ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΕΒΕ

«ΑΡΙΣΤΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ»
Ημερομηνία Διεξαγωγής:
Xώρος Διεξαγωγής:

25/02/2015 & 04/03/2015
Λευκωσία (Ξενοδοχείο HILTON PARK)

Στόχος:

Ένα εκπληκτικό ποσοστό 97% από οργανισμούς πιστεύει ότι η
διαχείριση έργων είναι υψίστης σημασίας για την επιχειρηματική
απόδοση και επιτυχία (Πηγή: Έρευνα PricewaterhouseCoopers).
Στη σύγχρονη αγορά, όλο και περισσότεροι οργανισμοί εκτελούν
μικρά και μεγάλα έργα, σε συστηματική βάση. Οι εργαζόμενοι,
καλούνται πέραν από τα συνήθη και καθημερινά καθήκοντα τους
να αναλάβουν και την υλοποίηση έργων για τον οργανισμό τους: Η
δρομολόγηση ενός νέου προϊόντος, η εφαρμογή ενός νέου
πληροφοριακού συστήματος, μία διαφημιστική καμπάνια, μία
εταιρική εκδήλωση, η ετοιμασία και υποβολή μίας προσφοράς, η
δημιουργία ενός επιχειρηματικού σχεδίου για τον πελάτη, έχουν

Μετά
την
Ολοκλήρωση
του
συμμετέχοντας θα είναι σε θέση:









Σεμιναρίου

κάθε

Να κατανοήσουν τις βασικές αρχές που διέπουν την
υλοποίηση ενός έργου
Να διαχειρίζονται, ελέγχουν και διορθώνουν ένα έργο μικρού
μεγέθους
Να αναπτύξουν τεχνικές και μεθοδολογίες διαχείρισης έργου
Να κατανοήσουν και χρησιμοποιήσουν εργαλεία απαραίτητα
για τη διαχείριση ενός έργου
Να κατανοήσουν και να μπορούν να εντοπίσουν τους
πιθανούς κινδύνους και εμπόδια που εμφανίζονται κατά τη
διάρκεια υλοποίησης ενός έργου
Να αντιληφθούν τις απαραίτητες δεξιότητες ενός διαχειριστή
έργων και να αναπτύξουν κάποιες από αυτές
Να κατανοήσουν τις βασικές αρμοδιότητες του Διαχειριστή
Έργων καθ' όλη την διάρκεια ζωής ενός έργου (εκκίνηση,
σχεδιασμό, εκτέλεση, παρακολούθηση και κλείσιμο) μέσα από
την εφαρμογή τεχνικών και παραδειγμάτων

το κοινό χαρακτηριστικό ότι έχουν συγκεκριμένη αρχή και τέλος,
συνεπώς, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως έργα.
Το σεμινάριο θα αναλύσει τη βασική μεθοδολογία Διοίκησης
Έργου, τις αρχές, τεχνικές και εργαλεία που βοηθούν αυτούς που
υλοποιούν το έργο να το διαχειριστούν με επιτυχία. Πρόσθετα, θα
εστιάσει
στην
ανάγκη
ύπαρξης
ισορροπίας
μεταξύ
γραφειοκρατίας, ανθρώπινου δυναμικού, διαδικασιών και
εργαλείων, για να γίνει ομαλή η ενσωμάτωση της διαχείρισης
έργου στις καθημερινές πρακτικές του οργανισμού.

Περιγραφή Υποψηφίων:
Απευθύνεται σε Διευθυντές και ανώτερα στελέχη
καθώς και Λειτουργούς από διάφορους κλάδους, που
καλούνται να υλοποιήσουν έργα στον οργανισμό τους
και χρειάζονται να αναπτύξουν τις γνώσεις και
δεξιότητες να το πράξουν.
Εκπαιδευτής:
Στο εν λόγω πρόγραμμα θα διδάξει
Εμπειρογνώμονας κυρία Άννα Ξυνιστέρη.

η Κύπρια

Δικαίωμα Συμμετοχής: €300 + €57 Φ.Π.Α.

