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KOMUNIKACJA W OTOCZENIU WIRTUALNYM

Skuteczna komunikacja i współpraca w zespole w otoczeniu 
wirtualnym wg koncepcji Belbin®

Biznes to sport zespołowy. Każda drużyna potrzebują w swych szeregach silnych
zawodników, aby osiągać dobre wyniki. Ludzi, którzy wyrażają swoje pomysły jasno
i szczerze, w atmosferze szacunku i zaufania. Jednakże połączenie różnych
osobowości, postaw i środowisk nie zawsze ułatwia współpracę i komunikację.
Podczas gdy niektórzy ludzie są entuzjastyczni, wspierający i pomocni, inni mogą
być defensywni i trudno z nimi pracować. Często obserwowane są zachowania
hamujące – reprezentowane przez osoby ‘aktywnie niezaangażowane’, nie
identyfikujące się z zespołem, w którym się znajdują lub relacje opierające się na
konkurowaniu. Oba te zjawiska, zanim się zorientujemy, mogą popchnąć zespół na
drogę prowadzącą do niewypowiedzianych konfliktów, toksycznej atmosfery lub
braku zaangażowania, które negatywnie wpływają na wysiłki innych oraz wyniki
całego zespołu.

Szczególnego znaczenia nabiera to w sytuacji, gdy zespół jest rozbity geograficznie
i w ograniczonym stopniu ma okazję do spotkań bezpośrednich. Relacje
budowane w otoczeniu wirtualnym są znacznie słabsze ze względu na ograniczone
możliwości zapewnienia warunków do efektywnej współpracy.

https://www.belbin.pl/


© BELBIN® POLSKA www.belbin.pl‘BELBIN®’ is a registered trademark of BELBIN PL. 

KOMUNIKACJA W OTOCZENIU WIRTUALNYM

Rozwiązanie:

Warsztat z skutecznej komunikacji i współpracy w otoczeniu wirtualnym,
przygotowuje zespoły i całe organizację do sprawniejszego działania poprzez
umiejętne zarządzanie różnorodnością.

Dzięki czemu członkowie zespołu będą wiedzieć:

• Co oznacza rzeczywisty wymiar współpracy?

• Jak harmonijnie uporządkować: swoje działania i zespołu?

• Jak współpracować bardziej efektywnie?

• Jak być użytecznym członkiem zespołu?

• Jak utrzymywać stałą wysoką motywację?

Cele rozwojowe:

• Zbudowanie poczucia zespołowości i wysokiej motywacji poprzez wspólne
zarządzanie potencjałem różnorodności.

• Usprawnienie komunikacji wewnętrznej.

• Wzmocnienie zespołów w kontekście bardziej świadomej współpracy poprzez
promowanie otwartości i zrozumienia dla różnych stylów pracy.

Zapraszamy na szkolenie, będący okazją do spojrzenia na zespół, kolegów,
wzajemny potencjał i metody współpracy z nowej perspektywy.

Nauczmy się osiągać rezultaty i pielęgnować dobre relację pomimo przeciwności losu.

Program:

1. Diagnoza osobistych predyspozycji – test Belbin® 360 – samoocena + 4-6
wybranych współpracowników.

2. Sesja online – 3 godz. – Moja rola w zespole – Teoria Ról Zespołowych oraz
interpretacja Raportu Indywidualnego na uniwersalnym przykładzie

3. Sesja online – 3 godz. – Mapa naszego zespołu – analiza całkowitego potencjału
i redefinicja zasad współpracy i komunikacji na podstawie Raportu
Zespołowego.
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