Efektywna praca w zespole
rozproszonym – zarządzanie i
budowanie zaangażowania zespołu
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2019/12/09/11252/501369

Cena netto

4 320,00 zł

Cena brutto

4 320,00 zł

Cena netto za godzinę

270,00 zł

Cena brutto za
godzinę

270,00

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

16

Termin rozpoczęcia
usługi

2020-03-23

Termin zakończenia
usługi

2020-03-24

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-12-10

Termin zakończenia
rekrutacji

2020-02-29

Maksymalna liczba uczestników

4

Kategoria główna KU

Zarządzanie i organizacja

Kategorie dodatkowe KU

Zarządzanie i organizacja

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS
SUS 2.0

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub
części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji
innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

MSC Sp. z o.o.

Osoba do
kontaktu

Aleksandra Szupińska

E-mail

aleksandra.szupinska@msc.edu.pl

Telefon

+48 519 30 70
30

Cel usługi
Cel edukacyjny
Usługa ma charakter edukacyjny Celem szkolenia jest wszechstronne przygotowanie uczestników do
efektywnego zarządzania zespołem pracowników i współpracowników, pracujących nad wspólnymi
zadaniami i projektami zdalnie, w różnych lokalizacjach. Celem jest nabycie WIEDZY na temat
specyfiki pracy zdalnej, różnic pomiędzy zarządzaniem zespołem stacjonarnymi rozproszonym oraz
trudności w egzekwowaniu terminowości i efektywności pracy, a także w motywowaniu, budowaniu
zaangażowania i rozliczaniu członków zespołu. Celem szkolenia jest także rozwój praktycznych
UMIEJĘTNOŚCI jasnego wyznaczania, komunikowania i przydzielania zadań, terminów,
odpowiedzianosci, prowadzenia wirtualnych spotkań zespołu, a także korzystania z narzędzi pracy
zdalnej takich jak Google Docs, wirtualny pokój (ZOOM), Confluece. W zakresie KOMPETENCJI
SPOŁECZNYCH I POSTAW celem jest wykształcenie wśród liderów zespołu postawy uważności na
członków zespołu pracujących poza biurem i świadomego włączania ich w pracę zespołu i bycie jego
integralną częścią, a także rozwój umiejętności budowania relacji społecznych w coraz częściej
dzisiaj spotykanej sytuacji kontaktów w wirtualnym świecie.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
1. Zespól rozproszony - wprowadzenie do tematu
Specyfika pracy zdalnej – plusy i minusy z punktu widzenia pracownika i pracodawcy
zespół rozproszony a zespół stacjonarny - różnice między nimi
pracownik w zespole rozproszonym – trudności we współpracy i komunikacji
2. Przywództwo w zespole rozproszonym
rola lidera zespołu w budowaniu zaangażowania pracowników w warunkach pracy zdalnej.

wpływ menedżera na rozwój zespołu rozproszonego i jego efektywność
zasady zarządzania zespołem rozproszonym – przydzielanie zadań, egzekwowanie terminów i
rozliczanie
komunikowanie celów i oczekiwań dotyczących efektywności
budowanie pozytywnych relacji w zespole
dobór efektywnych metod pracy i zarządzania
3. Motywowanie pracowników pracujących zdalnie
jak motywować zespół rozproszony
rywalizacja jako element motywacji
potrzeby pracownika i ich znaczenie w motywacji
4. Komunikacja w zespole rozproszonym
prowadzenia wirtualnych spotkań zespołu
kanały komunikacji
narzędzia zwiększające efektywność komunikacji: telefon, e-mail, skype, wideokonferencja, etc...
5. Narzedzia do pracy zdalnej – możliwości i najlepsze praktyki
Wspólna praca na dokumentach - Google Docs
Zarządzanie czasem - kalendarz Google
Zarządzanie i dzielenie się wiedzą - Confluence
Sprawna komunikacja - Slack
Spotkania online - ZOOM, Skype dla biznesu, Google Hangouts

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
EFEKTY USŁUGI:

EFEKTY W ZAKRESIE WIEDZY:
Uczestnicy posiadają wiedze na temat specyfiki pracy zdalnej, różnic pomiędzy zarządzaniem
zespołem stacjonarnymi rozproszonym oraz trudności w egzekwowaniu terminowości i
efektywności pracy, a także w motywowaniu, budowaniu zaangażowania i rozliczaniu członków
zespołu.
Uczestnicy wiedzą jaka jest rola lidera zespołu w budowaniu zaangażowania pracowników w
warunkach pracy zdalnej, poznają zasady zarządzania zespołem rozproszonym – przydzielanie
zadań, egzekwowanie terminów i rozliczanie, komunikowanie celów i oczekiwań dotyczących
efektywności .
Uczestnicy wiedzą jak budować pozytywne relacje w zespole

