Enabling change
mindset for transformation.
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Managing Remote Teams
Curs deschis cu Interact

19-20 aprilie / 10-11 iunie, 2021

Programul pe scurt
Managerii se confruntă în această perioadă cu un mediu care
este în mare parte volatil, nesigur și complex. În același timp ei
devin ”paratrăznete” pentru anxietățile echipelor lor într-un
context în care e nevoie să ofere direcție, claritate, speranță și
sprijin.
Acest atelier de lucru oferă o bună oportunitate participanților
pentru a practica instrumente de ”navigare” în vremuri
turbulente și a dezvolta abilitățile de gestionare a echipelor,
ambiguității și incertitudinii.
Construind pe experiența anterioară de manageri, atelierul
atinge subiecte relevante precum motivarea echipei, asigurarea
colaborării și obținerea de rezultate în context de lucru de la
distanță.

Obiective
Să folosim instrumente de analiză a mentalității și
schimbare a acesteia pentru a ne adapta mai bine la
nevoile unei echipe virtuale.
Să identificăm comportamentele (ne)productive care
necesită atenție în contextul muncii la distanță.
Să identificăm tehnici de gestionare a echipelor virtuale.

Descrierea programului
Desfășurare și detalii de
participare

Tehnologie

o Date: 19-20 aprilie / 10-11
iunie, 2021

o Mentimeter – instrument
online de colectare a
informatiilor in timp real

o 3 sesiuni de cate 2 ore

o 2 sesiuni în prima zi, în
intervalul 10.00-12.00 și
14.00-16.00 și o sesiune a
doua zi, în intervalul 10.0012.00.
o Investiție: 270 EUR+TVA/
participant

o Platforma Zoom

o Jamboard/Mural – table
online de lucru pentru
activitatile de grup

Descrierea programului
Agenda
Mentalitate

Comportamente

Instrumente

Conștientizarea modelelor
mentale cu privire la rolul
managerial

Înțelegerea comportamentelor
manageriale (ne)productive și
conștientizarea potențialelor
răspunsuri emoționale

Construirea unui set de rutine de
echipă, încurajarea coeziunii și
colaborării echipei

Descrierea programului
Agenda

o Rolul managerului în contextul actual – noile dimensiuni ale rolului managerial

Mentalitate

o Schimbarea mindsetului prin modele mentale - examinarea modelelor mentale
privind rolul managerial
o Lucrul într-o lume D-VUCA-D – de ce avem nevoie să schimbăm modul în care
colaborăm și cum putem face acest lucru

Descrierea programului
Agenda

Comportamente

o '' Far and Away '' studiu de caz experiențial - actvitate care relevă o serie de
comportamente manageriale în acțiune, în care participanții descoperă ce
comportamente productive sau neproductive ies la suprafață și ce strategii
funcționează mai bine atunci când își conduc echipa de la distanță
o Gestionarea sinelui și a celorlalți - siguranța psihologică - un factor crucial al
implicării echipei; emoții și comportamente care favorizează colaborarea și
conexiunea în echipă

Descrierea programului
Agenda
o Planificare, delegare și control – principiile conducerii echipelor performante în
contextul lucrului la distanță
o Conversații în contextul actual – coaching și feedback

Instrumente

o Noi rutine de echipă în contextul actual – modalități de lucru de care să beneficieze
întreaga echipă și care să asigure colaborarea (instrumente și platforme utile
pentru comunicare și organizarea informațiilor, sfaturi și idei pentru întâlniri
virtuale eficiente)

Traineri Interact
Alina Doica

Alina este trainer și Business Associate în cadrul Interact. Expertiza să include programe
de comunicare, abilități de prezentare, managementul echipelor, train the trainer și
cultura organizațională.

Timp de 13 ani Alina a livrat soluțiile Interact clienților din banking, FMCG, IT&C,
energie și farma. A fost implicată în numeroase proiecte de dezvoltare organizațională
având un rol activ în analiza de nevoi, designul de soluții și livrarea acestora, precum și
dezvoltarea de produse. A lucrat atât în proiecte unu la unu cât și în facilitarea de
proiecte pentru grupuri de până la 170 de persoane.
Este membră a corpului profesoral al Asociației Internaționale de Advertising unde a
predat comunicare și abilități de prezentare încă din 2008. Alina este recunoscută de
clienții Interact pentru abordarea să empatică și profesionistă, precum și pentru
implicarea să în procesul participanților de transfer al informațiilor de la teorie la
practică. În feedbackurile de la clienții Interact, Alina este percepută drept o persoana
dinamică, spontană, clară, persuasivă, bine pregătită, care formează un cadru potrivit
pentru învățare.

Haideți să
păstrăm legătura.
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Mulțumim!

mindset for transformation.

