Pastaruoju metu žinių sektoriaus profesionalams vis dažniau tenka imtis projektų vadovo vaidmens, nors tam
jie nėra tinkamai pasiruošę. Trūksta patirties, tenka derinti įvairius projekto suinteresuotų šalių interesus ir
stengtis, kad projektas netaptų nevaldomu.

Mokymų programa „Projektų valdymo pagrindai” suteiks dalyviams žinių, įgūdžių ir praktinių įrankių,
padėsiančių valdyti projektus disciplinuotai, naudojant efektyvius procesus bei padidinti savo, kaip
neformalaus projekto vadovo, įtaką.
Žmonės + Procesas = Sėkmė
Projekto valdymui neužtenka sutvarkyti organizacinius klausimus bei tikėtis, kad projekto komanda bus
savaime nusiteikusi sėkmingam darbui. Čia, kaip niekur kitur, svarbu gebėti pasinaudoti savo neformalaus
vadovo įtaka, kad įkvėptumėte komandos narius maksimaliai prisidėti prie projekto sėkmės.

FranklinCovey yra Projektų valdymo instituto (PMI) akredituotas mokymų
organizatorius. PMI yra daugiausiai narių turinti pasaulinė projektų valdymo
profesionalų asociacija. Mūsų siūlomi mokymai suteikia žinių lygį, atitinkantį
PMI atestacijos bei profesinio tobulėjimo / kvalifikacijos kėlimo mokymų
kreditų reikalavimus.

Oficialus programos internetinis puslapis
http://pm.franklincovey.com
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ĮVADAS

INICIJAVIMAS

 Pagrindiniai iššūkiai.
 Pamatiniai projektų valdymo elgesio modeliai.
 Projektų valdymo etapai.





Suinteresuotos šalys.
Pagrindinių suinteresuotų šalių lūkesčių išsiaiškinimas.
Apribojimų sritys: apimtis, kokybė, ištekliai, biudžetas, rizikos, terminai.
Projekto apimties aprašymas.
Pokalbio su pagrindine suinteresuota šalimi planas
Projekto apimties aprašymo forma

PLANAVIMAS

 Strateginis galimų rizikų įvertinimas.
 Projekto grafiko sudarymas ir pagrindiniai elementai: WBS, darbų eiliškumas,
ištekliai, trukmė ir kritinis kelias.
 Komunikacijos plano parengimas.
Rizikų įvertinimo forma ir jų valdymo planas
Komunikacijos planas

ĮGYVENDINIMAS

 Komandos narių įtraukimas ir bendro atskaitingumo ritmo sukūrimas.
 Veiklos vertinimo pokalbiai.
Komandos ataskaitinio susirinkimo forma
Vertinimo pokalbio forma

PRIEŽIŪRA IR
KONTROLĖ

UŽBAIGIMAS

 Konstruktyvus informavimas apie projekto eigą.
 Projekto apimties pasikeitimų valdymas.
Projekto būklės ataskaita
Projekto pakeitimo prašymas

 Komandos narių įvertinimas ir jų paskatinimas.
 Įgytos patirties fiksavimas.
Patirties fiksavimo forma
Užbaigimo kontrolinis sąrašas

UŽBAIGIMAS

 5-ių savaičių įsipareigojimai ir darbo su atskaitingumo partneriu planas.

1-os ar 2-jų dienų mokymai savaime neleidžia pasiekti esminio pokyčio. Vadovaudamiesi 25 m. tarptautine
patirtimi, mes siūlome patikrintą procesą, kurį sudaro:
 projektų valdymo įgūdžių įvertinimas prieš mokymus,
 praktinė sesija įskaitant metodinę FranklinCovey mokymų medžiagą ir praktinius įrankius,
 5 savaičių veiksmų plano įgyvendinimas,
 pakartotinis vertinimas ir progreso ataskaita,
 aptarimo bei tolimesnės saviugdos uždavinių sesija.
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