Standard PMI

®

z symulacją Fort Brave

PMBOK® Guide jest zbiorem dobrych praktyk ustanowionych przez
Project Management Institute (PMI®). Zgodnie z nim, wiedza o prowadzeniu projektów dzieli się na 10 procesów, które korzystają z licznych
technik i narzędzi. Posługując się tym zbiorem, organizacje zyskują
możliwość tworzenia własnych metodyk projektowych.

Nasz program szkoleń pozwala uczestnikom poznać najważniejsze
narzędzia i techniki projektowe oraz wskazuje, jak w praktyce wykorzystać te pomoce przy zarządzaniu projektami. Łączymy elementy
standardu i praktyki projektowej, co pozwala uczestnikom możliwie
najpełniej przygotować się do pracy w projektach. Nasza oferta obejmuje:
Zarządzanie projektami wg standardu Project Management Institute
(PMI®) PMBOK® Guide
Warsztat przygotowujący do egzaminu Project Management
Professional (PMP®), standard PMI®
Zarządzanie ryzykiem w projektach, standard PMI®
Zarządzanie dostawcami w projektach
Zarządzanie projektami dla menedżerów
Harmonogramowanie i kontrola realizacji projektu
Trening symulacyjny Fort Brave

www.altkomakademia.pl

Zarządzanie projektami Standard PMI® z symulacją Fort Brave

Aby uzyskać odpowiednią perspektywę i kompleksowe
spojrzenie na omawiane zagadnienie, w treningu kompetencyjnym kierownika projektu niezwykle ważne jest
połączenie wiedzy teoretycznej z praktyką. Fort Brave jest
interaktywną symulacją zarządzania projektem według
standardu PMBOK® Guide, której celem jest doświadczenie projektu w praktyce we wszystkich jego aspektach.
Symulowana rzeczywistość
Akcja symulacji toczy się na Dzikim Zachodzie, a zadaniem uczestników
będzie zbudowanie fortu wojskowego, który obroni się przed atakiem
lokalnych Indian i zapewni kontrolę nad okolicą. Strategią będzie
właściwe zdefiniowanie celów, ustalenie kluczowych osób w projekcie
oraz wyznaczenie kryteriów sukcesu. Całe przedsięwzięcie należy
dokładnie zaplanować, biorąc pod uwagę ryzyko, negocjacje ze sponsorem, harmonogram i zasady pracy, a także plan komunikacji. Podjęte
decyzje zostaną poddane próbie podczas realizacji projektu. Uczestnicy
będą zmuszeni do radzenia sobie ze zmianą i wynikającymi z niej problemami, stosując przy tym elementy kontrolne, takie jak np. lista problemów. Kluczowe będzie odpowiednie zarządzanie komunikacją wewnątrz
zespołu oraz utrzymanie właściwych relacji ze sponsorem.

[...]

Korzyści
Fort Brave jest kompleksowym
Trening Fort Brave został specjalnie zaprojektotreningiem zarządzania projekwany, aby uzupełnić i uporządkować teoretyczną
tem. Symulacja znacząco wpływiedzę dotyczącą zarządzania projektami według
wa na zwiększenie świadoPMBOK® Guide.
mości projektowej. Nauka na
błędach i możliwość zapoznania się z konsekwencjami podjętych decyzji mają nieoceniony wpływ na proces edukacyjny. Każda runda symulacji kończy się
omówieniem wniosków i wprowadzeniem usprawnień do dalszej pracy.
Symulacja stanowi zatem istotny bodziec do kreatywnych działań
w zarządzaniu projektem. Daje możliwość praktycznego przetestowania
pewnych rozwiązań i decyzji bez ponoszenia kosztów i potencjalnych strat
dla organizacji.
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