Η προδιαγραφή του προγράμματος εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ.
Επιχορήγηση ΑνΑΔ  € 238
Ποσό Πληρωτέο στο ΚΕΒΕ

 €119 (€62 + €57 ΦΠΑ)

Δηλώσεις Συμμετοχής:
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν τη σχετική δήλωση συμμετοχής και να την αποστείλουν στο ΚΕΒΕ,
Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38 & Δεληγιώργη 3, Τ.Κ. 21455, 1509 Λευκωσία , Τηλ. 22889840, Φαξ: 22668630, e-mail:
gvenizelou@ccci.org.cy το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2015.
Η πρακτική φύση και ο τύπος του προγράμματος είναι φανερό ότι θέτουν περιορισμούς στον αριθμό των συμμετοχών γι’
αυτό θα γίνουν δεκτές αιτήσεις με σειρά προτεραιότητας.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο του προγράμματος κ. Χρίστο Ταντελέ, Τηλ.
22889840.
Με εκτίμηση,
Χρίστος Ταντελές
Ανώτερος Λειτουργός ΚΕΒΕ.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΡΙΣΤΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ
Λευκωσία 25/02/2015
Ώρες
Διάρκεια¹
Εφαρμογής¹
Από

08.30

Μέχρι

10.00

Χρονοτοποθέτηση περιεχομένου

(ώρες)

1,50

Εισαγωγή – Σκοποί και στόχοι

Γνωριμία /Συνοπτική παρουσίαση του προγράμματος

Τι είναι η διαχείριση έργων – ιστορική εξέλιξη

Ανασκόπηση Βασικών Εννοιών Διαχείρισης Έργων: Project, program, stakeholders,
performance baseline, schedule, change procedure, status report, issues, risks,
project quality, meetings.

Μεθοδολογία Διαχείρισης Έργων. Βασικές Έννοιες, Ομάδες Διεργασιών (Process
Groups), Οι Γνωστικές Περιοχές της Διαχείρισης Έργων.
Αρχική φάση του έργου (Initiating):

Το καταστατικό του έργου (project charter)
Καθορισμός και ανάλυση εμπλεκομένων (stakeholders analysis) στο έργο.

Παραδείγματα, Πρακτικές Ασκήσεις

10.00

11.00

1,00

11.00

11.15

0,25

13.15

2,00


14.15

1,00

Γεύμα

11.15
13.15

Διάλειμμα
Σχεδίαση του έργου (Planning):
Συλλογή, Καταγραφή και Διαχείριση Απαιτήσεων (requirements management).

14.15

15.45

1,50

Σχεδίαση του έργου (Planning): συνέχεια

Φυσικό αντικείμενο (scope) του έργου, Χρόνος (time), Κόστος (cost) και
προετοιμασία της γραμμής βάσης (performance baseline): Παραδείγματα,
Πρακτικές Ασκήσεις, υποδειγματικές ερωτήσεις.
o Θέτοντας αποτελεσματικούς (S.M.A.R.T.) στόχους.
o Προϋποθέσεις και Περιορισμοί (constraints – assumptions).
o Ενδιάμεσα και Τελικά Παραδοτέα (deliverables).
o Η Μέθοδος Work Breakdown Structure (WBS)
o Δραστηριότητες (activities and dependencies)

15.45

16.00

0,25

Διάλειμμα

1,00

Σχεδίαση του έργου (Planning): συνέχεια
o Διαγράμματα Έργων (Gantt, Networks, CPM and PERT methods).
o Μέθοδοι
Επιτάχυνσης
Χρονοδιαγράμματος
(compression
techniques)
o Ο προϋπολογισμός του έργου (budgeting)
o Γραμμή Αναφοράς Κόστους-Χρόνου (Cost-time Baseline)

16.00

17.00

Διάρκεια
Κατάρτισης
²

7,00

Εκπαιδευτής

ΑΡΙΣΤΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ
Λευκωσία 04/03/2015
Ώρες
Διάρκεια¹
Εφαρμογής¹
Από

08.45

Μέχρι

10.15

Χρονοτοποθέτηση περιεχομένου

Εκπαιδευτής

(ώρες)

1,50

Ποιότητα (quality), Κίνδυνοι (risks): Παραδείγματα, Πρακτικές Ασκήσεις,
υποδειγματικές ερωτήσεις.
o
Ορισμός και Σχεδιασμός Ποιότητας σε ένα έργο (quality plan and cost of
quality)
o
Διασφάλιση και Έλεγχος Ποιότητας (quality assurance – quality control).
o
Ποιότητα στην πράξη: flowchart, run charts, Fishbone diagram, Pareto
diagram.
o
Ορισμός και Σχεδιασμός Κινδύνων Έργου (risk management).
o
Παρακολούθηση και Αντιμετώπιση Ευκαιριών και Απειλών.

