
Ce îi motivează pe tinerii din generația Y? 

Peste 30% dintre oamenii de HR din România spun că întâmpină dificultăți serioase în atragerea și 

recrutarea de noi angajați.  

Motivul? Tinerii din generația Y sau cum le mai spun sociologii, „nativii digitali”, schimbă cu ușurință 

joburile, nu concep să lucreze în aceeași companie mai mult de 5 ani și nu intenționează să iasă la pensie 

din actualul loc de muncă.  

SIVECO România și HART Consulting au organizat recent pe platforma AeL - www.cloudlearning.ro, 

dezvoltată de SIVECO România, webinar-ul GRATUIT „Cum motivăm și instruim generația digitală”, în 

cadrul căruia psihologul Mădălina Bălan, cu specializare în psihologie organizațională, și Viorel Jigman, 

AeL Manager SIVECO, au discutat despre provocările pe care le întâmpină angajatorii în relația cu noii 

angajați, încercând să găsească împreună și răspunsurile la întrebarea cheie „Ce îi atrage pe tinerii din 

generația Y la un job?” 

Pe parcursul webinar-ului, publicul, în proporție dominantă oameni de HR, a participat la un sondaj care 

a subliniat principalele conflicte cu care se confruntă aceștia. 

Dacă o treime din participanți au indicat procesul de recrutare ca fiind cel care le dă bătăi de cap, o altă 

treime (31%) se confruntă cu lipsa de motivare a angajaților, pentru care pachetele clasice (salariu fix, 

abonamente medicale, tichete de masă) nu par să mai aibă efectul scontat. Pe locurile următoare în 

ierarhia provocărilor pe care le întâmpină departamentele de Resurse Umane, respondenții sondajului 

din cadrul webinar-ului au nominalizat retenția slabă a tinerilor din generația Y și integrarea noilor 

angajați în echipe. 

Pentru a înțelege mai bine psihologia acestei generații, Mădălina Bălan, expert în psihologie 

organizațională la Hart Consulting, a prezentat în cadrul webinar-ului un studiu amplu realizat de Hart 

Consulting, împreună cu SNSPA, catedra de management, coordonată de decan prof univ. Florina 

Pînzaru, partenerul pe piaţa locală al firmei de consultanţă în managementul talentelor și dezvoltarea 

leadershipului HOGAN Assessments. 

„Tinerii milenari se regăsesc în mijlocul unui curent informaţional permanent şi acest lucru le modifică 

aspiraţiile, nevoile, comportamentele. Pot fi percepuți ca superficiali și au tendința de a respinge sugestii 

și feedback-uri, mai ales atunci când li se pare că li se contestă cunoștintele, abilitățile. Sunt mizantropi, 

aroganți, uneori comportându-se după principiul «dacă nu eu, atunci cine?». Dar sunt plini de idei 

neobișnuite, inovatoare, out of the box (chiar dacă, uneori, nepractice). Ca angajați, discută mult mai 

ușor cu clienții, au carismă și entuziasm și, nu în ultimul rând, învață extraordinar de ușor informații noi, 

atunci când le sunt prezentate într-o formă pe înțelesul lor: digitală”, explică Mădălina Bălan. 

De aceea, în motivarea și instruirea noilor angajați are succes învățarea de tip „blended learning”, o 

combinație bine studiată între training-ul tradițional în sala de curs, centrat pe instructor, și cursurile 

interactive online, centrate pe cursant.  

http://www.cloudlearning.ro/


Dintr-un alt sondaj realizat în cadrul webinar-ului, a reieșit că numai un sfert din participanți (26%) 

utilizează în cadrul companiei o platformă de management al învățării. Totuși, majoritatea (38%) ar 

prefera să își instruiască angajații prin intermediul cursurilor online sau eLearning. 

Platforma Cloud Learning, care a a fost și gazda webinar-ului GRATUIT din 17 noiembrie, este un 

instrument util în Managementul performanței, adaptat generației nativilor digitali, care poate susține 

cursuri profesionale sau de soft skills, atât online cât și în sală, pentru dezvoltarea competențelor. 

„Avantajul platformei AeL este acela că permite învățarea individuală, unde fiecare angajat poate 

parcurge cursul în ritmul său propriu, alocând cât timp are nevoie pentru a deprinde anumite abilități. 

Angajații pot comunica cu instructorul și cu colegii pe forumul dedicat cursului respectiv și pot pune 

întrebări sau învăța din răspunsurile postate pe forum. Este tipul de învățare care îi motivează cel mai 

bine pe tinerii digitali”, declară Viorel Jigman, AeL Manager SIVECO România. 

Compania SIVECO România are o experiență de aproape un sfert de secol în proiecte și soluţii integrate 

de eLearning în țările din Comunitatea Europeană, Orientul Mijlociu, Africa de Nord şi spațiul 

Comunității Statelor Independente. 

Următorul webinar GRATUIT pe www.cloudlearning.ro va avea loc la începutul anului viitor, subiectul și 

invitații urmând a fi anunțați în curând pe site. 
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