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Challenge of Egypt
Interaktivní kurz řízení projektu
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Scénář se odehrává ve čtvrté dynastii starověkého Egypta. Zhruba před čtyřmi tisíci lety byla Džoserova pyramida právě
dokončena a práce na Cheopsově pyramidě ještě nezačala. Egypt byl jednou z nejdůležitějších civilizací té doby,
ve které se podél Nilu budovaly stavby, které měly uvádět lidi v úžas po tisíciletí. Jak to Egypťané dokázali?
Přijdeme na to v interaktivním kurzu Challenge of Egypt, ve kterém si sami postavíme pyramidu. Aby se nám to podařilo,
vrátíme se v čase a setkáme se s faraonem. Ten zadal svému vezírovi Hainunuovi pokyny k výstavbě pyramidy tak,
aby se mohl vydat na cestu posmrtným životem se vším, co je mu drahé. Hainunu nalezne vhodné místo pro pyramidu,
lom na stavební kámen a vesnici pro dělníky. Také zajistí infrastrukturu mezi těmito místy. A vaší úlohou bude úkol
zrealizovat. Budete si muset zřídit organizaci projektu, analyzovat rizika a vytvořit plán.
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Co má řízení projektu společného s Egyptem?
Starověcí Egypťané stavěli ohromné stavby v poměrně krátké
době. Toho nelze docílit bez správného řízení projektu.
Jak lze dokázat dostat miliony kamenů na správné místo
a zajistit, že desetitisíce lidí budou pracovat co nejúčelněji
a nejefektivněji?
Evidentně se to nestane samo do sebe. Celý proces se také
musel podřídit neustále se měnícím nárokům faraona, počasí,
nemocí, válek atd. Abyste se se všemi těmito problémy
vypořádali, musíte disponovat nástroji a dovednostmi řízení
projektu. V průběhu čtyř kol tohoto interaktivního kurzu
se seznámíte s nejdůležitějšími aspekty pracovních postupů
řízení projektu a vyzkoušíte si je. A to aktivní a interaktivní
formou. Skutečně budeme simulovat proces výstavby
pyramidy a necháme účastníky, aby si vyzkoušeli ovládání
prvků dobrého řízení projektu.
Během procesu výstavby budou mít všichni účastníci v rámci
prostředí řízení projektu svoji úlohu. Projektový tým dostane
úkol postavit pyramidu v daném čase. Celý proces je ovlivněn
událostmi z reálného života, které se v dané době skutečně
odehrály. Během procesu výstavby nastane několik momentů
k určité reflexi, při kterých bude možné se poučit od starých
Egypťanů a z vlastní zkušenosti celého týmu.
Na konci projektu, až bude pyramida postavena, dojde k
vyhodnocení projektu a zaznamenání všech Lessons Learned.

Co se během tohoto interaktivního
kurzu naučíte?
Jak jsou nejdůležitější části teorie řízení projektu
uváděny do praxe.
Připravit organizaci projektu s danými rolemi,
úkoly a povinnostmi.
Analyzovat rizika projektu a nalézt protiopatření.
Provádět pracovní úkony v roli vedoucího projektu
a sledovat vývoj projektu.
Sledovat tolerance (rozpočet, čas, rozsah a kvalita)
projektu nebo dílčího projektu.
Řešit problémy, které mohou na projektu nastat.
Řídit projekt v roli manažera projektu.
Adekvátně řešit změny v rámci projektu.
Jak nejlépe spolupracovat s projektovým výborem.
Vyhodnotit projekt.
Dokončit úspěšně projekt v rámci očekávání.
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Challenge of Egypt – Interaktivní kurz řízení projektu
Na koho je tento interaktivní kurz zaměřen?
Existují čtyři cílové skupiny:
Management
Jste členem managementu a chtěli byste se dozvědět, jaké jsou výhody strukturovaného přístupu při řízení projektu (např. pomocí PRINCE2®)?
Jak může jednotná metodika pomoci organizaci a co to pro Vás může znamenat?
Po absolvování kurzu zjistíte, zda a jak Vám a Vaší organizaci může jednotný přístup v řízení projektů pomoci řídit je úspěšněji.
Projektoví manažeři
Ve Vaší pozici projektového manažera buď již pracujete pomocí metodiky řízení projektů nebo máte v úmyslu začít jednotné metodiky při řízení projektů využívat. Během
kurzu Challenge of Egypt naleznete odpovědi na otázky, např.: Jaká je moje úloha jako projektového manažera?
Jak si mohu uspořádat své projekty? Jak mohu vést úspěšný projekt? Jak vytvořím efektivní organizaci projektu?
Jak mohu využít metodiku PRINCE2® nebo PMI® co nejúčinnějším způsobem?
Vedoucí týmů
Vedoucí týmu hraje v projektu velmi důležitou úlohu. Během tohoto kurzu se naučíte, jaké jsou Vaše úkoly a povinnosti v rámci velkého
a komplikovaného projektu, a zjistíte, jak můžete své úkoly v rámci projektu řídit pomocí nástrojů, které jsou součástí metody řízení projektu, kterou používáte.
Ostatní osoby účastnící se projektu
Členové týmu se v rámci projektu musejí vypořádat se všemi standardy, postupy, pravidly a s průběhem ostatních prací.
V tomto kurzu se všechny tyto činnosti naučíte.

