Σεμινάριο: Βελτίωση της Απόδοσης της Επιχείρησης μέσα από την Αποτελεσματική
Διοίκηση Έργων (PMI) / Project Management

Περιγραφή σεμιναρίου:
Οι στρατηγικοί στόχοι των οργανισμών επιτυγχάνονται μέσα από την αποτελεσματική διαχείριση έργων
γι’ αυτό και η διαχείριση έργων αποτελεί σήμερα μια από τις βασικές λειτουργίες όλων των οργανισμών
ανεξάρτητα από τον κλάδο δραστηριοποίησης τους. Οι ικανότητες διοίκησης έργων θεωρούνται σήμερα
ως βασικό και απαραίτητο προσόν για όλα τα στελέχη επιχειρήσεων.
Τα έργα είναι προσωρινά συστήματα διοίκησης τα οποία δίνουν την απαραίτητη ευελιξία στους οργανισμούς έτσι ώστε να ανταπεξέλθουν στις συχνές και πολλές φορές απότομες αλλαγές του επιχειρησιακού
περιβάλλοντος και στον έντονο ανταγωνισμού. Πέραν αυτού, η αποτελεσματική διοίκηση έργων βοηθά
στην άριστη οργάνωση των πόρων που διαθέτει ένας οργανισμός, έτσι ώστε οι στόχοι να επιτυγχάνονται
μέσα στους περιορισμούς που επιβάλει η κάθε προσπάθεια και η φύση του κάθε έργου.

Σκοπός σεμιναρίου:
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να καλύψει τις βασικές αρχές και βήματα διαχείρισης έργων συμπεριλαμβανομένης μιας σειράς απλών, πρακτικών αλλά αποτελεσματικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται εδώ
και αρκετές δεκαετίες με μεγάλη επιτυχία σε μικρά και μεγάλα έργα σε πολλούς και διαφορετικούς κλάδους
της οικονομίας. Με την χρήση μελέτης περίπτωσης οι συμμετέχοντες θα μάθουν πώς γίνεται η
εκκίνηση, ο προγραμματισμός, η εκτέλεση, η παρακολούθησης, ο έλεγχος και το κλείσιμο ενός
έργου.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα γίνει χρήση των βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης έργων όπως αυτές
καταγράφονται στα πιο δημοφιλή πρότυπα διαχείρισης έργων, όπως αυτό του Ινστιτούτου Διαχείρισης
Έργων της Αμερικής (Project Management Institute) και άλλων.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:


Διαχειριστές έργων ή στελέχη οργανισμών που συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα σε έργα



Διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων που διευθύνουν ή υποστηρίζουν με οποιοδήποτε ρόλο έργα



Στελέχη επιχειρήσεων τα οποία παρέχουν οποιασδήποτε μορφής υποστήριξη σε έργα των οργανισμών τους



Επαγγελματίες οι οποίοι έχουν ελάχιστη ή καθόλου εμπειρία στην διαχείριση έργων και θα ήθελαν να
γνωρίζουν πως αυτή λειτουργεί

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:


Γνωρίζουν τις βασικές διεργασίες διαχείρισης Έργων.



Γνωρίζουν τα βασικές πηγές πληροφόρησης για σκοπούς οργάνωσης και παρακολούθησης των έργων.



Δημιουργούν τα κατάλληλα έγγραφα σε κάθε στάδιο του έργου έτσι ώστε να είναι σε θέση να οργανώνουν και να παρακολουθούν με αποτελεσματικό τρόπο κάθε στάδιο ή φάση του έργου.



Παρακολουθούν, να αναλύουν και να προβλέπουν την πρόοδο ενός έργου βάση δεικτών.

Γενικές Πληροφορίες Σεμιναρίου:


Το σεμινάριο θα γίνει στα Ελληνικά.



Διάρκεια: 14 ώρες.



Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθεί Πιστοποιητικό Παρακολούθησης.



Το σεμινάριο αντιστοιχεί σε 14 μονάδες Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (CPD).

Εκπαιδευτής:
Ανδρέας Σολωμού MBA PMP® MCT® MCTS® CTP
Ο Αντρέας Σολωμού απασχολείται αποκλειστικά στον τομέα της διαχείρισης έργων και της εκπαίδευσης.
Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην διοίκηση επιχειρήσεων (MBA), πιστοποιημένος διαχειριστής έργων (PMP) καθώς επίσης και πιστοποιημένος εκπαιδευτής της Microsoft (MCT). Είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής και σύμβουλος μικρών επιχειρήσεων της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και
έχει διαχειριστεί μεγάλο αριθμό έργων ανάπτυξης προϊόντων και προγράμματα εκπαίδευσης.

Πληροφορίες Διεξαγωγής Σεμιναρίου:

Ημερομηνίες:

Κόστος Συμμετοχής:

Ημερομηνίες: 26 & 27 Φεβρουαρίου

 Αρχικό κόστος συμμετοχής - €333

2018, Ώρα: 08:30-16:25, Χώρος: Δημοτικό Μέγαρο Στροβόλου, Λευκωσία.

