Warsztat

Zarządzanie projektem i kierowanie
zespołem projektowym
Od działań indywidualnych do zespołowych
Przebieg procesu „Od pomysłu do realizacji”

Warszawa, 7 - 8 listopada

• Zdobądź praktyczną wiedzę z zakresu przeprowadzenia projektów,
użycia konkretnych narzędzi i metod przeprowadzania projektów!
• Aktywnie uczestnicz w kursie i zdobądź certyfikat!
• Sprawdź zdobytą wiedzę w trakcie ćwiczeń!

Zgłoś swój udział już dziś!
 530 755 339

 ewa.rokicka@bmspolska.pl

WARSZTAT
Zarządzanie projektem i kierowanie zespołem projektowym
Czym jest projekt? Projekt jest zaplanowanym zamiarem, chęcią działania w określonym kierunku. Projekt jest
przejściem od fazy pomysłu do efektu. To projekt powinien mobilizować wszystkie siły, posiadane kompetencje,
pokłady możliwości i talentu u osób, które go inicjują.
Kierowanie projektem polega na zdolności patrzenia w przyszłość i do wyobrażenia sobie rezultatów sekwencji
działań podejmowanych przez osoby z zespołu projektowego. Od czego zacząć realizację projektu, kiedy on się
zaczyna i jak powinien przebiegać, jak przygotować poszczególne etapy projektu, kogo i kiedy zaangażować
w projekt. Na tak postawione pytania odpowiada zaprojektowane szkolenie z kierowania projektem.
Umiejętności. Każdy projekt to działanie lub element działań innowacyjnych, nowych – od pomysłu do
zastosowanych praktycznych rozwiązań, które powinny przynieść pożądane rezultaty – lepsze i korzystniejsze
od sytuacji, która miała miejsce przed projektem.
Cel:
• Zdobycie przez uczestników umiejętności przeprowadzenia konkretnego projektu.
• Zapoznanie uczestników z podejściem projektowym oraz metodami i narzędziami wspomagającymi projekt.
• Nabycie umiejętności niezbędnych do skutecznego zarządzania projektem.
• Doskonalenie metody zarządzania projektem.
• Pozyskanie wiedzy na temat struktury planu projektowego.
• Poznanie procesów projektowych.
• Doskonalić sposoby pokonywania „wąskich gardeł” (słabych miejsc) w projekcie.
Korzyści - uczestnicy będą potrafili:
• Zaplanować i zrealizować projekt.
• Zidentyfikować mocne i słabe strony projektu.
• Wykorzystać poznane podczas szkolenia procedury i procesy zarzadzania projektem.
• Powołać zespól projektowy.
• Uniknąć błędów podczas przygotowania i wykonania projektu.
• Pokierować projektem.
• Opracować sposób komunikowania się osób zaangażowanych w projekt.
• Wykonać harmonogram projektu.
• Określić wymierne korzyści z realizacji projektu.

Referencje
Spełniły oczekiwania. Bardzo fajny sposób zaangażowania słuchaczy w zajęcia i aktywny udział.
Adam Kostrzewa, Adwokat, Partner w Kancelarii SPCG
Na luzie, ale w pełni profesjonalne szkolenie.
Jakub Podkomorzy, Dyrektor Sprzedaży, Ultimo

WARSZTAT
Dla kogo jest ten warsztat?
Kadra kierownicza, głowni specjaliści, specjaliści, liderzy, osoby rozpoczynają przygodę z kierowania projektami, osoby
chcące zapoznać się z podstawowymi metodykami zarzadzania projektami.
Metodyka:
Szkolenie prowadzone będzie w formie mini wykładu i ćwiczeń praktycznych, które mają na celu praktyczne
wykorzystanie wiedzy z zakresu objętego szkoleniem.
Przewiduje się wykorzystanie następujących metod przeprowadzenia szkolenia:
• Mini prezentację – wprowadzenie i prezentacja podstaw teoretycznych omawianych zagadnień.
• Metody kształcenia aktywnego: ćwiczenia i warsztaty – praktyczne wykorzystanie zdobytej przez uczestników szkolenia
wiedzy:
o Ćwiczenia;
o Pytania i odpowiedzi;
o Praca w grupach;
o Dyskusja;
o „Burza mózgów”;
o Symulacje w zespołach projektowych;
o Ćwiczenia indywidualne;
o Informacje zwrotne dla Uczestników od Trenera.
I. Wprowadzenie w tematykę projektów - podstawy.
1. Definicje;
2. Pojęcia;
3. Metodyka;
4. Trendy projektowe.
II. Kierowanie całościowe projektem.
1. Plan projektu;
2. Realizacja planu;
3. Zarządzanie zmianami w planie projektu;
4. Zarządzanie innowacjami.

