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TERMINY SPOTKAŃ 

SESJA 1: 

21-22.12.2018  

(2 DNI) – 14 H 

ZWINNA STRONA MOCY - CZYLI TO CO O ZWINNYM PODEJŚCIU  
DO REALIZACJI PROJEKTÓW WIEDZIEĆ WARTO SESJA 2: 

11-12.01.2019 

(2 DNI) – 14 H 

Tomasz
KLASYCZNA STRONA MOCY - CZYLI TO, CO O KLASYCZNYM  
PODEJŚCIU DO REALIZACJI PROJEKTÓW WIEDZIEĆ WARTO  

Michał

KOMUNIKACJA/PROWADZENIE ZESPOŁU SESJA 3: 

25.01.2019  

(1 DZIEŃ) – 7 H Marcin

PRAKTYCZNIE O PROJEKTACH - CZYLI STUDIUM PRZYPADKU NA
PODSTAWIE PRAC UCZESTNIKÓW SESJA 3: 

08.02.2019 

(1 DZIEŃ) – 7 H 
Michał
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PROGRAM SZKOLENIOWY 
Wprowadzenie do programu 

PROJEKTY OD STRONY KLASYCZNEJ  

Przygotowanie i uruchomienie realizacji  
projektu - projekt klasyczny 

OPIS I CELE MODUŁU: 

 

 

 

SESJA 1: 

21-22.12.2018  

(2 DNI) – 14 H 

Prowadzisz projekt nie po raz pierwszy i jesteś przekonana/przekonany, że posiadasz niezbędną
wiedzę, by osiągnąć satysfakcjonujące rezultaty. Jest tak z pewnością. Ale... nie jesteś do końca
zadowolona/zadowolony z dostarczanych rezultatów. Zawsze czegoś brakuje, zawsze coś Was
spowalnia. Taki jest charakter projektów. Nic z tym nie da się zrobić. Czyżby??? 
 
Celem modułu jest wskazanie uczestnikom, co należy zmienić w obowiązujących praktykach
zarządzania projektami, by uzyskać większą kontrolę nad realizowanym przedsięwzięciem z
równoczesnym zaoferowaniem zespołom maksymalnej, wymaganej elastyczności. 
 
W trakcie szkolenia omówione i przećwiczone zostaną główne elementy procesu zarządzania
procesem realizacji projektów. Zajęcia będą prowadzone w formule warsztatowej, dzięki czemu
uczestnicy będą mogli na bieżąco przenosić zdobywaną wiedzę na poziom własnego projektu, nad
którym będą pracować, w trakcie zajęć. 
 

MODUŁ  
NR 1:  
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ORGANIZACJA MODUŁU: 

SESJA 1: 

21-22.12.2018  

(2 DNI) – 14 H 

Rozpoczynamy od wskazania podstawowych powodów generujących opóźnienia  

i przekroczenia budżetów w projektach. Wskazujemy sposoby pozwalające
uprawdopodobnić możliwość uzyskania wysokiej terminowości projektu z równoczesnym
skróceniem czasu realizacji poszczególnych zadań.  
 
Pokazujemy, w jaki sposób gromadzić informacje na temat zaawansowania realizacji
poszczególnych zadań, przybliżamy kategorię buforów w projektach oraz pokazujemy, w jaki
sposób doprowadzić do maksymalnej optymalizacji procesu podejmowania decyzji w
projekcie. Wskazujemy również, do czego powinny służyć narzędzia do zarządzania
projektem oraz pokazujemy, jakie warunki muszą być spełnione, by ich wdrożenie przebiegło
prawidłowo.  
 
Przedstawimy również proces zarządzania ryzykiem w projekcie, by zminimalizować
prawdopodobieństwo wystąpienia negatywnych zdarzeń w przedsięwzięciu. 
 
Równolegle do części merytorycznej przedstawiane będą przykłady rzeczywistych
zastosowań z różnych projektów, branż i organizacji. Omawianie przykładów ma przygotować
uczestników szkolenia do znalezienia części wspólnych z analizowanymi przypadkami oraz
dostrzeżenia różnic, wymagających indywidualnego podejścia. Przejście kroków
wdrożeniowych pod okiem prowadzącego ułatwi uczestnikom zastosowanie zdobytej wiedzy
w swoich firmach. Ostatnia część modułu skupia się na omówieniu pytań i wniosków
uczestników. 

Przygotowanie i uruchomienie realizacji  
projektu - projekt klasyczny 

MODUŁ  
NR 1:  
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ZAŁOŻENIA WEJŚCIOWE  

(NA JAKIE TRUDNOŚCI ODPOWIADA?) 

