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 IME ORODJA 

Brodolom - igra o sprejemanju odločitev 
 
 

 OPIS ORODJA 

Vodje morajo biti sposobni sprejemati odločitve, ki vplivajo na celotno 

ekipo, in pogosto morajo te odločitve sprejeti v nekaj minutah. Vodja 

lahko išče nasvete in predloge od ljudi znotraj ali zunaj svoje ekipe, vendar 

je na koncu odločitev njegova. Zato so lahko igre odločanja tako koristne 

pri pripravi menedžerjev na težke odločitve. 

 

Pri tej dejavnosti se morajo udeleženci pretvarjati, da so doživeli brodolom 
in da so obtičali v rešilnem čolnu. Vsaka ekipa ima škatlo vžigalic in več 
predmetov, ki jih je rešila s potapljajoče se ladje. Člani se morajo dogovoriti, 
kateri predmeti so najpomembnejši za njihovo preživetje. 
 

 CILJI ORODJA 

 

 razviti veščine reševanja problemov. 

 spodbujati udeležence, da poslušajo in razmišljajo o tem, kako 

sprejemajo odločitve. 

 razmisliti o veščinah, ki jih uporabljajo v procesu odločanja. 

 

 POVEZAVA MED ORODJEM IN SPRETNOSTJO 

 

Ta dejavnost krepi spretnosti reševanja problemov, ko člani ekipe 

analizirajo informacije, se pogajajo in sodelujejo drug z drugim. Spodbuja 

jih tudi k poslušanju in razmišljanju o načinu sprejemanja odločitev. 
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Z razvijanjem njihovih veščin reševanja problemov lahko izboljšate 

njihovo sposobnost, da pridejo do dna zapletenih situacij. Z 

izpopolnjevanjem njihovih sposobnosti odločanja jim lahko 

pomagate pri zrelem sodelovanju, uporabi različnih stilov 

razmišljanja in da se kolektivno zavežejo k odločitvam. 
 

 MATERIALI IN GRADIVA 

 

 Večja skupina ljudi - do pet ljudi v vsaki skupini. 

 Velika zasebna soba. 

 Seznam za razvrščanje izgubljenih stvari na morju za vsakega člana 

ekipe (Priloga 1). 

 Izkušnjo lahko naredite bolj zabavno, če imate v sobi nekaj izgubljenih 

rekvizitov. 

  

 IMPLEMENTACIJA ORODJA 

 

 Udeležence razdelite v ekipe in vsem zagotovite seznam za 

razvrščanje. 

 Prosite člane ekipe, naj si vzamejo 10 minut, da razvrstijo predmete 

po pomembnosti. To naj storijo v drugem stolpcu svojega lista. 

 Ekipam dajte nadaljnjih 10 minut, da se posvetujejo in odločijo o 

uvrstitvi v skupini. Ko se dogovorijo, jih morajo navesti v tretjem 

stolpcu svojih listov. 

 Vsako skupino prosite, naj primerja svoje individualne uvrstitve s 

skupnimi in razmisli, zakaj se rezultati razlikujejo. Je kdo premislil o 

lastni uvrstitvi med timskimi razpravami? Koliko je na ljudi vplival 

skupinski pogovor? 

 Zdaj preberite »pravilni« vrstni red, ki so ga zbrali strokovnjaki obalne 

straže ZDA (od najbolj do najmanj pomembnega): 
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 Ogledalo za britje. (Eno vaših najmočnejših orodij, saj ga lahko 

uporabite za signalizacijo vaše lokacije tako, da odseva sonce.) 

 Posoda z bencinom. (Spet potencialno ključnega pomena za 

signalizacijo, ko bencin plava na vodi in ga lahko prižgejo vaše 

vžigalice.) 

 Posoda za vodo. (Pomembno za zbiranje vode za povrnitev izgubljene 

tekočine.) 

 Nujni obroki. (Pomembno za osnovni vnos hrane.) 

 Plastična plošča. (Lahko se uporablja za zavetje ali za zbiranje 

deževnice.) 

 Čokoladne tablice. (Priročna zaloga hrane.) 

 Ribiška palica. (Potencialno uporabno, vendar ni nobenega 

zagotovila, da boste lahko ujeli ribe. Lahko bi se uporabljal tudi kot 

šotorska palica.) 

 Vrv. (Priročno za povezovanje opreme, ni pa nujno ključnega pomena 

za preživetje.) 

 Plavajoči sedež ali blazina. (uporabno kot rešilni varovalo.) 

 Odganjalec morskih psov. (Možno pomembno, ko ste v vodi.) 

 Steklenica ruma. (Lahko bi bil uporaben kot antiseptik za zdravljenje 

poškodb, vendar vas bo le dehidriral, če ga pijete.) 

 Radio. (Verjetno je, da ste vseeno izven dosega katerega koli signala.) 

 Morska karta. (Nevredno brez navigacijske opreme.) 

 Mreža proti komarjem. (Ob predpostavki, da ste doživeli brodolom v 

Atlantiku, kjer ni komarjev, je to precej neuporabno.) 

 Sekstant. (Nepraktično brez ustreznih tabel ali kronometra.) 

 

Ko vsi zaključijo z vajo, povabite ekipe, da ocenijo proces odločanja. Na 

primer, vprašajte jih, kakšne so bile glavne razlike med posameznimi, 

ekipnimi in uradnimi uvrstitvami in zakaj. To bo izzvalo razpravo o tem, kako 

ekipe pridejo do odločitev, zaradi česar bodo ljudje razmišljali o veščinah, ki 

jih morajo uporabiti v prihodnjih skupinskih scenarijih, kot so veščine 
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poslušanja, pogajanja in odločanja, pa tudi ustvarjalne sposobnosti za 

razmišljanje "izven okvirjev". 

 

 KAJ SE BODO NAUČILI 

Skozi vajo se udeleženci naučijo razmišljati o tem, kako drugi okoli njih 
rešujejo probleme in sprejemajo odločitve. Igra sili vse v ekipi, da 
sodelujejo. Spodbuja zaupanje in prijateljstvo med ekipo, ki bo 
najverjetneje večino časa sodelovala. Takšne igre in naloge, ki jih ekipe 
opravijo, jim bolje pomaga pri opravljanju in uspehu pri svojem delu. 

 VIRI 

 https://www.mindtools.com/pages/article/team-building-problem-
solving.htm 

 https://bizfluent.com/list-6520008-management-decision-making-

games.html 
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 Priloga 1 – seznam za razvrščanje stvari izgubljenih na 

morju 

Predmet 

Stolpec   1 Stolpec  2 Stolpec  3   

Individualna 
razvrstitev 

Skupinska 
razvrstitev 

Razvrstitev 
obalne straže 

Razlika med 
stolpcema 1 
& 3 

Razlika med 
stolpcema 2 
& 3 

Mreža proti komarjem      

Posoda z bencinom      

Posoda za vodo      

Ogledalo za britje      

Sekstant      

Nujni obroki      

Morska karta      

Plavajoči sedež ali blazina      

Vrv      

Nekaj čokoladnih ploščic      

Vodoodporna folija      

Ribiška palica      

Odganjalec morskih psov      

Steklenica ruma      

VHF radio      

   
Skupno Vase točke Točke ekipe 
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