
REMOTE MANAGEMENT

Este un microprogram online de instruire dedicat managerilor care coordonează echipe aflate la distanță,

parțial sau în întregime. Programul facilitează descoperirea și exersarea de către participanți a unor

metode, instrumente și tehnici de aplicat în procesul de motivare și coordonare la distanță. Distilând

informațiile teoretice, programul facilitează parcurgerea elementelor cheie și exersarea lor imediată în

cadrul echipei. Completăm experiența de învățare cu un spațiu online dedicat schimbului de experiențe și

idei pentru a susține formarea și dezvoltarea de noi competențe.

Obiective:

▪ Identificarea principalelor provocări și tehnici în coordonarea echipelor remote

▪ Dezvoltarea capacității de identificare a competențelor necesare la nivel de echipă

▪ Dezvoltarea capacității de a identifica și stabili cadrul de lucru potrivit echipei

▪ Dezvoltarea capacității de motivare a echipelor remote

Structură program:

▪ Mindset – management în afara zonei de 

confort. Provoacă modul în care ne raportăm 

în prezent la Remote Management.

▪ Este pregătită echipa ta pentru a lucra virtual? 

Identificarea competențelor necesare lucrului 

la distanță.

▪ Stabilirea cadrului și a regulilor jocului. 

Elementele cheie necesare și modul în care 

ele influențează performanța echipei.

6 micromodule | 3 instrumente | 1 exercițiu 

▪ Imprimarea ritmului de lucru și gestionarea 

performanței. Practici care să compenseze 

distanța și caracterul mai impersonal al 

interacțiunii.

▪ Motivarea și responsabilizarea echipei. 

Metode adaptate lucrului la distanță.

▪ Visual Management și Gamified Dashboard. 

Facilitează descoperirea și exersarea lor.
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Studiu individual Colaborare Suport

Programul poate fi parcurs de 

participanți în ritmul propriu sau 

într-un interval ales de client.

Spațiu online dedicat discuțiilor 

și lucrului în echipă. 

Funcționalități derulare proiecte.

Asistare și ghidaj în platforma 

Learn@ fie de către client, fie 

de către trainerii E-Campus.

Puteți contracta programul de instruire în diferite scenarii adaptate nevoilor companiei: volum de participanți, durată 

acces, asistare de către trainer,etc.Transmiteți-ne un mesaj la office@ecampus.ro.