10.15

11.15

1,00

Ανθρώπινοι Παράγοντες και Επικοινωνία: Διεργασίες, Παραδείγματα, Πρακτικές
Ασκήσεις, υποδειγματικές ερωτήσεις

Ο ρόλος του Project Manager και ο ρόλος των εμπλεκομένων σε ένα έργο

Ευθύνες και δεξιότητες του Υπεύθυνου Έργου

Ομάδα Έργου: χτίσιμο, διοίκηση και προβλήματα (team building, HR management
and issues).

Συναντήσεις (meetings) και Αναφορές Έργου (reports)

11.15

11.30

0,25

Διάλειμμα

1,00

Ανθρώπινοι Παράγοντες και Επικοινωνία: Διεργασίες, Παραδείγματα, Πρακτικές
Ασκήσεις, υποδειγματικές ερωτήσεις συνέχεια

Ο ρόλος του Project Manager και ο ρόλος των εμπλεκομένων σε ένα έργο

Ευθύνες και δεξιότητες του Υπεύθυνου Έργου

Ομάδα Έργου: χτίσιμο, διοίκηση και προβλήματα (team building, HR management
and issues).

Συναντήσεις (meetings) και Αναφορές Έργου (reports)
Παρακολούθηση έργου (monitor and control)– διαχείριση αλλαγών
management)

Παρακολούθηση και Ενημέρωση Χρονοδιαγράμματος.

Παρακολούθηση Κόστους και Προόδου Έργου.

Επαλήθευση Περιεχομένου. Αναφορές/Εκθέσεις Έργου.

Παρακολούθηση και Διαχείριση Αλλαγών (change management).

11.30

12.30

11.45

12.45

1,00

12.45

13.45

1,00

13.45

14.45

Γεύμα

1,00

Παρακολούθηση έργου (monitor and control)– διαχείριση αλλαγών
management) συνέχεια

Παρακολούθηση και Ενημέρωση Χρονοδιαγράμματος.

Παρακολούθηση Κόστους και Προόδου Έργου.

Επαλήθευση Περιεχομένου. Αναφορές/Εκθέσεις Έργου.

Παρακολούθηση και Διαχείριση Αλλαγών (change management).

Ολοκλήρωση Έργου: Διεργασίες, Παραδείγματα, Πρακτικές Ασκήσεις, υποδειγματικές
ερωτήσεις

Διαδικασίες Κλεισίματος

Τελική Συνάντηση/Έκθεση Έργου (closure report)

Μαθήματα (Lessons learned).

14.45

15.45

1,00

15.45

16.00

0,25

16.00

16.30

0,50

Διάρκεια
Κατάρτισης
²

(change

7,00

Διάλειμμα
Ανασκόπηση

Κλείσιμο προγράμματος, αξιολόγηση

(change

Δήλωση Συμμετοχής
Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι ενδιαφερόμαστε να συμμετάσχουμε στο Σεμινάριο που διοργανώνει το
ΚΕΒΕ με θέμα:
«ΑΡΙΣΤΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ»

Στοιχεία Επιχείρησης / Οργανισμού
Όνομα Επιχείρησης:
Τηλ.

Φαξ.

Διεύθυνση:
Τ.Θ.

Τ.Κ.

E-MAIL:
Αρ. Συμμετεχόντων:

 Λευκωσία, 25/02/2015 & 04/03/2015

(Ξενοδοχείο HILTON PARK)

Στοιχεία Συμμετεχόντων
Ονόματα Συμμετεχόντων:

Θέση στην Εταιρεία:

1. ……………………………………………………………...

…………………………………………………

2. ……………………………………………………………...

…………………………………………………

3. ………………………………………………………………

…………………………………………………

4. ………………………………………………………………

…………………………………………………

5. ………………………………………………………………

…………………………………………………

Ημερομηνία …………………………………………………

Υπογραφή ……………………………………………..

