Raport teambuilding BG Soft

În acest document sunt următoarele secțiuni:
1.
2.
3.
4.
5.

Logistica
Obiectivele team building-ului
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1. Logistica




Număr participanți: 32
Data: 29 iunie 2013
Locația: Conacul Secuiesc, Colțești, jud. Alba

2. Obiectivele team building-ului
Obiectivele stabilite pentru team building au fost:





Obiectivul 1: Creșterea gradului de motivare profesională și personală.
Obiectivul 2: Creșterea coeziunii echipei și încurajarea spiritului de echipă.
Obiectivul 3: Responsabilizarea echipei față de munca depusă în companie și față de
dezvoltarea personală.

Programul de teambuilding a fost conceput astfel încât să faciliteze atingerea acestor obiective prin
intermediul interacțiunii dintre membrii echipei.
3. Rezultatele chestionarului de satisfacție de după team building
În urma trainingului s-a realizat și un chestionar de evaluare a întregului program. Iată rezultatele
în forma brută:
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Masa
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Împrejurimi/ Peisaj
9.85

Activități
9.17

Cum vi s-a părut prestația trainerilor?
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Vlad But
9.64

Irina Enea
9.7

Alex Moldovan
9.54

Dani Pop
9.54

În ce măsură și-a îndeplinit acest team building
obiectivele?
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Obiectiv 1
8.89

Notă

Obiectiv 2
9.39

Obiectiv 3
8.57

Obiectivul 1: Creșterea gradului de motivare profesională și personală.
Obiectivul 2: Creșterea coeziunii echipei și încurajarea spiritului de echipă.
Obiectivul 3: Responsabilizarea echipei față de munca depusă în companie
și față de dezvoltarea personală.

În ce măsură ați fi dispuși să recomandați
Azimut teambuilding unui prieten?
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Recomandare
9.21

4. Învățăminte
În cadrul chestionarului aplicat participanților am avut o secțiune în care respondenții erau rugați să
spună un lucru învățat în cadrul team building-ului pe care ar dori să-l aplice și la birou. Mai jos
aveți toate răspunsurile primite:




















Comunicare, organizare.
Să comunicăm mai bine/ mai mult.
Să ne putem baza pe echipă și pe ceilalți.
Solidaritate, comunicare, capacitate de a asculta.
Colaborare în echipă.
La birou nu știu, dar am învățat că trebuie apăsat piciorul din față (slackline).
Munca în echipă.
Organizarea într-o echipă.
Încredere în colegi.
Cooperare, spirit de echipă.
Comunicare – ascultare.
Comunicare/ muncă în echipă.
Dacă cineva din echipă greșește, să fie încurajat că a doua oară va reuși/ va putea și mai bine.
O mai bună organizare a lucrului în echipă.
Aplicarea de strategii.
Multă comunicare.
Să ne organizăm mai bine.
Analiza problemei, găsirea de noi soluții după eșec, cel din urmă poate fi cel dintâi.
Totdeauna prima dată trebuie să discutăm o soluție pentru fiecare probă și dacă nu reușim, să
încercăm și alte metode.
Analiză mai bună a situației date și apoi acțiune.
Să nu renunțăm.
Concentrarea chiar și în momentele gen „timp mort”, impactul greșelilor personale asupra
întregii echipe.
Înțelegerea taskurilor de către întreaga echipă, împărțirea lor după puterile fiecăruia de
rezolvare.
Socializarea cu colegii din alte echipe, mai des.
Munca în echipă.








5. Părerile participanților
În cadrul chestionarului aplicat participanților am avut o secțiune în care respondenții erau rugați să
își descrie experiența din cadrul team building-ului. Mai jos aveți toate răspunsurile primite.








Foarte fain. Distractivă și utilă în aceeași măsură. Aș mai merge cu voi și în următorul team
building, dacă ar fi după mine. Jocurile de dimineața super super faine și interesante!
Experiență nouă, recomand activități care nu presupun multă mișcare (activități indoor).
Foarte distractiv, solicitant fizic și intelectual într-un sens foarte bun.
O zi frumoasă care a trecut repede, motivație, spirit de echipă, competitivitate.
Foarte atractivă, interesantă, amuzantă, frumoasă.
Distractiv, relaxant, prilej de activități în comun, în aer liber, prilej de a cunoaște altă față a
colegilor.
O zi de neuitat, cu multă voie bună, distracție la maxim. -» SUPER TARE!!!




















Să fie cât mai multe activități.
Am petrecut o zi bună. Am învățat mai mult despre colegii mei.
Spirit de echipă, comunicare, organizare.
Ne-am distrat și am socializat foarte interesant cu colegii.
Participarea pentru prima dată la astfel de activități în echipă.
Inedită. Amuzantă. Socializare din plin.
Am învățat să comunic și să am încredere în colegii mei. Am învățat ce înseamnă munca în
echipă.
Experiență plăcută, interesantă, activități noi, antrenante.
Am înțeles cât de importantă este cooperarea între membrii echipei, spiritul de echipă,
răbdarea.
Echipă, organizare, relaxare, experiență plăcută.
Atmosferă relaxantă, o experiență plăcută pe care aș repeta-o.
A fost o experiență plăcută.
A fost o experiență fizică plăcută.
Deși nemotivat la început, am aflat că încurajat fiind pot trece probe la care nu vroiam să
particip, prin lucrul în echipă. Explicațiile și semnificația probelor au fost extrem de
binevenite și potrivite pentru echipa din care fac parte la birou.
Foarte antrenant și o experiență frumoasă. Jocuri destul de antrenante.
Am înțeles că unele task-uri/ probe nu pot fi făcute de unul singur ci doar în echipă.
Comunicarea și organizarea sunt esențiale în finalizarea optimă a unor proiecte.
Succesul ține de comunicare și organizare.

Mulțumim,
Echipa Azimut Teambuilding