 Επιχορήγηση από την ΑνΑΔ - €238
 Πληρωτέο ποσό μετά την επιχορήγηση€158.27 (Συμπερ. ΦΠΑ).

Για Εγγραφή:

Για επιπρόσθετες πληροφορίες:

http://www.infocreditgroup.com/services/be

τηλ.: 22398000 / 22398221 ή στο ηλεκτρ.

spoke-hrda Η προθεσμία εγγραφής είναι

ταχ.: training@infocreditgroup.com

δύο μέρες πριν από κάθε σεμινάριο.

Το πρόγραμμα υλοποιείται και ως ενδοεπιχειρησιακό, προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες τις επιχείρησης σας.

Περιεχόμενο κατάρτισης:
Τίτλος του προγράμματος : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ
(PMI)»
2 Συναντήσεις x 7 Ώρες , 08:30-16:25
Τόπος Διεξαγωγής: Δημοτικό Μέγαρο Στροβόλου Αίθουσα ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, Λεωφ. Στροβόλου 100, 2020, Στρόβολος, Λευκωσία..
Τηλ.: 22311534
Ημέρες & Ημερομηνίες εφαρμογής: Δευτέρα 26/02/2018 & Τρίτη 27/02/2018
1η Ημέρα :
Ώρες
Εφαρμογής *
Από

08:30

Μέχρι

09:00

Διάρκεια
*

Ανάλυση περιεχομένου

(ώρες :
λεπτά)

0.30






Icebreaker
Εισαγωγή.
Ανάλυση των στόχων του προγράμματος.
Επεξήγηση της ύλης που θα καλυφθεί.
Η έννοια της Διοίκησης Έργου και η σημασία του
Το πλαίσιο της Διοίκησης Έργων

09:00

10:25

1.25




10:25

10:35

0.10

Αξιολόγηση θεμάτων που καλύφθηκαν

10:35

10:50

0.15

Διάλειμμα

10:50

12:50

2.00




12:50

13:00

0.10

Αξιολόγηση θεμάτων που καλύφθηκαν

13:00

13:25

0.25

Γεύμα

13:25

14:50

1.25





14:50

15:00

0.10

Αξιολόγηση θεμάτων που καλύφθηκαν

15.00

15:15

0.15

Διάλειμμα

15:15

16:15

1.00



16.15

16:25

0.10

Αξιολόγηση θεμάτων που καλύφθηκαν

Σύνολο Καθαρής Διάρκειας
7:00
***

Δεξιότητες που απαιτούνται κατά τη Διοίκηση Έργων
Μελέτες περίπτωσης

Διοίκηση ενσωμάτωσης δεδομένων
Διοίκηση πεδίου εφαρμογής του έργου
Διοίκηση χρόνου

Διοίκηση κόστους

Εκπαιδευτής
/ ές

Ανδρέας
Σολωμού

Ανδρέας
Σολωμού

Ανδρέας
Σολωμού

Ανδρέας
Σολωμού

Τίτλος του προγράμματος : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ
(PMI)»
2 Συναντήσεις x 7 Ώρες , 08:30-16:25
Τόπος Διεξαγωγής: Δημοτικό Μέγαρο Στροβόλου Αίθουσα ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, Λεωφ. Στροβόλου 100, 2020, Στρόβολος, Λευκωσία.
Τηλ.: 22311534
Ημέρες & Ημερομηνίες εφαρμογής: Δευτέρα 26/02/2018 & Τρίτη 27/02/2018
2η Ημέρα :
Ώρες
Εφαρμογής *
Από

Μέχρι

Διάρκεια *

Ανάλυση περιεχομένου

(ώρες : λεπτά)


Ανασκόπιση θεμάτων που καλύφθηκαν την πρώτη
μέρα
Διοίκηση Ποιότητας
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

08:30

10:15

1.45




10:15

10:25

0.10

Αξιολόγηση θεμάτων που καλύφθηκαν

10:25

10:40

0.15

Διάλειμμα

10:40

12:40

2.00




12:40

12:50

0.10

Αξιολόγηση θεμάτων που καλύφθηκαν

12:50

13:15

0.25

Γεύμα

13:15

15:05

1.50




15:05

15:15

0.10

Αξιολόγηση θεμάτων που καλύφθηκαν

15.15

15:30

0.15

Διάλειμμα

15:30

16:10

0.40



Μελέτες Περιπτώσεων

0.15





Κατάληξη σεμιναρίου
Ανατροφοδότηση και ερωτηματολόγια
Απονομή πιστοποιητικών

16.10

16:25

Σύνολο Καθαρής
Διάρκειας ***

7:00

Με εκτίμηση,

Infocredit Professional Education team

Διοίκηση Επικοινωνίας
Διοίκηση Ρίσκου

Διοίκηση Προμηθειών
Διοίκηση ενδιαφερόμενων μερών στο έργο

Εκπαιδευτής / ές

Ανδρέας
Σολωμού

Ανδρέας
Σολωμού

Ανδρέας
Σολωμού

Ανδρέας
Σολωμού

