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Jak úspěšně řídit projekty
Sleva 10% při objednání 2 a více účastníků (sleva bude odečtena ze zobrazené ceny)
Termín

Cena bez DPH

Lokalita

5.12. - 6.12.2019

9 890 Kč

Three Crowns Hotel****
Cimburkova 28, Praha 3

11 967 Kč s DPH

Profil lektora

Daniel Sikora

Zkušený lektor, kouč a metodik vzdělávacích projektů se zkouškou profesní kvalifikace MŠMT s 13letou praxí ve
vzdělávání dospělých. Realizoval již více než 1400 vzdělávacích dní v rozvoji měkkých dovedností.

Každý z nás je zapojen v nějakém projektu. Pokud dodržíte několik zásadních pravidel, vaše projekty budou mnohem
úspěšnější.

Cíl semináře
Díky semináři budete umět lépe řídit projekty. Krátce si připomenete, kolik toho o projektovém řízení už víte. Budete umět přesně rozlišovat
mezi liniovým a projektovým řízením. Pochopíte nejčastější příčiny těžkostí projektů a budete vědět, jak jim do budoucna vyhnout.
Připomenete si klíčové fáze řízení projektu a jejich hlavní cíle. Uvědomíte si projektové role. Naučíte se nepodcenit iniciaci a zpracovat kvalitní
iniciační protokol – vaření začíná nákupem, projekt iniciací ;-) Budete umět naplánovat – úkoly, zodpovědnosti, zdroje, náklady a na nic
nezapomenete. Hravě zvládnete analýzu rizik projektu a připravit se na ně. Přehledně zpracujete plán kontrol. Budete umět snadno
vyhodnotit projekt a sestavit závěrečnou zprávu projektu. Zpracujete si modelový projekt, na kterém bude řízení projektu snadno
pochopitelné.

Komu je seminář určen
Pro vedoucí a projektové manažery – samozřejmě! ;-)
Pro zodpovědné členy projektového týmu a pro všechny ostatní, kteří chtějí mít jasno v tom, co to je projektovém řízení.

Program
Dvoudenní seminář 9:00 - 15:30 hod
1. den
Jaké jsou rozdíly liniového a projektového řízení
Jaké jsou nejčastější nedostatky projektů, a jak se jim vyhnout
Fáze řízení projektu, jejich hlavní cíle a výstupy
Klíčové role účastníků projektech
Jak vypracovat iniciační protokol
2. den
Jak naplánovat úkoly – dekompozice činností, časový plán a zodpovědnosti
Jak naplánovat zdroje a náklady
Jak se připravit na rizika projektu – řízení rizik
Co a kdy potřebujeme zkontrolovat – plán kontroly projektu
Jak provést vyhodnocení a zpracovat závěrečnou zprávu projektu

Další informace
Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
V ceně semináře je zahrnuta dopolední kávová přestávka, oběd o 2 chodech a odpolední kávová přestávka po oba dny konání semináře.

Objednávka: Jak úspěšně řídit projekty
Sleva 10% při objednání 2 a více účastníků (sleva bude odečtena ze zobrazené ceny)

Fakturační údaje objednatele:

Účastníci:

IČO:
Jméno vč. titulů
DIČ:
Telefon:
Firma:
Email:
Jméno a přijmení:

Poznámka:
Např. dietní omezení.

Telefon:

Email:

Jméno vč. titulů

Ulice:

Telefon:

Město:

Email:

PSČ:

Poznámka:
Např. dietní omezení.

Vaše č.obj.:
(bude uvedeno na
faktuře)

Jméno vč. titulů

Telefon:

Email:
Poznámka:
Poznámka:
Např. dietní omezení.

Formulář vytiskněte, vyplňte, naskenujte a zašlete nám jej na email: info@eduzone.cz
nebo účast objednejte v našem e-shopu www.eduzone.cz

