
Przygotowanie uczestników do
budowania i utrzymywania
efektywnych zespołów projektowych;
Przegląd koncepcji wsparcia motywacji
zespołu projektowego;
Zrozumienie znaczenia dopasowania
stylu zarządzania do aktualnych
potrzeb;
Omówienie elementów kluczowych dla
skutecznej komunikacji w projekcie;
Prezentacja kluczowych technik i
modeli związanych ze skuteczną
komunikacją w organizacjach;
Przygotowanie uczestników do
budowania i utrzymywania trwałych i
owocnych relacji z interesariuszami
projektu;
Wyjaśnienie znaczenia formalnych ról
oraz ludzkich stylów zachowania dla
typowych sytuacji w projektach.

CELE SZKOLENIA:
W wielu organizacjach praktycy prowadzenia projektów wskazują
na „komunikację” jako na obszar wymagający poprawy. Poza
samą komunikacją po tym hasłem kryje się zapewnienie
skutecznej współpracy z członkami zespołu projektowego
oraz pozostałymi interesariuszami projektu.
Program naszego szkolenia koncentruje się na istotnych
„miękkich” aspektach zarządzania projektem, które mają
decydujący wpływ na ich powodzenie. Skuteczne prowadzenie
projektów wymaga właściwego zdefiniowania ról
zaangażowanych osób, uzgodnienia odpowiednich narzędzi
komunikacji oraz stałego monitorowania naszej praktyki w tym
obszarze.
Czynnikiem determinującym sukces projektów są również
kompetencje interpersonalne i zapewnienie skutecznego
współdziałania różnych typów osobowości. W pracy projektowej
często pojawiają się wyzwania negocjacyjne i konflikty, z
którymi sprawny kierownik projektu powinien sobie radzić. 
Rekomendujemy nasze szkolenie wszystkim poszukującym
inspiracji dla przezwyciężenie doświadczanych trudności w
komunikacji i pragnącym właściwie ułożyć relacje z osobami
istotnymi dla powodzenia projektu.

KOMUNIKACJĄ I  INTERESARIUSZAMI
ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM

czas trwania: 16 godzin

poziom: zaawansowany

16 punktów PDU

język szkolenia: 
polski, angielski

kierownikom projektów pragnącym uporządkować
posiadaną widzę,
członkom zespołów projektowych chcącym zwiększyć
efektywność swojej pracy,
kadrze kierowniczej zaangażowanej w nadzór nad
projektami poszukującym optymalizacji,
osobom zainteresowanym podniesieniem kompetencji
miękkich w zarządzaniu projektami,
kandydatom do zdobycia certyfikatów PMP® oraz CAPM®.
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Współdziałający zespół a powołana grupa;
Skuteczność zespołu projektowego;
Specyfika zespołu projektowego;
Planowanie zaangażowania i rozwoju zespołu;
Macierz obowiązków – Responsibility Assignment Matrix (RAM);
Struktura zespołu projektowego – Organizational Breakdown
Structure (OBS);
Kalendarz dostępności członków zespołu;
Konstruowanie skutecznego zespołu projektowego;
Meredith Belbin - Syndrom Apollo;
Meredith Belbin – naturalne role w zespole;
Zespół rozproszony – silne i słabe strony;
Karta zespołu – Team Charter;
Świadome podnoszenie skuteczności zespołu;
Rozwijanie potencjału zespołu;
Stany dojrzewania zespołu wg Tuckmana;
Rozwój kompetencji zespołu;
Koncentracja zespołu – przełamanie rozproszenia;
Motywowanie a motywacja z uwzględnieniem różnic
pokoleniowych; 
Motywacja zewnętrzna;
Czynniki automotywacji (motywacji wewnętrznej);
Wsparcie motywacji wewnętrznej;
Hierarchia potrzeb wg Maslowa;
Motywacja wg Herzberga;
Odpowiedzialność a władza PM-a;
Douglas McGregor - teoria XY;
Samospełniające się proroctwo;
Znaczenie „konfliktu” i zarządzania „konfliktami”;
Podejście do konfliktu wg Thomasa-Kilmanna
Zjawisko zmiany a projekt;
Reakcja na zmianę;
Wsparcie z zewnątrz dla osób dotkniętych zmianą;
Odwzorowanie wg Thomasa Gordona;
Współpraca i życzliwość kluczem do skutecznego zespołu;
Dopasowanie stylu zarządzania do sytuacji;
Dopasowanie stylu zarządzania do ludzi.

PROGRAM SZKOLENIA:

Zarządzanie zespołem:

KOMUNIKACJĄ I  INTERESARIUSZAMI
ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM

Nasze szkolenia:Podział punktów PDU (Professional Development Units) 
w trójkącie kompetencji PMI:
LEADERSHIP: 10
STRATEGIC AND BUSINESS MANAGEMENT: 2
TECHNICAL PROJECT MANAGEMENT: 4

PM Experts Sp. z o.o., Al. J. Ch. Szucha 11A/2, 00-580 Warszawa
szkolenia@pmexperts.com tel. +48 721 540 530tel. +48 723 540 540

Zarządzanie komunikacją:
Potrzeba zarządzania komunikacją;
Komunikacja w projekcie - nie tylko formalna;
Różne wymiary komunikacji;
Planowanie komunikacji;
Wybór technologii wspierającej komunikację;
Model komunikacji - przepływ komunikatu;
Kanały komunikacyjne;
Spotkania – podstawowa forma komunikacji;
Różne typy spotkań;
Dobre praktyki dotyczące spotkań;
Cykl życia spotkania;
Aktywne słuchanie – szukanie porozumienia;
Friedeman Schultz von Thun „Rozmawiając ze sobą”;
Typowe problemy w komunikacji;
Komunikat "Ty" blokuje komunikację;
Komunikat "Ja" wg Thomasa Gordona;
Komunikacja formalna - raportowanie statusu projektu;
Monitorowanie komunikacji;
Ocena efektywności procesów komunikacyjnych.

Zarządzanie interesariuszami:
Zarządzanie zaangażowaniem interesariuszy w projekt;
Identyfikacja interesariuszy;
Rejestr interesariuszy – Stakeholder Register;
Analiza interesariuszy;
Władza a zainteresowanie projektem;
Salience Model - klasyfikacja interesariuszy;
Planowanie zaangażowania interesariuszy;
Konflikt różnych wizji firmy i projektu;
Konflikt to norma;
Konflikt a polityka;
Styl podejścia PM-a do polityki;
Zrozumienie wpływu stylu zachowania;
Style zachowania a dostosowanie reakcji;
Macierz zaangażowania interesariuszy – Stakeholders
Engagement Matrix;
Plan angażowania interesariuszy;
Kluczowe obszary działań;
Rejestr zagadnień – Issue Log;
Monitorowanie zaangażowania interesariuszy.


