Akademia Zwinnej Liderki Moduł 2
Zaprojektuj swój sukces! Wprowadzenie do zarządzania
projektami
Podczas warsztatów Akademii Zwinnej Liderki zdobędziesz wiedzę i narzędzia jak być
autentycznym i świadomym liderem w nieustannie zmieniającym się świecie. Jak
prowadzić inicjatywy dostosowując się do zmieniającej się rzeczywistości, jednocześnie nie
rezygnując z zamierzonych korzyści.
Głównym celem Akademii Zwinnej Liderki jest rozwijanie autentycznych i świadomych
liderek, które następnie będą tworzyć optymistyczne i szczęśliwe miejsca pracy. Warsztaty
pomogą zrozumieć, co oznacza autentyczne przywództwo, stosować je w praktyce oraz
dbać o rozwój kompetencji i zachowań przywódczych u siebie i innych.

Cel warsztatu
Podczas warsztatu uczestniczki:
• poznają cykl życia projektu oraz procesy zarządzania projektem tradycyjnym i zwinnym
• poznają narzędzia i techniki zarządzania projektem
• dowiedzą się jak zastosować praktyki, techniki i narzędzia niezbędne do realizacji
przedsięwzięć wykorzystując zarówno tradycyjne jak i zwinne podejścia
• nauczą się tworzyć dokumentację projektową
• dowiedzą się jak zastosować umiejętności miękkie kluczowe w pracy zespołowej.

Program ramowy

1. ZARZĄDZANIE PROJEKTEM CZĘŚĆ 1
Piramida sensu
Co chcę osiągnąć i jak to zweryfikuję? Cele SMART
Po co to robimy? Wspólna wizja
Czy wchodzimy w to? Karta Projektu
Co chcemy zrobić? Struktura Podziału Prac i Rejestr Produktu
2. ZARZĄDZANIE PROJEKTEM CZĘŚĆ 2
Kiedy to zrobimy? Gant i Tablice zadaniowe
Działamy? Realizacja projektu
Jak nam idzie? Monitorowanie projektu
Czy się udało i co zrobimy następnym razem? Zamknięcie projektu
3. PODSUMOWANIE WARSZTATU

Korzyści

Po ukończeniu modułu uczestnik:
1. Zna metodyki, procesy, narzędzia i techniki zarządzania projektami w tym techniki
facylitacji kreatywnego rozwiązywania problemów oraz wizualnego myślenia
2. Potrafi zastosować procesy, narzędzia i techniki zarządzania projektami, w tym techniki
facylitacji kreatywnego rozwiązywania problemów oraz wizualnego myślenia
3. Potrafi ocenić przydatność i wartość przynoszoną przez zastosowanie konkretnych
metodyk, narzędzi i technik zarządzania projektami
4. Posiada zdolność dostosowania metodyki oraz narzędzi adekwatne do realizowanego
projektu.

Trener
Małgorzata Kusyk
Ekspertka zarządzania projektami z ponad 16. letnim doświadczeniem w globalnych
projektach i programach w różnych sektorach i branżach. W tym 10 lat doświadczenie w
tworzeniu biur i metodyk zarządzania projektami. Propagatorka idei zwinności i turkusu.
Specjalizuje się w tranzycjach i transformacjach, łącząc w nich podejścia tradycyjne i
zwinne. Certyfikowany project manager PMP®/PRINCE2®/AgilePM®, CEO AgilePMO,
partner Kozminski Executive Business School, członek Agility Scales Founders Club, Prezes

PMI Poland Chapter w latach 2014-2016. Mentor, trener biznesu, wykładowca MBA. Twórca
innowacyjnych szkoleń i metodyk z zakresu zarządzania projektami, w tym pierwszej
Akademii Transition Managera. Certyfikowany Trener Biznesu z wieloletnim
doświadczeniem. Partner Akademii Leona Koźmińskiego – Koordynator zarządzania
projektami w Kozminski Executive Business School. Wykładowca Politechniki Gdańskiej International MBA in Strategy, Programme and Project Management oraz Akademii Leona
Koźmińskiego – studia magisterskie i podyplomowe.

Pozostałe informacje

Czas trwania: 1 dzień (8 godzin)
Cena netto 800,00 zł Cena brutto 984,00 zł
Szkolenie z możliwością dofinansowania dla małych i średnich firm spoza województw
mazowieckiego i pomorskiego, więcej informacji: https://bit.ly/dofinansowanieAZL.

Kontakt

Małgorzata Kusyk tel. +48 602 210 940
Barbara Mróz tel. +48 602 415 864
Dorota Rycharska tel. +48 604 680 605
E-mail: kontakt@zwinnaliderka.pl
Odwiedź nas na stronie internetowej: zwinnaliderka.pl i na Facebooku:
https://www.facebook.com/zwinnaliderka/