SESJA 1: 

21-22.12.2018  

(2 DNI) – 14 H 

Daty zapisane w harmonogramie na poziomie zadań oraz wymagania dotyczące ich

dotrzymania zwiększają prawdopodobieństwo niepowodzenia w projekcie 

 

Rezerwy w projekcie alokowane są zazwyczaj nie w tych miejscach, gdzie być powinny i

wpływają na nieefektywność w realizacji projektu 

 

Zarządzanie pakietami pracy do wykonania, w odróżnieniu od planowania i nadzorowania

mikrozadań, zwiększa jakość i terminowość realizowanych projektów 

 

W zarządzaniu ryzykiem w projekcie prewencja jest ważniejsza niż minimalizacja 

 

Zarządzanie projektem w każdej możliwej przestrzeni ma dynamikę codzienną, dlatego

musi odbywać się w cyklach codziennych a nie tygodniowych czy miesięcznych. 

 

Regularne przeglądy statusu realizowanych zadań w projekcie powinno prowadzić do

wdrażania właściwych działań korygujących w przypadku, gdy rezerwa czasu na realizację

projektu wskazuje, że eskalacja jest wymagana 

 

 

Przygotowanie i uruchomienie realizacji  
projektu - projekt klasyczny 

MODUŁ  
NR 1:  

3

1

2

1

4

5

6



HUMAN PARTNER

04

PROGRAM MODUŁU 

SESJA 1: 

21-22.12.2018  

(2 DNI) – 14 H 

Przygotowanie i uruchomienie realizacji  
projektu - projekt klasyczny 

MODUŁ  
NR 1:  

 
 
Podstawowe wymiary Teorii Ograniczeń (TOC) (2 godziny) 
 
• Jaka jest charakterystyka ograniczenia w organizacji i
zarządzaniu projektami? 
 
• Na czym polega model ciągłego doskonalenia (POOGI) w
zarządzaniu zgodnie z założeniami Teorii Ograniczeń? Jakie
są kolejne kroki wdrożeniowe? 
 
Warunki wejściowe i wymagania skutecznej
implementacji metody łańcucha krytycznego w firmie  
(1 godzina) 
 
• Jakie jest uzasadnienie i ograniczenia stosowania metody
łańcucha krytycznego w firmie? 
 
• Jakie są wymagania wejściowe nadzorowania realizacji
projektu zgodnie z metodą łańcucha krytycznego? 
 
 
Psychologiczne przyczyny opóźnień projektów (1 godzina) 
 
• Na czym polega i jaki ma wpływ na termin i jakość
realizacji projektu syndromu studenta? 
 
• Na czym polega i jaki ma wpływ na termin i jakość
realizacji projektu prawa parkinsona? 
 

Techniczne przyczyny opóźnień projektów (1 godzina) 

 

• Jaki jest wpływ dużej na termin i jakość realizcji

projektu dużej wielozadaniowości? 

 

• Jaki jest wpływ na termin i jakość realizacji projektu

efektu współdzielenia zasobów? 

 

• Jaki jest wpływ na termin i jakość realizacji projektu

punktów integracji w projekcie? 

 

Planowanie zadań ASAP i ALAP (1 godzina) 

 

• Jakie są zalety i wady harmonogramowania zgodnie  

z zasadą ASAP? 

 

• Jakie są zalety i wady harmonogramowania zgodnie  

z zasadą ALAP? 

 

• W jaki sposób wykorzystać zalety ASAP i ALAP w

harmonogramowaniu zadań w projekcie? Na czym

polega zasada JUST IN TIME w harmonogramowaniu

zadań w projekcie? 

 

 

1

2

4

14 H

3

5
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Przygotowanie harmonogramu do zarządzania metodą
łańcucha krytycznego (2 godziny) 

 

• W jaki sposób wyznaczyć czasochłonność ambitną  

dla zadań w projekcie? 

 

• Jakie są grupy zasobów w projekcie i w jaki sposób je

harmonogramować w projekcie? 

 

• W jaki sposób wyznaczyć łańcuch krytyczny w

projekcie? 

 

• Jaka jest rola i zastosowanie buforów w zarządzaniu

projektami? Jakiego rodzaju bufory występują w

projekcie? 

 

• Jakie są kolejne kroki metodologiczne w modelowaniu

projektu zgodnie z regułami łańcucha krytycznego? 