EFEKTY W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI:
Uczesnicy potrafią wyznaczać, komunikować i przydzielać zadania, ustalania i
egzekwowanie terminów,
Uczestnicy potrafią prowadzić wirtualne spotkania zespołu, a także efektywnego korzystania z
narzędzi pracy zdalnej takich jak Google Docs, wirtualny pokój (ZOOM), Confluece
EFEKTY W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:
Uczestnicy potraﬁą mieć uważności na członków zespołu pracujących poza biurem i świadomego

włączania ich w pracę zespołu, posiadają umiejętności budowania relacji społecznych w coraz częściej
dzisiaj spotykanej sytuacji kontaktów w wirtualnym świecie.

Grupa docelowa
Grupa docelowa
Szkolenie przeznaczone jest dla kadry zarządzającej i liderów zespołów pracujących zdalnie, w różnych
lokalizacjach, w warunkach rozproszonych.

Materiały dydaktyczne
Materiały dydaktyczne:
Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały szkoleniowe niezbędne do szkolenia
Stosowane metody na szkoleniu:
Wykłady w poszczególnych modułach
Ćwiczenia indywidualne,case study na podstawie firmy
Inspiracje poparta licznymi przykładami z życia. zawodowego
Dyskusje prowadzone przez trenera oraz poszczególnych uczestników w ramach wymiany
doświadczeń

Harmonogram
Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

LP

Przedmiot / Temat zajęć

1

Zespól rozproszony - wprowadzenie do
tematu • Specyfika pracy zdalnej – plusy
i minusy z punktu widzenia pracownika i
pracodawcy • zespół rozproszony a
zespół stacjonarny - różnice między
nimi • pracownik w zespole
rozproszonym – trudności we
współpracy i komunikacji

2020-0323

08:00

13:00

5:00

2

Przywództwo w zespole rozproszonym
• rola lidera zespołu w budowaniu
zaangażowania pracowników w
warunkach pracy zdalnej. • wpływ
menedżera na rozwój zespołu
rozproszonego i jego efektywność •
zasady zarządzania zespołem
rozproszonym – przydzielanie zadań,
egzekwowanie terminów i rozliczanie

2020-0323

13:00

15:00

2:00

Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

LP

Przedmiot / Temat zajęć

3

Motywowanie pracowników pracujących
zdalnie • jak motywować zespół
rozproszony • rywalizacja jako element
motywacji • potrzeby pracownika i ich
znaczenie w motywacji

2020-0323

15:00

16:00

1:00

4

Motywowanie pracowników pracujących
zdalnie • jak motywować zespół
rozproszony • rywalizacja jako element
motywacji • potrzeby pracownika i ich
znaczenie w motywacji cz II

2020-0324

08:00

10:00

2:00

5

Komunikacja w zespole rozproszonym •
prowadzenia wirtualnych spotkań
zespołu • kanały komunikacji •
narzędzia zwiększające efektywność
komunikacji: telefon, e-mail, skype,
wideokonferencja, etc...

2020-0324

10:00

14:00

4:00

6

Wspólna praca na dokumentach Google Docs Zarządzanie czasem kalendarz Google Zarządzanie i
dzielenie się wiedzą - Confluence
Sprawna komunikacja - Slack Spotkania
online - ZOOM, Skype dla biznesu,
Google Hangouts

2020-0324

14:00

15:00

1:00

7

Wspólna praca na dokumentach Google Docs Zarządzanie czasem kalendarz Google Zarządzanie i
dzielenie się wiedzą - Confluence
Sprawna komunikacja - Slack Spotkania
online - ZOOM, Skype dla biznesu,
Google Hangouts cz II

2020-0324

15:00

16:00

1:00

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Patrycja Błach

Obszar specjalizacji

Trener kompetencji interpersonalnych

Doświadczenie zawodowe

Prowadzeniem szkoleń zajmuje się od ponad 10
lat. Podczas prowadzonych warsztatów tworzy
przyjazną atmosferę, w której można w
nieskrępowany sposób rozwijać swoje
umiejętności i kompetencje oraz bezpiecznie
eksperymentować podczas poznawania i
rozwijania swoich prawdziwych możliwości przy
jednoczesnym pokonywaniu swoich
wcześniejszych ograniczeń

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Szkoleniami w zakresie kompetencji
interpersonalnych zajmuje się od 2015 roku,
realizuje projekty na bezpośrednie zamówienia
firm.

Wykształcenie

Absolwent studiów podyplomowych Trener
Biznesu w Wyższej Szkole Psychologii
Społecznej w Warszawie

Lokalizacja usługi
Adres:
Jana III Sobieskiego 2
40-082 Katowice, woj. śląskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Warunki logistyczne:

