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ZARZĄDZANIE
ZESPOŁEM
NA ODLEGŁOŚĆ
Skuteczne zarządzanie zespołem wirtualnym nie należy do najprostszych
i stanowi duże wyzwanie dla menedżerów. Zależy Ci na tym, aby
efektywność Twojego zespołu nie spadła tylko poszybowała w górę?
Zaprojektowaliśmy dla Ciebie praktyczne szkolenie on – line, podczas
którego poznasz narzędzia możliwe do natychmiastowego zastosowania
i wdrożenia. Zajęcia zostaną poprowadzone przez praktyka, który od
ponad 15 lat zarządza zespołami na odległość.

Twoje korzyści
•
Dostaniesz praktyczne wskazówki jak budować sprawność
zespołu wirtualnego
•
Poznasz narzędzia pozwalające wykorzystać potencjał zespołu
rozproszonego
•
Zdobędziesz wskazówki jak skutecznie prowadzić komunikację
zdalną z teamem
•
Nauczysz się utrzymania zaangażowania w zespole, w którym
członkowie pracują z różnych lokalizacji
•
Dowiesz się jak wykorzystać nowe technologie w przywództwie
na odległość
Uczestnicy
•
Managerowie, kierownicy zespołów

Szkolenie on-line
•
Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu
podłączonego do sieci
•
W oparciu o naszą platformę
•
Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się
oprogramowaniem
•
Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo, poprzez czat

Z przyjemnością zorganizujemy to szkolenie w dedykowanej formie
zamkniętej. Zapraszamy do rezerwacji miejsc!
Anna Chmielewska
project manager
tel. 22 355 24 00
a.chmielewska@langas.pl

Agnieszka Maruda - Sperczak
Ekspert biznesu, mentorka liderów i
zespołów, mówczyni inspiracyjna,
certyfikowana Coach ICF, Masterka Reiss
Moitivation Profile, Masterka NLP,
konsultantka biznesowa i jedyna trenerka w
Polsce metody Instant Influence, która
szkoliła się bezpośrednio u dr. Michaela
Pantalona. Członkini Stowarzyszenia
Profesjonalnych Mówców.
Ma za sobą setki godzin na scenie oraz
tysiące na sali szkoleniowej i w pracy
indywidualnej.
Umiejętności miękkie ujmuje w struktury i
schematy - dzięki jasnym i klarownym
wzorcom łatwiej jest managerom
modyfikować swoje podejście. Łączy
podejście evidence based z intuicyjnym,
opartym na wieloletnim doświadczeniu.
Dzięki temu jej analizy, działania czy
interwencje są precyzyjnie nakierowane na
rozwiązanie istniejącego problemu. Na co
dzień wspiera managerów w ich rozwoju.
Prowadzi ich do zmiany na lepsze w
strefie produktywnego komfortu.
Inspiruje i angażuje, jest zwolenniczką
poszerzania perspektywy, dostrzegania
struktury, trenowania umiejętności
i budowania wartościowych nawyków, a tym
samym wykorzystywania wiedzy w praktyce
zarówno biznesowej jak i w życiu osobistym.
Pisze artykuły, udziela wywiadów, szkoli i
występuję na scenie, prowadzi programy
rozwojowe i mentoringowe.

więcej na langas.pl
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ZARZĄDZANIE
ZESPOŁEM
NA ODLEGŁOŚĆ
9.45 logowanie do platformy i sprawdzenie ustawień
10.00 rozpoczęcie szkolenia
WIRTUALNA WSPÓŁPRACA - PUŁAPKI ZARZĄDZANIA
ZESPOŁEM NA ODLEGŁOŚĆ - JAK ICH UNIKNĄĆ?
•
•
•

•
•

Jak budować świadomość i odpowiedzialność
w zespole wirtualnym?
Plan i strategia działania w zespole pracującym
zdalnie
Budowanie i utrzymywanie dobrych relacji na
odległość jako klucz do wzrostu produktywności
zespołu
Jak wykorzystać potencjał zespołu wirtualnego?
Jak wykorzystać nowoczesne technologie
w zarządzaniu na odległość?

NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA I ROZWOJU TEAMU
ZDALNEGO - JAK MONITOROWAĆ EFEKTY
I EFEKTYWNOŚĆ PRACOWNIKÓW NA ODLEGŁOŚĆ?
•

•
•

•
•
•

•

•
•
•

Jak skutecznie wyznaczać cele, delegować
i egzekwować zadania i projekty zespołom
pracującym zdalnie?
Delegation poker – ćwiczenie poszerzające
perspektywę związaną z delegowaniem
Delegowanie, a poziom kompetencji - jak i jakie
kompetencje zarządzania zadaniami i czasem
delegować?
Style zarządzania zespołem rozproszonym
Mix pokoleń X, Y, Z – jak zarządzać zespołem
rozproszonym zróżnicowanym pokoleniowo?
Jak wprowadzić w życie narzędzia nadzoru, być móc
kontrolować i oceniać pracę w zespole zdalnym? skuteczne metody i właściwe pytania poprawiające
wyniki
Emocjonalno – energetyczny matrix – świadome
zarządzanie energią, stresem i
efektywnością własną i zespołu
Skuteczne metody na odstresowanie
Monitoring versus kontrola – koła wpływu (narzędzie)
Metoda start – stop – continue

BUDOWANIE I WDRAŻANIE NOWYCH NAWYKÓW
W PRACY ZDALNEJ – WYZWANIA KOMUNIKACJI
ZDALNEJ
•
•

Wybór formy i czasu kontaktu z zespołem
Odszumowanie komunikacji zdalnej - w jaki
sposób mówić, by pracownicy chcieli słuchać
i wykonywać polecenia?
Jakich metod i narzędzi komunikacyjnych użyć,
by podnieść efektywność porozumiewania się
w zespole pracującym zdalnie?
Rozmowy z pracownikami - jak zdalnie wspierać
członków zespołu w rozwoju?

•

•

BUDOWANIE, WSPIERANIE I PODTRZYMYWANIE
ZAANGAŻOWANIA W ZESPOLE ZDALNYM =
MOTYWOWANIE PRACOWNIKA I SIEBIE SAMEGO
•

•

•
•
•

•

DNA Motywacji – każdego motywuje coś innego
i w innym natężeniu. Jak to odkryć
i wykorzystać dla poprawy zaangażowania
w zespole pracującym na odległość?
Co jest ważne dla Twoich ludzi, którzy pracują
zdalnie? - czynniki psychologiczne wpływające
na motywację
Informacja zwrotna jako narzędzie wpływania na
motywację i zaangażowanie
Potrzeby w czasie pracy zdalnej – jak je odkryć?
Radykalna szczerość z osobistą troską – bez
rujnującej empatii, czyli jak zadbać o siebie
i swój zespół w skuteczny sposób?
Podtrzymywanie więzi w zespole rozproszonym
– w jaki sposób budować i wzmacniać poczucie
zespołowości?

16.00 zakończenie szkolenia
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