 

Nadzorowanie realizacji projektu zgodnie z metodą
łańcucha krytycznego. Praktyczne aspekty
wdrożeniowe (3 godziny) 

 

• W jaki sposób wdrożyć i z jakich elementów składa się

procedurę aktualizacji statusu aktualizacji zadania przez

zasób odpowiedzialny za jego realizację? 

 

• W jaki sposób wykorzystać narzędzie Fever Chart do

nadzorowania realizacji projektu zgodnie z metodą

łańcucha krytycznego? 

 

• W jaki sposób wykorzystać rejestr buforów do

nadzorowania realizacji projektu zgodnie z metodą

łańcucha krytycznego? 

 

• W jaki sposób wykorzystać rejestr dostępności zasobów

do nadzorowania realizacji projektu zgodnie z metodą

łańcucha krytycznego? 

 

6

05

Zarządzanie ryzykiem w projekcie (3 godziny) 

 

• Definicja ryzyka 

 

• Fazy i kroki zarządzania ryzykiem 

 

• Definiowanie zadań zapobiegających,

minimalizujących i przygotowawczych w analizie ryzyka

– kolejne kroki 

 

• Rejestr ryzyk w praktyce 

7

7
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PROJEKTY OD STRONY ZWINNEJ  

Od czego zacząć  
zmianę metody projektowej? 

MODUŁ  
NR 1:  

OPIS I CELE MODUŁU: 

 

 

 

SESJA 2: 

11-12.01.2019  

(2 DNI) – 14 H 

Poznać metodę projektową to jedno, skutecznie ją wdrożyć to zupełnie coś innego.
Moduł skupia się na zagadnieniach związanych z wdrażaniem zmian organizacyjnych
w obszarze prowadzenia projektów i organizacji pracy zespołu.  
 
 
Jeśli dylematy dotyczące wyboru tej czy innej metody projektowej oraz sposobu jej
wdrożenie nie są Ci obce to ten moduł dostarczy Ci kilku użytecznych inspiracji. 
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ORGANIZACJA MODUŁU: 

SESJA 2: 

11-12.01.2019  

(2 DNI) – 14 H 

Rozpoczynamy od dyskusji o prowadzeniu projektów w nieidealnym
świecie - celem dyskusji jest identyfikacja powtarzających się
trudności w trakcie realizacji projektów czy pracy zespołu.  
 
Następnie zostanie wyjaśniona technika punktów nawigacyjnych,
która jest niezwykle pomocna w trakcie zmian sposobu organizacji
pracy w projektach czy zespołach.  
 
Po wprowadzeniu zostanie przeprowadzony krótki warsztat, w ramach
którego uczestnicy przećwiczą najprostszy wariant tej techniki dla
swoich projektów czy zespołów.  
 
Moduł kończy omówienie wniosków i pytań uczestników  
oraz wskazanie uzupełniających źródeł wiedzy. 

Od czego zacząć zmianę  
metody projektowej? 

MODUŁ  
NR 1:  

SZKOLENIE
Junior Project  
Manager 

CERTYFIKOWANE
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ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE: 

SESJA 2: 

11-12.01.2019  

(2 DNI) – 14 H 

Od czego zacząć zmianę  
metody projektowej? 

MODUŁ  
NR 1:  

Trudno jednoznacznie wskazać, że wdrożenie zmieniło coś na lepsze. 3

2

1

 

W trakcie wdrożenia pojawia się opór i krytyka - co z tym zrobić? 

 

a. Prowadzenie projektu w nieidealnym świecie 

 

b. Warsztat: Od czego zacząć zmianę metody projektowej? 

 

c. Czego nie dowiesz się na szkoleniach z metod prowadzenia               

    projektów 

 

d. Podsumowanie i omówienie wniosków 

SZKOLENIE
Junior Project  
Manager 

CERTYFIKOWANE

PROGRAM MODUŁU 1 H

 

Nawet najbardziej obiecującą metodę projektową trzeba jeszcze

wdrożyć 
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OPIS I CELE MODUŁU: 

SESJA 2: 

11-12.01.2019  

(2 DNI) – 14 H 

Metoda KANBAN w zarządzaniu  
strumieniem zadań 

MODUŁ  
NR 2:  

Realizacja każdego projektu czy praca dowolnego zespołu ostatecznie sprowadza się
do konkretnych zadań. To sposób realizacji zadań wpływa na terminowość projektu
czy przewidywalność prac zespołu.  
 
Celem modułu jest omówić możliwości praktycznego wykorzystania metody KANBAN
w organizacji prac projektowych czy aktywności dowolnego zespołu wychodząc poza
proste tablice z wizualizacją zadań.  
 
Moduł ma również za zadanie przedstawić zalety używania metody KANBAN  
w przedsięwzięciach w których czas i przewidywalność odgrywa bardzo dużą rolę. 
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ORGANIZACJA MODUŁU: 

SESJA 2: 

11-12.01.2019  

(2 DNI) – 14 H 

Rozpoczynamy od wyrównania poziomu zrozumienia czym metoda
KANBAN jest i na jakie trudności może być odpowiedzią - na początku
otwartą dyskusją, uzupełnioną przeglądem najważniejszych
elementów metody. 
 
W dalszej części skupimy się na praktycznym wykorzystaniu metody
KANBAN zarówno jako uzupełnienie klasycznego harmonogramu, 
jak i w organizacji pracy zespołu.  
 
 
Następnie uczestnicy zostaną zapoznani z bardzo użyteczną techniką
kodów blokad w realizacji.  
 
W pozostałej części skupimy się na zagadnieniach związanych ze
skutecznym wdrożeniem KANBAN-a, omówimy często pojawiające
się błędy, a następnie wykonamy krótki warsztat mający na celu
zastosowanie zdobytej wiedzy przez uczestników. 

Metoda KANBAN w zarządzaniu  
strumieniem zadań 

MODUŁ  
NR 2:  

SZKOLENIE
Junior Project  
Manager 

CERTYFIKOWANE
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ZAŁOŻENIA WEJŚCIOWE  

(NA JAKIE TRUDNOŚCI ODPOWIADA?) 

SESJA 2: 

11-12.01.2019  

(2 DNI) – 14 H 

W realizacji zadań pojawiają się opóźnienia, które trudno rzetelnie

wytłumaczyć. 

 

Jest wiele opinii dotyczących tego co blokuje lub spowalnia realizacje

zadań, ale trudno o konkrety i działania zapobiegawcze. 

 

Ludzie wykonują zadania w innej kolejności niż to ustalone (np. w

harmonogramie projektu). 

 

Czas dostępny na realizację konkretnych zadań jest w sposób niejawny

„zjadany” przez „wrzutki” (zadania dodatkowe). 

 

Zespół posiada tablicę KANBAN ale z niej nie korzysta... 

Metoda KANBAN w zarządzaniu  
strumieniem zadań 

MODUŁ  
NR 2:  

3

1

2

1

4

5

SZKOLENIE
Junior Project  
Manager 

CERTYFIKOWANE
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SESJA 2: 

11-12.01.2019  

(2 DNI) – 14 H 

Metoda KANBAN w zarządzaniu  
strumieniem zadań 

MODUŁ  
NR 2: 

1

2

PROGRAM MODUŁU 6,5 H

Wprowadzenie (1,5 godziny) 

 

o Co wiesz o metodzie KANBAN? - zacznijmy od przeglądu. 

o Kluczowe elementy metody KANBAN - wyrównajmy

zrozumienie. 

 

Strumień pracy - czyli o czym nie powie Ci harmonogram
projektu a warto byś wiedział. (0,5) 

 

Dwie perspektywy na prace do wykonania - zrozum zanim
zaczniesz modyfikować sposób organizacji pracy w zespole
czy projekcie. (0,5 godziny) 

 

Kody blokad w realizacji - użyteczne narzędzie w zrozumieniu,

dlaczego powstają korki. (0,5 godziny) 

 

Potrzeba przewidywalności prac a metoda KANBAN. (0,5
godziny) 

 

Pułapki metody KANBAN - czyli o tym co robić, jeśli chcesz by
Ci się nie udało. (1 godzina) 

 

 

WARSZTAT: Twój KANBAN 2.0 w kilku krokach.  

(1,5 godziny) 

 

 

Podsumowanie i omówienie wniosków.  

(0,5 godziny) 

3

7

8

4

5

6
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OPIS I CELE MODUŁU: 

SESJA 2: 

11-12.01.2019  

(2 DNI) – 14 H 

SCRUM praktycznie - jak tworzyć produkty
przyrostowo i w krótkich cyklach? 

MODUŁ  
NR 3:  

Realizowanie projektów nigdy nie kończy się na metodzie SCRUM... złożone projekty wymagają
czegoś więcej niż tylko zespołu pracującego według tej metody.  
 
W zależności od zakresu projektu często to, co można wytworzyć SCRUM to tylko część zakresu
projektu, pozostałą też trzeba realizować.  
 
Celem modułu jest przekazanie innej, wartościowej perspektywy na realizowane projekty  
oraz wskazaniem praktycznych wskazówek, jak uczynić metodę SCRUM użytecznym,
działającym narzędziem w rękach prowadzącego projekt czy grupę projektów. 
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ORGANIZACJA MODUŁU: 

SESJA 2: 

11-12.01.2019  

(2 DNI) – 14 H 

Rozpoczynamy od dyskusji czym metoda SCRUM jest i z czego się
składa oraz przeprowadzenia gry symulacyjnej. Umożliwi to
weryfikacje praktycznego zrozumienie kluczowych elementów
metody SCRUM przez uczestników.  
 
Szczegółowość omawiania pozostałej zawartości modułu będzie
uwzględniać to, co uczestnikom sprawiało najwięcej trudności lub
budziło najwięcej pytań.  
 
W końcowej części modułu podane zostaną wskazówki wdrożeniowe
oraz omówione zostaną wnioski i pytania uczestników 

SCRUM praktycznie - jak tworzyć produkty
przyrostowo i w krótkich cyklach? 

MODUŁ  
NR 3:  

SZKOLENIE
Junior Project  
Manager 

CERTYFIKOWANE
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ZAŁOŻENIA WEJŚCIOWE  

(NA JAKIE TRUDNOŚCI ODPOWIADA?) 

SESJA 2: 

11-12.01.2019  

(2 DNI) – 14 H 

Zespół chce pracować w SCRUM, ale część osób z zespołu jest potrzebna

tylko do wykonania tylko pewnych prac, na pewnych etapach projektu. 

 

Zespół popełnia te same błędy. 

 

Niska przewidywalność prac zespołu i nadwyrężone zaufanie

zlecających prace 

 

Rezultat wykonanych prac nie spełnia oczekiwań, sfrustrowany klient  

i zespół 

 

Projekt jest realizowany według harmonogramu ze sztywnymi datami

realizacji, nie wiadomo jak „pogodzić” pracę według SCRUM  

z harmonogramem projektu. 

SCRUM praktycznie - jak tworzyć produkty
przyrostowo i w krótkich cyklach? 

MODUŁ  
NR 3:  

3

1

2

1

4

5

SZKOLENIE
Junior Project  
Manager 

CERTYFIKOWANE



16

SESJA 2: 

11-12.01.2019  

(2 DNI) – 14 H 

SCRUM praktycznie - jak tworzyć produkty
przyrostowo i w krótkich cyklach? 

MODUŁ  
NR 3: 

1

2

PROGRAM MODUŁU 6,5 H

Co wiesz o metodzie SCRUM - zaczniemy od przeglądu (0,5
godziny) 

 

SYMULACJA: Tworzenie produktu przez kilka zespołów przy
użyciu SCRUM (1,5 godziny) 

 

 

Kluczowe elementy SCRUM - wyrównujemy zrozumienie (1
godzina) 

 

 

7 grzechów głównych SCRUM Mastera (0,5 godziny) 

 

 

Sztuka przewidywania - czyli estymacje w projektach
realizowanych metodą SCRUM (1 godzina) 

 

 

Sztuka miksowania - czyli o projektach w których wymagany
jest klasyczny harmonogram projektu (0,5 godzina) 

 

 

Zestaw naprawczy - czyli co i jak robić, jeśli SCRUM u Ciebie
nie działa (0,5 godzina) 

 

 

4

6

7

3

8

5

7

Studium przypadku - czyli kilka
wartościowych inspiracji dla Twoich
projektów (0,5 godzina) 

 

Podsumowanie i omówienie wniosków  

(0,5 godziny) 
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KOMUNIKACJA/PROWADZENIE ZESPOŁU  

OPIS I CELE MODUŁU: 

 

 

 

SESJA 3: 

25.01.2019  

(1 DZIEŃ) – 7 H 

Podstawą realizacji każdego projektu jest sprawna i efektywna komunikacja  
w zespole. Od niej tak naprawdę zależy, na ile uda się w terminie w pełni zrealizować
projekt. Niestety często jest to obszar w firmach, w którym występują błędy lub
niedociągnięcia. Mają one potem wpływ na zaangażowanie i motywację zespołu
projektowego.  
 
