Warsztat- Jak skutecznie zarządzać
zespołem rozproszonym

Warszawa, 3 - 4 października 2018

• Poznanie kluczowych zagadnień związanych z zarządzaniem osobami i grupami
będącymi w rozproszeniu. Ćwiczenia praktyczne.
• Identyfikacja mocnych i słabych stron każdego z uczestników, służąca nakreśleniu
kierunków indywidualnego rozwoju zawodowego.
• Możliwość autentycznej wymiany doświadczeń uczestników szkolenia.
Patroni medialni

Patron merytoryczny

Zgłoś swój udział już dziś!
 530 755 339
 ewa.rokicka@bmspolska.pl

WARSZTAT

Cele szkolenia:
1.
2.
3.

Zwiększenie efektywności w zakresie współpracy i osiągania celów w pracy na
odległość.
Praktyczne przećwiczenie technik zarządzania zespołem wirtualnym.
Omówienie narzędzi i technologii wspierających zdalne zarządzanie.

Celem szkolenia jest przede wszystkim wzmocnienie kompetencji i umiejętności
pracowników w zakresie efektywnego zarządzania zespołem wirtualnym i rozproszonym,
jak również skutecznej komunikacji w tego rodzaju zespole..
Stosowane metody szkoleniowe:
Warsztat ma charakter treningu umiejętności – podstawowe treści przekazywane są w
formie prezentacji, następnie uczestnicy wykonują ćwiczenia praktyczne, biorą udział w
symulacjach, rozwiązują testy pozwalające dokonać samooceny umiejętności. Stosowane
metody dydaktyczne to: analiza przypadku, grupowe i indywidualne rozwiązywanie
problemów, symulacje, gry, testy, dyskusja moderowana i prezentacja trenera.
Metodyka pracy:
Metoda warsztatowa z elementami prezentacji, praca grupowa, w parach i ćwiczenia
indywidualne, symulacje, prezentacja autentycznych materiałów i narzędzi, dyskusja i
wymiana doświadczeń.

Wartościowe spotkanie w gronie praktyków HR, poszerzające wiedzę nt. rozwiązań i narzędzi z obszaru
zarządzania zasobami ludzkimi implementowanych w rzeczywistości organizacyjnej, uwzględniających specyfikę
danej firmy i branżowość. Przyjazna, warsztatowa formuła spotkania, stwarzająca możliwość wymiany opinii,
wzajemnej współpracy i inspiracji. Świetna organizacja konferencji, na którą złożyła się wzorcowa komunikacja
wydarzenia i przyjazne miejsce spotkania. Bardzo dziękuję za te wspólne dwa dni.
Jolanta Bartkowiak-Stawska, Orange

PROGRAM- DZIEŃ I
Rozpoczęcie 9:00

1.

Fazy rozwoju zespołu – zespół a grupa.

2.

Charakterystyka zespołu rozproszonego, różne rodzaje struktur.

3.

Izolacja i brak relacji bezpośrednich.

4.

Proces grupowy – droga do budowy zgranego zespołu.

5.

Od czego zależy sukces w zespole rozproszonym.

6.

Wyzwania managera zespołu rozproszonego –przywódca czy manager.

7.

Typologia ról zespołowych.

8.

Tożsamość członka zespołu rozproszonego – jak ją budować.

9.

Efektywne spotkania w zespole rozproszonym – tele- i video-konferencje.

10.

Rozwiązywanie problemów w zespole rozproszonym.
a.
Diagnoza sił oporu
b.
Diagnoz sił wspierających efektywne działanie zespołu

Zakończenie 17:00

Z przyjemnością polecam organizowane przez BMS Konferencje. Jest to niepowtarzalna okazja do pogłębienia
wiedzy, wymiany doświadczeń i poznania Profesjonalistów. Niezaprzeczalnym atutem, jest wysokiej klasy
Profesjonalizm Organizatorów dbających o najwyższy standard i jakość. Warto uczestniczyć w takich
spotkaniach.
Katarzyna Fryc, MAN Truck & Bus Polska sp. z o.o.

PROGRAM- DZIEŃ II
Rozpoczęcie 9:00
11.

Stereotypy i bariery językowe.

12.

Przykłady narzędzi wspomagających komunikację w zespole rozproszonym.

13.

Wirtualne miejsce pracy.
a.
b.

Stworzenie systemu zapewniającego wirtualne miejsce pracy
Organizacja i wizualizacja pracy w zespole

14.

Delegowanie zadań w zespole rozproszonym

15.

Najczęstsze bariery występujące w procesie delegowania w zespole rozproszony

16.

Diagnoza zespołu rozproszonego za pomocą testu Patricka Lencioniego

17.

Praca nad mocnymi stronami zespołu i elementami rozwojowymi

18.

Porównanie najpopularniejszych narzędzi wspierających pracę zespołu
rozproszonego.
a.
b.

Komunikacja tekstowa, video i współdzielenie ekranu
Współpraca – notatki, wirtualne tablice, współdzielone dokumenty

19.

Motywowanie członków zespołu rozproszonego .

20.

Indywidualne podejście – rozmowy motywacyjne.

21.

Rozwijanie członków zespołu rozproszonego jako ważny element motywacyjny.

22.

Zbudowanie indywidualnego planu wdrożeniowego przez uczestników warsztatu na
podstawie wiedzy i doświadczenia uzyskanego podczas warsztatu.

23.

Zakończenie warsztatu.
Zakończenie 17:00

Polecam spotkania praktyków organizowane przez BMS. Fantastyczna atmosfera i cenna wymiana doświadczeń! Duża dbałość o zawartość merytoryczną prezentacji.
Justyna Siwek, Poczta Polska S.A.

TRENER

Krzysztof Stefaniak
Krzysztof zdobywał doświadczenie za zakresu prowadzenia sesji Acion Learningu
pracując w międzynarodowych korporacjach oraz polskich przedsiębiorstwach
takich jak Telewizja Polska, Ministerstwo Pracy, Asseco Poland, Nestle, Tele 5,
Macrosoft. Od 2006 pracuje jako trener oraz konsultant współpracując z takimi
klientami jak PwC Polska, PKN Orlen, Ministerstwo Finansów, Samsung,
Bridgestone, Dachser, Inditex.
Pierwsze warsztaty szkoleniowe prowadzone przez niego odbyły się w 1994 i od
tego czasu Krzysztof rozwijał swoje umiejętności w pracy szkoleniowej i
konsultingowej z kadrą kierowniczą wysokiego szczebla zarządzania.
Podczas swojej kariery zawodowej jako Dyrektor Personalny przeprowadził wiele
warsztatów coachingowych, Action Learningu oraz facylitacji z menedżerami
wszystkich szczebli zarządzania.
Krzysztofa ważnym atutem jest wiedza i doskonałe rozumienie funkcjonowania
korporacji oraz istniejących w niej procesów komunikacyjnych.
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