Potencjał pozytywnych relacji w zarządzaniu projektami
Małgorzata Żółtaszek
Kiedy: 06.09.2018 (czwartek), godz. 17:30
Gdzie: hotel Jana Pawła II we Wrocławiu

Co mają ze sobą wspólnego Project Manager, zespół projektowy, boisko do piłki nożnej i
góra lodowa? Jak nasze relacje mogą wpłynąć na realizację projektu? Jak komunikacja łączy
się z motywacją oraz reagowaniem na sytuacje kryzysowe? Jak można budować pozytywne
relacje w zarządzaniu projektami opierając się na empatii? I dlaczego warto?
Zapraszamy na kolejne otwarte seminarium Dolnośląskiej Grupy Regionalnej IPMA Polska
sponsorowane przez firmy ELEKTROTIM S.A. oraz PROCOM System S.A.

AGENDA
od 17:30

Zapraszamy na networking przy kawie

18:00

Powitanie; newsy z IPMA
Artur Marsy - przewodniczący DGR IPMA Polska

18:15

Potencjał pozytywnych relacji w zarządzaniu projektami - cz.1
Małgorzata Żółtaszek

19:15

Przerwa - networking

19:45

Potencjał pozytywnych relacji cz. 2 - ćwiczenie i dyskusja
Małgorzata Żółtaszek

20:15

Podsumowanie seminarium
Artur Marsy - przewodniczący DGR IPMA Polska

Tematyka spotkania obejmuje następujące elementy kompetencji wg Wytycznych Kompetencji IPMA (NCB
3.0) stanowiących podstawę certyfikacji IPMA-4-L-C:
1.01 Sukces zarządzania projektem, 1.02 Interesariusze, 1.03 Wymagania i cele projektu, 1.04 Ryzyko: zagrożenia i szanse, 1.06
Organizacja projektu, 1.07

Praca zespołowa, 1.09 Struktury projektu, 1.11 Czas i etapy projektu, 1.15 Zmiany, 1.18 Komunikacja, 2.02

Zaangażo wanie i motywacja, 2.07 Kreatywność, 2.08 Zorientowanie na wyniki, 2.10 Konsultowanie, 2.12 Konflikty i kryzysy, 2.14
Docenianie wartości, 3.02 Orientacja na programy.

Zarejestrowani uczestnicy spotkania, posiadacze certyfikatów IPMA uzyskują 6 JAP (Jednostka Aktywności
Projektowej), wymagane przy recertyfikacji.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny - obowiązuje rejestracja poprzez platformę EventBrite
korzystając z poniższego linku:
https://www.eventbrite.com/e/agile-od-teorii-do-rozwiazan-praktycznych-tickets40798822376?aff=ipma
Pierwszeństwo

udziału

w

spotkaniu

mają

członkowie

IPMA

Polska,

pozostali

zainteresowani - w miarę wolnych miejsc, zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

PRELEGENT
Małgorzata Żółtaszek
Jestem właścicielką firmy Pozytywne Relacje, coachem i
certyfikowaną trenerką oraz absolwentką Szkoły Trenerów
Komunikacji Opartej na Empatii pod nadzorem Polskiego
Towarzystwa Psychologicznego.
Prowadzę szkolenia w zakresie komunikacji empatycznej i budowania
wspierających, pozytywnych relacji - zarówno zawodowych, jak i
osobistych. Współpracuję z firmami we Wrocławiu oraz instytucjami
związanymi z edukacją. Z sukcesem wspieram również moich
klientów w czasie indywidualnych sesji coachingu.
Z radością poświęcam się mojej wielkiej pasji – piszę książki dla
dzieci. Również w nich dzielę się moją wiedzą i doświadczeniem, aby
wspierać rodziców w budowaniu pozytywnych relacji z dziećmi.
Relacje to podstawa mojej pracy i mojego życia.

Zachęcamy również do zapoznania się na stronie IPMA z relacją z ostatniej wizyty
studyjnej DGR IPMA Polska w centrum logistycznym 3LP w Siechnicach.

SPONSORZY WYDARZENIA

ELEKTROTIM S.A. wykonuje instalacje i sieci elektryczne oraz
elektroenergetyczne, jak również systemy automatyki dla
budownictwa, przemysłu i energetyki. Misja ELEKTROTIM S.A.

brzmi: "BEZPIECZNIE DOSTARCZAMY WARTOŚCI ISTOTNE
DLA KLIENTÓW".

PROCOM SYSTEM S.A. działa na polskim rynku od 1989 r.,
oferując kompleksową realizację zadań z zakresu automatyki
przemysłowej, instalacji elektrycznych, instalacji niskoprądowych,
systemów ochrony środowiska oraz autorskich aplikacji
informatycznych.

