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Národný ústav celoživotného vzdelávania vás pozýva v rámci

Európskeho týždňa odborných
zručností na workshop
Plánuj svoje projekty úspešne!

24. novembra 2017
od 10:00 – do 13:30 hod.
v priestoroch Double Tiffany, na Hlavnej 95 v Prešove
Inteligentné plánovanie a riadenie úloh a činností je základom úspechu. Projekty sú súčasťou
každej oblasti modernej spoločnosti. Projektovú logiku využívame v bežnom živote, ako aj v
profesionálnom manažmente.
Manažéri, zamestnanci firiem, živnostníci, i jednotlivci ocenia ľahko a zapamätateľne
sprostredkované vedomosti z oblasti projektového manažmentu prostredníctvom
individuálnej a skupinovej práce s profesionálnou lektorkou, ktorá vás prevedie jeho
základmi. Po workshope budete schopní lepšie sa pripraviť nie len na pracovné projekty, ale
aj svoje vlastné, ako napríklad rekonštrukciu bytu/domu, tvorbu nového produktu, či vlastnú
kariéru.
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S nami sa naučíte:
❶ zadefinovať zámery a výstupy projektu, tzv. projektový zámer
❷ ako spraviť prieskum „trhu“ za účelom naplnenia projektového zámeru
- čo bolo v danej oblasti už uskutočnené;
- kto budú moji stakeholderi / partneri, a aké budú ich benefity v rámci účasti na projekte;
- aký je predpokladaný dopad výstupov projektu z krátkodobého a dlhodobého hľadiska
❸

ako nám myšlienkové mapy pomôžu vytvoriť projektový plán. Ich prenos cez „pero a papier“
alebo PRINCE 2, či MS projekt

❹ ako si správne vybrať projektový tím a ako efektívne rozvíjať komunikáciu s tímom od začiatku
❺ reálne zhodnotenie svojho rozpočtu
❻ monitorovanie projektových úloh a projektového tímu, spätná väzba od stakeholderov / partnerov
❼ identifikovanie rizík v rámci realizácie projektu
Na workshope budú k dispozícii nápoje (voda, káva, čaj). Obed v reštaurácii po skončení

Registruj sa ! Kontakt eva.brazdilova@nuczv.sk 0948 300 398
Počet účastníkov na workshope je limitovaný počtom 20 z dôvodu
individuálneho prístupu lektorky a práce v skupinách / projektových tímoch.
Vstup na workshop je v rámci projektu EPALE a VET week ZDARMA !

Lektorka
vyučuje na Fakulte manžmentu UK, kde zároveň pôsobí ako vedeckovýskumný pracovník. Vyštudovala odbor Manžment, marketing, informačné
systémy. Manžment študovala aj na Fakulte ekonómie na University of
Valencia vo Valencii.
Pravidelne sa zúčastňuje medzinárodných konferencií, na ktorých často
prezentuje aj úspešné výsledky vlastnej práce v oblasti on-line marketingu a projektového
manažmentu. Začína sa etablovať ako odborník v oblasti riadenia projektov, on-line
marketingu, bezpečnosti na sociálnych médiách. Má niekoľoročnú skúsenosť s prácou a
spoluprácou na projektoch pre súkromný sektor v oblasti on-line marketingu.

