Metodyka
®
PRINCE2

z symulacją PRINCEOPOLY®
Od wielu lat metodyka PRINCE2® z powodzeniem funkcjonuje zarówno
w biznesie, jak i w instytucjach publicznych w Polsce i na świecie,
usprawniając realizację projektów i nadając im logiczną strukturę.
Znajomość zasad metodyki PRINCE2® potwierdzona międzynarodowym
certyfikatem stanowi niezbędny etap w profesjonalnym kształceniu
obecnych, jak i przyszłych kierowników projektów.

Celem naszych szkoleń jest zapoznanie słuchaczy z wiedzą w zakresie
prowadzenia projektów w oparciu o powszechnie stosowaną w zarządzaniu
projektami metodykę PRINCE2®. Przygotowujemy osoby kierujące przedsięwzięciami, czy w nich uczestniczące, do efektywnej pracy projektowej,
czyli właściwej organizacji pracy własnej i innych. Nasza oferta obejmuje:
Wprowadzenie do zarządzania projektami – PRINCE2®
PRINCE2® Foundation i Practitioner – szkolenie akredytowane
z egzaminami
PRINCE2® Foundation – szkolenie akredytowane z egzaminem
PRINCE2® Practitioner – warsztat akredytowany z egzaminem
Zarządzanie projektami w organizacji
Harmonogramowanie i kontrola realizacji projektu
Trening symulacyjny PRINCEOPOLY® – metodyka PRINCE2® w praktyce

www.altkomakademia.pl

Zarządzanie projektami Metodyka PRINCE2® z symulacją Princeopoly

Uczestnicy symulacji wcielają się w konkretne role
projektowe określone w metodyce PRINCE2®,
zyskując możliwość zapoznania się z ich funkcjonowaniem w rzeczywistym projekcie. Prowadzą go
przez wszystkie jego etapy, od przygotowania
projektu, przez wykorzystanie pracy opartej na
produktach w fazie realizacji, po zamknięcie projektu
i przekazanie sprawnie funkcjonującego produktu
końcowego.
Symulowana rzeczywistość
Uczestnicy, pracując pod presją czasu i konfrontując się z ryzykiem oraz
realnymi problemami, realizują projekt budowy fikcyjnego miasta. Kluczem
projektu jest wykonanie uzasadnienia biznesowego, a także bezwzględne
przestrzeganie norm jakościowych, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa. Modelowe miasto ma być jednostką samowystarczalną i spełniać
ściśle określone standardy ustalone przez rząd. Konieczne jest
więc zapewnienie odpowiednich
obiektów miejskich, czyli zaplanoTrening symulacyjny PRINCEOPOLY® to praktyczne ćwiwanie i zbudowanie infrastruktury,
obiektów użytku publicznego, przeczenie umiejętności zarządzania projektem z wykorzysmysłu i usług, a także obszarów
taniem metodyki PRINCE2®. Jest skutecznym sposobem
mieszkalnych.
pozwalającym kierownikom projektów i osobom, które
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w nich uczestniczą, na poznanie i zrozumienie zasad
prowadzenia przedsięwzięć według tego uznanego standardu. Jest także niezbędnym uzupełnieniem szkoleń
z zakresu zarządzania projektami.

Korzyści
PRINCEOPOLY® uwydatnia typowe
problemy projektowe oraz zwiększa świadomość pułapek projektowych. Uczestnicy symulacji uczą
się reagowania na konkretne zagadnienia i ryzyka, zapoznają się z oczywistymi i nieoczywistymi konsekwencjami własnych decyzji. Możliwość praktycznego przetrenowania metodyki PRINCE2® inspiruje do korzystania z zasad zarządzania projektem,
kształtuje oczekiwane postawy i rozwija konkretne umiejętności, co w praktyce pozwala przenieść zdobytą wiedzę na codzienną pracę projektową we
własnej organizacji.

PRINCE2® jest znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited.
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