Celem modułu jest rozwój oraz doskonalenie umiejętności komunikacyjnych
związanych z prowadzeniem zespołów projektowych w organizacji. Podczas szkolenia
uczestnicy dowiedzą się, jak budować zespół projektowy skupiony wokół wspólnego
celu. 
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ORGANIZACJA MODUŁU: 

Szkolenie będzie miało charakter warsztatowy. Będzie odnosiło się  
do doświadczeń zawodowych uczestników (cykl uczenia wg Kolba).
Omówimy zasady i dobre praktyki zarządzania obiegiem informacji  
w przykładowych projektach.  
 
W trakcie zajęć przyjrzymy się jak zadbać o współpracę w
rozwiązywaniu pojawiających się problemów i pracy zespołowej
(skład, cele, zaangażowanie i rola uczestników).  
 
 
W końcowej części modułu podane zostaną wskazówki wdrożeniowe
związane z usprawnieniem komunikacji w zespole oraz omówione
zostaną wnioski i pytania uczestników szkolenia. 

SZKOLENIE
Junior Project  
Manager 

CERTYFIKOWANE

SESJA 3: 

25.01.2019  

(1 DZIEŃ) – 7 H 
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1

2

PROGRAM MODUŁU 7 H

Kluczowe elementy komunikacji w zespole projektowym.

Zlecanie a delegowanie zadań w zespole – o czym należy
pamiętać 

 

Potencjalne kanały komunikacji w projekcie, ich
przeznaczenie i najlepsze praktyki 
 

Feedback rozwojowy; kiedy informacje zwrotne przynoszą
więcej szkody niż pożytku 

 

Feedforward jako orientacja na samodoskonalenie osób, a nie
upewnianie ich w poczuciu samozadowolenia 

 

Rola lidera we wzmacnianiu pracy zespołowej; co mogę zrobić
jako lider, aby zwiększyć zaufanie zespołu do siebie 

 

Zarządzanie informacją i wiedzą w zespole projektowym 

 

 

Wskazówki wdrożeniowe 

 

 

 

Podsumowanie i omówienie wniosków  

ze szkolenia 

 

 

4

8

3

5

SESJA 3: 

25.01.2019  

(1 DZIEŃ) – 7 H 

6

7
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ZWINNA STRONA MOCY - CZYLI TO CO O ZWINNYM PODEJŚCIU  
DO REALIZACJI PROJEKTÓW WIEDZIEĆ WARTO 
        PREZENTACJA PROJEKTÓW

OPIS I CELE MODUŁU: 

 

 

 

SESJA 3: 

08.02.2019 

(1 DZIEŃ) – 7 H 

Szkolenia dostarczają solidną dawkę wiedzy i inspiracji, trudno jednak  
o wystarczającą przestrzeń do praktycznego zastosowania omawianych treści  
w swoim projekcie czy zespole. To wymaga czasu a rezultaty warto byłoby  
z kimś omówić.  
 
 
W ramach tego programu szkoleniowego przewidziana jest taka możliwość. 
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ZALETY ROZWIĄZANIA

W dostępnym czasie omawiasz praktyczne wykorzystanie tego, 

co w trakcie kursu było dla Ciebie najbardziej użyteczne i zostało

zastosowane. 

 

Omawiasz to co możesz pokazać (nie ma potrzeby dzielenia się

poufnymi informacji dotyczącymi firmy czy projektu) 

 

Masz możliwość pozyskania cennych wskazówek zarówno od grupy, 

 jak i trenera. 

 

Masz dostęp do wniosków i przykładów innych (dodatkowe źródło

inspiracji). 

 

Motywacja do zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce. 

3

1

2

1

4

5

SZKOLENIE
Junior Project  
Manager 

CERTYFIKOWANE

SESJA 3: 

08.02.2019 

(1 DZIEŃ) – 7 H 
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OPIS WYKONANIA 

Każda z osób (lub grup osób) będzie mieć do dyspozycji określoną
ilość czasu. Będzie to przestrzeń na prezentacje rezultatów
zastosowania wiedzy zdobytej na zajęciach oraz otwartą dyskusję  
z grupą. Prezentacje odbędzie się według poniższego schematu: 

SZKOLENIE
Junior Project  
Manager 

CERTYFIKOWANE

SESJA 3: 

08.02.2019 

(1 DZIEŃ) – 7 H 

Co z omawianych na kursie treści zostało zastosowane i będzie
prezentowane? 
 
 
jakie trudności próbowano rozwiązać? 
 
 
W jaki sposób zastosowano zdobytą wiedzę i jaki odniesiono skutek? 
 
 
Wnioski własne (TOP 3) 
 
 
Komentarze i wskazówki od grupy (w formie otwartej dyskusji) 


