
SZKOLENIE

PRACA ZDALNA W FIRMIE
6H DYDAKTYCZNYCH / ZDALNE LUB STACJONARNE



Wprowadzenie do pracy zdalnej
Praca zdalna, praca hybrydowa a telepraca
Zapewnienie ciągłości organizacji w nowej
rzeczywistości

Praca zdalna - podstawowe informacje
(Moduł 1) - 2h dydaktyczne

1.
2.
3.

BRIEF SZKOLENIA
Cel szkolenia
Praca zdalna to trend, który będzie się pogłębiać. Program szkolenia skonstruowany
jest z uwzględnieniem potrzeb managerów i kierowników, którzy stoją lub będą stać
w obliczu wyzwań związanych z zarządzaniem zespołem zdalnych specjalistów. W
ostatnich tygodniach mówi się o niej dużo w kontekście zagrożeń
epidemiologicznych, ale przecież kompetencje związane z pracą zdalną czy
telepracą od dawna już wymieniane są w gronie umiejętności kluczowych w
perspektywie najbliższych dekad.

Uczestnicy szkolenia będą potrafili zorganizować proces pracy zdalnej dla siebie jak i
dla innych współpracowników / pracowników. Będą znali i potrafili wdrożyć
standardy delegowania zadań, komunikacji, zarządzania zespołem rozproszonym.
Będą także potrafili dostosować standardy pracy / komunikacji w zależności od
charakteru zadań i struktury zespołu. Dodatkowo poznają podstawowe techniki
komunikacyjne oraz redukcji stresu ze szczególnym uwzględnieniem pracy zdalnej,
dzięki czemu wzrośnie ich efektywność pracy w warunkach zdalnych / hybrydowych.

Planowanie i organizacja pracy zdalnej
W stronę dobrze zorganizowanego zespołu
Praca zdalna jako proces
Współpraca on-line – przegląd aplikacji i rozwiązań

Zasady organizacji pracy zdalnej
(Moduł 2) - 2h dydaktyczne

1.
2.
3.
4.

Bariery i możliwości komunikacyjne w pracy zdalnej
Jak zarządzać stresem i auto-motywacją w pracy zdalnej?
Samo-organizacja, zarządzanie czasem i budowanie dobrych
nawyków
Podsumowanie - analiza gotowych rozwiązań

Praca zdalna - szanse i zagrożenia
(Moduł 3) - 2h dydaktyczne

1.
2.
3.

4.



Szkolenie zostało przygotowane z myślą o
jednostkach publicznych i podmiotach
prywatnych, które z różnych względów
zdecydowały się wprowadzić zdalną formę
pracy dla całego lub części zespołu.

SYNOPSIS

DLA KOGO?

Szkolenie realizowane w formie zdalnej
na platformie JitsiMeet lub stacjonarnie w
ustalonej z zamawiającym lokalizacji

Czas trwania szkolenia: 6h dydaktycznych

Dostęp do dodatkowych materiałów w
formie elektronicznej
Certyfikat ukończenia szkolenia
Możliwość dodatkowych konsultacji po
szkoleniu

Każdy uczestnik otrzyma:
1.

2.
3.

Koszt szkolenia: 2500,00 PLN
Maksymalna liczba uczestników: 14

Więcej informacji o szkoleniu można znaleźć na stronie internetowej

www.reakto.eu

+48 664438833 contact@reakto.eu