Po raz kolejny miałam okazję uczestniczyć w wydarzeniu organizowanym przez firmę BMS Group.
Tym razem było to szkolenie z Facylitowania. Z czystym sumieniem mogę to szkolenie polecić
każdemu kto szuka różnych technik na prowadzenie spotkań. Co mi się podobało najbardziej?
Świetnie przygotowany trener, forma warsztatowa- teorii było niewiele, za to praktyki mnóstwo,
praktyczna wiedza i zastosowanie w pracy. Polecam!
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III. Komunikacja w projekcie.
1. Sieci komunikacyjne: kto, co, komu, kiedy, jak?
2. Raportowanie- ścieżki przekazu realizacji zadań;
3. Zamknięcie projektu;
4. Zarządzanie wiedzą.
IV. Zarządzanie jakością w projekcie.
1. Planowanie jakości;
2. Zapewnienie jakości;
3. Kontrola jakości.
V. Zarządzanie zakresem projektu.
1. Inicjacja projektu;
2. Planowanie zakresu projektu;
3. Struktura zakresu.
VI. Czas projektu.
1. Mapa sieciowa projektu;
2. Ścieżka krytyczna;
3. Harmonogram projektu;
4. Łańcuch krytyczny.
VII. Koszty projektu.
1. Tworzenie budżetu projektowego;
2. Kontrola budżetu.
VIII. Zarzadzanie ryzykiem w projektach.
1. Diagnoza źródeł ryzyka;
2. Określenie stopnia zagrożenia ryzyka.
IX. Zarządzanie zespołem projektowym.
1. Organizacja i planowanie działań;
2. Pozyskiwanie ludzi do projektu;
3. Budowa zespołu projektowego;
4. Motywowanie i przywództwo;
5. Kierowanie zmianą w projekcie;
6. Kierowanie konfliktem;
7. Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi;
8. Role zespołowe;
9. Delegowanie zadań i uprawnień.

Otrzymałam i doświadczyłam akceptacji, zrozumienia, chęci pomocy i wsparcia, prostych narzędzi, miłej atmosfery.
Przebywałam pod opieką super prowadzącego
Nina Krystoń, Dyrektor ds. CSR, Kopex

TRENER

Zygmunt Dolata
Trener biznesu, coach, doradca w zakresie HR i rozwoju osobistego, inżynier, praktyk biznesowy. Pracował na
stanowiskach menedżerskich i specjalistycznych w firmach usługowych, handlowych i produkcyjnych (m. in. TP SA,
Orange, Ergo Hestia, Business Foundation).
Wykładowca w Wielkopolskiej Szkole Biznesu przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (Studia MBA – moduł:
Kierowanie zespołem), w Wyższej Szkole Logistyki (Metodyka prezentacji projektu) i Wyższej Szkole Bezpieczeństwa
w Poznaniu (Przywództwo i motywowanie). Wykładał także w Wyższej Szkole Bankowej techniki negocjacyjne.
Absolwent studiów MBA ZZL, kilku studiów podyplomowych z zakresu zarządzania, motywowania i komunikacji.
Absolwent Politechniki Warszawskiej. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując na stanowiskach menedżerskich,
specjalistycznych i handlowych (dyrektor, kierownik, handlowiec).
Autor publikacji z zakresu zarządzania zespołami pracowniczymi, negocjacji, motywowania, efektywnego
wykorzystania narzędzi zarządzania ludźmi w organizacji oraz rozwoju osobistego. Autor kilkudziesięciu publikacji z
zakresu zarządzania, przywództwa, negocjacji i rozwoju osobistego w specjalistycznych wydawnictwach: „Personel i
Zarządzanie”, „Personel Plus”, „As Sprzedaży”, „Szef Sprzedaży”, „Magazyn Trenera” i portalu: www.novense.com.
Finalista konkursu: „Mówca Znakomity” Poznań, 2007 r. Organizator: „Gazeta Wyborcza” i Teatr Nowy w Poznaniu”.
Laureat I Edycji Konkursu Polish Society for Training & Development (2. miejsce) „Efektywny Trener Biznesu”, (1.
miejsce) Zwycięzca plebiscytu Czytelników w 2013 roku portalu www.treco.pl „Porady praktyków”.
W wolnych chwilach miłośnik operetek, dobrej beletrystyki i krzyżówek.
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