Jaká úroveň znalostí je od účastníků vyžadována?
C

Znalosti teorie řízení projektů nejsou vyžadovány. Pochopitelně je žádoucí, aby byli účastníci s řízením projektu seznámeni.
V rámci worskhopu a dle zkušeností zúčastněných budou všem přiděleny jednotlivé role lektorem kurzu.
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Jak tento kurz zapadá do Vaší organizace?
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Není u Vás ve firmě zavedena jednotná metodika řízení projektů a vnímáte hru Egypt jako průzkumný kurz vedoucí ke zjištění, jaké výhody může
jednotné řízení projektů Vaší organizaci přinést? Využijete simulaci Challenge of Egypt pro nastavení přístupu k řízení projektů ve Vaší organizaci
(vytvoření povědomí).
Využijte ji k otestování kvality a efektivity Vaší aktuální metody nebo přístupu řízení projektů (vyhodnocení interní metodiky).
Vnímejte ji jako způsob, jak lze všechno, co jste se na kurzech a školeních řízení projektů naučili, uvést do praxe.
Po vyhodnocení projektu zjistíte, jak dosáhnout zlepšení realizace Vašeho přístupu v řízení projektů (podpora předávání znalostí).
Můžete tento kurz využít k rozvinutí jemných dovedností při řízení projektů, kromě uplatnění znalosti Vaší interní metodiky řízení projektu
(PRINCE2®/PMI®).

Pomůžeme Vám s krizovými projekty
Setkáváte se občas s krizovými projekty? Komunikace projektového týmu nebo s klientem na projektu nefunguje tak, jak by měla?
Doporučujeme uspořádat kurz interně, přičemž účastníky mohou být zástupci Vaší firmy, ale také delegáti ze strany klienta.
Simulace Challenge of Egypt Vám může pomoci blíže porozumět problematice uvnitř projektu, rozpoznat podněty, ze kterých mohou vznikat
problémy při řešení reálného projektu, nalézt jednotlivá opatření pro vyřešení problémů atd.
Experti na řízení projektu mohou tuto simulaci využít jako součást svých projektů. Mohou ji implementovat do svých vlastních metod a projektů pro
vyřešení všech typů problémů. Nebo mohou využít tento kurz při zahájení svých projektů nebo jako kurz pro analýzu aktuálního způsobu řešení
problémů při řízení projektu.

Využijte kurz v rámci metodik PRINCE2® nebo PMI®
Akreditované školicí organizace PRINCE2® a PMI® mohou využít tuto simulaci v rámci svých pravidelných školení. Použijí své vlastní materiály
akreditovaného kurzu k podpoře teoretických aspektů jednotlivých metodik.
Školicí organizace řízení projektu mohou tuto simulaci využít ve všech typech kurzů řízení projektu pro vytvoření jemných dovedností, jako je
komunikace, týmová práce, řízení a vedení.

Chcete se dozvědět více?

Kontakt

Navštivte náš kurz The Challenge of Egypt.
Aktuální termín školení najdete na http://www.symphera.cz/skoleni
Workshop bude otevřen při minimálním počtu 8 účastníků.
Pro maximální efektivitu kurzu doporučujeme uspořádat v plném
počtu, tj. s 12 účastníky.

Symphera s.r.o., U potoka 26, 252 65 Tursko, Praha – západ
Telefon: +420 739 780 218 E-mail: office@symphera.com

http://www.symphera.cz/hra-the-challenge-of-egypt

