
Преминаването в дистанционен режим на 

работа на пръв поглед не изглежда голямо 

предизвикателство, но има специфики, които 

ако не бъдат адресирани навреме, могат да 

повлияят на продуктивността на Вашите 

екипи. Можете да очаквате, че комуникацията 

ще бъде затруднена, но е необходимо да се 

обърне специално внимание на организацията 

и планирането на работата, мотивацията и 

нагласата на членовете на екипа, проследяването 

и отчетността и не на последно място 

възможността за технически проблеми и 

последствията от тях.

Динамично
лидерство

Продуктивни 

дистанционни екипи 

Неприсъствено модулно обучение

Цели на обучението

“Качеството на дистанционната 

работа зависи от нивото на 

продуктивност и комуникация – 

мислим си, че е лесно да работим 

от вкъщи, но всъщност не е!“

Помогнете на своите 
мениджъри и служители 
да се справят с: липсата 
на социален контакт 
в комуникацията, 
разсейването, 
изолацията, 
липсата на 
директна супервизия, 
нездравословните 
работни навици. 

Обучението “Продуктивни дистанционни екипи“ 
цели да улесни прехода на екипи и техните 

ръководители от работа в офис в дистанционна 

среда.

Обучението е специално разработено за екипи, 

които преминават към отдалечена работа и за 

действия в условия на кризисна ситуация, когато 

преходът трябва да се осъществи бързо и под 

високи нива на стрес.

То дава основните знания и умения, необходими за 

бързата адаптация на мениджърите и техните 

екипи към новите условия на работа, така че 

да поддържате желаната продуктивност в 

променената ситуация.

Дистанционната работа има свои специфики, 

които участниците ще усвоят на базата на 

опита на утвърдени глобални компании, успешно 

работещи с изцяло дистанционни екипи. Ще ги 

комбинираме с техники и насоки, които да Ви 

помогнат да осъществите успешно прехода не за 

месеци, а в рамките на седмица. И ще дадем идеи 

как да се възползвате от скритите възможности 

да оптимизирате работата на екипите си и да ги 

направите още по-продуктивни в условията на 

изцяло дистанционна работна среда.



Ключови теми в обучението

» Предизвикателства пред дистанционния екип.

» Основни разлики между офисна и

дистанционна работа.

» Митове и истини за дистанционната работа.

» Как да управляваме хора, с които не се

виждаме?

» Стилове на работа, синхронна срещу

асинхронна комуникация.

» Как да запазим екипната култура и

мотивация?

Детайли

Участници
Обучението е разработено в две версии:

» За ръководители на дистанционни екипи;

» За служители, които трябва да работят

дистанционно.

За да бъдем максимално полезни за Вашите 

мениджъри и служители, обучението ще бъде 

предварително адаптирано спрямо Вашата 

индустрия и специфики на работа.

Големина на групата:
До 15 участници в сесия.

Формат
Обучението се провежда дистанционно, през 

онлайн платформа (Zoom), позволяваща видео 

разговори, писмен чат и презентационен режим. 

Участниците работят с обучителя в онлайн 

среда, в която се запознават с добри практики 

и работят заедно по казуси. След обучението 

получават специално подбран Check List с добри 

световни практики и списък с допълнителна 

литература.

При желание обучението може да се проведе и 

през Ваша онлайн платформа.

Продължителност
Състои се от четири двучасови модула. 

Провежда се в рамките на 2 до 4 работни дни. 

(по 1-2 модула на ден)

Обучител 

Водеща обучението е Силвина Фурнаджиева, 

консултант по продуктивност и основател 

на Супер Продуктивност. 

Тя има 15-годишен 

личен опит с 

дистанционната 

работа и над 

10-годишен опит

като мениджър

на дистанционни

екипи. Води

обучения и събития на тема продуктивност и 

ефективна дистанционна работа.

Сред нейните клиенти са Програма Глоб@лни 
библиотеки – България на Фондация Бил и Мелинда 
Гейтс, Програмата за развитие на ООН в България, 

Министерство на образованието и науката, БДЖ, 

БНТ, Ñîôïðîåêò-ÎÃÏ и редица стартиращи 

компании.

Oбучението “Продуктивни 
дистанционни екипи“ се 
извършва с подкрепата на:

of learning 
innovation 
in Bulgaria15years

» Преразглеждане на ежедневните задачи, ролите

и отговорностите в екипа.

» Планиране и оптимизиране на ежедневния

работен процес.

» Ефективно управление на работни процеси и

отчетност в дистанционна среда.

» Онлайн инструменти за управление на

дистанционни работни процеси.

» Онлайн инструменти за ефективно общуване и

сътрудничество.

www.inyourhands.bg

http://www.inyourhands.bg/

