Školení Projektové řízení – nástroje a techniky
Školení prochází všemi základními fázemi každého projektu a učí účastníky
klíčové techniky nezbytné pro správné projektové vedení.
Úspěšných projektů lze dosáhnout kombinací strukturovaných, projektových
„tvrdých“ nástrojů s nástroji „měkkými“ zaručující přijetí požadované změny,
která z projektu vyplývá. V praxi to znamená, že účastníkům školení předkládáme jak nástroje projektového řízení, tak techniky řízení změn „change management„. Vše procvičujeme na reálných příkladech a případových studiích.

Pochopit, že řízení projektu znamená
také přizpůsobit sebe a firmu změně, je
klíčem k naplnění projektových cílů.
Typické situace



Funkční řízení práce vám již nevyhovuje a firma přechází na projektový způsob řízení.

 Projektoví manažeři doposud vedli projekty „pocitově“ a nyní potřebují používat profesionální postupy.
 Projektům se nedaří plnit plánované cíle v čase, nákladech a
kvalitě.
 Organizačně jsou projekty perfektně zvládnuty, ale prostředí nepřijímá změnu, kterou projekty přináší.

Co se naučíte

 Pochopit principy projektového řízení v každodenní praxi.
 Pochopit role a zodpovědnosti jednotlivých účastníků projektu.
 Plánovat čas i zdroje v projektu a určit jeho správný rozsah.
 Zajistit zdárný průběh projektu a maximalizaci výsledků projektu.
 Umět aplikovat nástroje řízení a kontroly projektu.
 Poznat různé typy reakcí na změnu a umět čelit rezistenci.
 Rozvrhnout změnové aktivity do celého průběhu projektu.
 Umět komunikovat a spolupracovat s týmem.
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Moduly školení a agenda

PRINCIPY
PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ

FÁZE PŘÍPRAVY
PROJEKTU

FÁZE
PLÁNOVÁNÍ
PROJEKTU

FÁZE
IMPLEMENTACE
PROJEKTU

FÁZE UKONČENÍ
PROJEKTU

SHRNUTÍ A
SIMULAČÍ HRA

Co je projektové řízení?

Plánování řízení rizik

Omezení projektu

Tvorba projektového plánu

Stanovení cíle

Tvorba komunikačního plánu

Sestavení projektového týmu

Řízení projektových prací

Analýza Stakeholderů

Řízení změn projektu

Řízení projektových schůzek

Komunikace výsledků projektu

Definice rozsahu - tvorba WBS

Předání a shrnutí výsledků projektu

Základní atributy školení
Doba trvání

2 dny

Cílová skupina

Budoucí projektoví manažeři, procesní manažeři, členové projektových týmů, produkt manažeři, IT manažeři, výrobní manažeři

Počet účastníků

10-15 účastníků

Jazyky školení

česky nebo anglicky

Reference

Siemens | Telefonica O2| ČSOB | Vodafone

Kontakt

Libor Čadek

Milan Gazdík

libor.cadek@integratedconsulting.cz

milan.gazdik@integratedconsulting.cz

www.capability.cz

