.
- Udeleženci se seznanijo z delovanjem sodobnih tmov in njihovimi izzivi ter spoznajo
kako se z njimi spopast.
Program vključuje:
•
5 disfunkcij tma
•
Motviranje tma in posameznikov v njem
•
Sodelovanje med različnimi tmi v podjetju
•
Kreatvnost in inovatvnost v tmu
•
Reševanje problemov
•
Vrednote, norme in pripadnost tmu
•
Upravljanje medgeneracijskih razlik med člani tma
•
Dinamika rangov v tmu

4E. Učinkovito vodenje tima
Osebna izkaznica programa:
Vrsta programa:
Strokovna timska delavnica
Velikost skupine:
Do 16 udeležencev
Čas trajanja:
8 andragoških ur
Primernost programa:
Delavnica je primerna za vse udeležence in ne zahteva fzičnega
napora.
Opis programa:
Bit vodja tma ni enostavna naloga. Usmerjat različne ljudi v luči demokratčnega
vodenja je lahko izziv za ljudi s še tako debelo kožo. Vodenje je veščina, ki se jo da
priučit.
Na delavnici Učinkovito vodenje tma bomo odgovorili na vprašanja, kakšen je dober vodja in
kako lahko takšni postanemo tudi sami.
Cilji delavnice:
- Udeleženci spoznajo pomen in vlogo vodje v tmu ter njegov način delovanja, ki je drugačen
od klasičnega, avtokratskega vodje.
- Udeleženci spoznajo osnove projektnega vodenja.
- Udeleženci spoznajo ključne kompetence vodenja ter na praktčnih primerih ocenijo svoje
vodstvene sposobnost in kompetence.
- Udeleženci spoznajo načela obojestranske komunikacije, dajanja povratne informacije in
načela delegiranja.
- Udeleženci spoznajo zakonitost (samo)motvacije pri tmskem delu in delu s tmom.
- Postavitev osebnega cilja ter načrt za izboljšavo vodenja.
Program vključuje:
•
Osnove in stli vodenja tma
•
Vodstvene kompetence pri tmskem delu
•
Upravljanje raznolikost
•
Komuniciranje in povratna informacija pri tmskem delu
•
Delegiranje nalog v tmu
•
Motviranje sebe in članov tma in karierna sidra
•
Prenos teorije v prakso skozi različne aktvnost, kjer so na preizkušnji vodstvene
kompetence udeležencev
•
Evalvacijo vodenja in predloge za izboljšave
•
Postavitev osebnega cilja

Programi kot celota vsebujejo:
PRIPRAVA:
- Postavitev ciljev programa glede na potrebe naročnika
- Priprava in organizacija programa skladno z opredeljenimi cilji
IZVEDBA:
- Strokovna izvedba programa
- Ekipa certfciranih teambuilding trenerjev
- Oprema in materiali
- Strokovna podporna ekipa
PO IZVEDBI:
- Fotografje s programa
- Svetovanje za nadgradnjo programa

Pogoji sodelovanja:
V primeru odpovedi 7 dni ali več pred dogodkom zaračunamo 30% cene programa, in od 3 dni
do dneva izvedbe dogodka celotno ceno izvedbe programa. Naročnik poskrbi za prehrano
trenerjev skupaj z naročnikom. Za naročilo programa prosimo izpolnite naročilnico. Plačilo v 8
dneh po opravljeni storitvi.

Zakaj teambuilding programi?
O tmskem delu in njegovem pomenu pri upravljanju uspešnih organizacij je danes veliko
govora. Le malo pa dejanskega tmskega dela najdemo v poslovni praksi. Zavedamo se, da so
zakonitost tmskega dela povsem drugačne od dela v skupinah. Prav tako so drugačni rezultat,
ki pri tmskem delu praviloma prekašajo vse druge oblike skupinskega dela. Osnova dobrega
tmskega dela je ciljna naravnanost in kohezija med člani tima, ki jo dosegamo s programi s
področja tmskega dela. Cilj teambuilding programa je povečat kohezivnost med člani tma
skozi delavnico in aktvnost. Udeleženci se bodo med seboj bolje spoznali, odprli komunikacijske
kanale, delali na medosebnem zaupanju in skupaj »pripravili teren« za delo v prihodnje pri
vsem tem pa se tudi zabavali.

Metoda dela v programu

Program temelji na principih psihologije izkustvenega učenja in je izrazito praktčno naravnan.
Na teoretčnih osnovah delovanja tmov so udeleženci pri izvedbi programa aktvno vključeni v
učenje, s čemer se omogoča in spodbuja takojšnja uporaba pridobljenega znanja v praksi, kar
vpliva na hiter razvoj komunikacijskih veščin ter zmožnost za delo v skupinah in tmih.
Udeleženci se na zabaven način učijo skozi neposredno izkušnjo in povratno sporočilo, ki ga od
svojih kolegov in trenerja prejmejo takoj po izvedbi različnih aktvnost.

O Teambuilding akademiji
Teambuilding akademija (TBA) je organizacija posvečena pripravam in izvedbi inovatvnih,
modernih in kakovostnih teambuilding programov. Naši trenerji so posebej usposobljeni za
usmerjanje skupinske dinamike udeležencev k enemu cilju – učvrsttvi vezi med člani tmov.
Kljub zelo raznoliki izbiri programov jih večino pripravimo in izpeljemo po meri naročnika.
Izvajamo raziskave, svetovanja in analize stanj v organizacijah. Naš namen je tmsko delo v vaših
organizacijah pripeljat na višji nivo, na atraktven in ljudem prijazen način. Močna ekipa
certfciranih izobraževalnih trenerjev s področja tmskega dela in še večja podporna skupina
nam omogočata izvedbo zelo različnih programov, ne glede na stopnjo zahtevnost.
V letu 2011 je Teambuilding akademija v okviru Zbornice za management consulting Slovenije
(ZMCS) prejela prestižno nagrado Constantinus Slovenija za najboljši svetovalni projekt.

