The Stakeholder Catalyst simuliacija
 Praktinės projektų valdymo žinios jūsų įmonės konkurencingumui
 Impulsas jūsų įmonės projektų valdymo gebėjimų vystymuisi
 Saugi aplinka eksperimentams su sprendimais – nulinė rizika
 Projektų valdymo srities specialistų konsultacijos
 Įgūdžiai per patyrimą

Simuliacijas veda sertifikuoti ir projektų
valdymo patirtį turintys ekspertai

Tai unikali galimybė
Jums ir Jūsų įmonei
įvaldyti praktines
projektų valdymo
kompetencijas

Simuliacijas jums praves
didžiausia projektų
valdymo ekspertų
komanda Lietuvoje –
AdProjectum

Karolis
MickevičiusMėgelaitis

Aurimas_PautieniusŽelvys

Artūras Bučinskas

Paulius Morkvėnas

REGISTRACIJA

Suinteresuotųjų asmenų ir rizikų valdymo
simuliacija – „Užtvankos iššūkis“
Kas tai?


The Stakeholder Catalyst - suinteresuotųjų šalių ir rizikų valdymo simuliacija „Užtvankos iššūkis“ yra revoliucinis
būdas mokytis praktinių, realiame pasaulyje pritaikomų projektų valdymo įgūdžių. Sukurtas laikantis „rimtų
žaidimų“ koncepcijos, mūsų unikali mokymosi programa atsisako tradicinių paskaitų ir sutelkia dėmesį į
aukštesnio lygios supratimą ir praktinių įgūdžių tobulinimą.



„Užtvankos iššūkis“ seka hipotetiniu scenarijumi, kuriame šalis A nusprendžia statyti hidroelektrinę ir užtvenkti
tarptautinėmis sutartimis saugomą upę. Projektas privalo trukti ne ilgiau nei 3 metus ir kainuoti iki 750 milijonų
dolerių. Simuliacijos scenarijus yra paremtas tikra istorija.



Ir kuri mokymosi aplinka gali būti geresnė negu ta, kurioje rasite tuos pačius tikro gyvenimo faktorius? The
Stakeholder Catalyst, dalyvius įtraukianti simuliacijų platforma, leidžia išbandyti jėgas aplinkoje, veikiamoje įvairių
kintamųjų ir suteikia laisvę bei pasitikėjimą saugiam eksperimentavimui. Vedama projektų valdymo profesionalų
komandos, simuliacija leidžia ugdyti geriausias rizikų ir suinteresuotųjų šalių praktines žinias.



Be to, kad ši pirmoji Lietuvoje projektų valdymo simuliacija yra įdomus naujas būdas gauti žinias, patirtis per mūsų
platformą leidžia įgyti ir komandinio darbo praktiką. Dalyviai sužinos, kaip šalinti kliūtis, priimti sunkius sprendimus,
maksimizuoti mokymosi potencialą... ir visa tai vyks dinaminio ir jaudinančio scenarijaus aplinkoje.

Mokymosi rezultatai







Išmokti svarbiausių projektų valdymo koncepcijų, įskaitant suinteresuotųjų šalių, rizikų, pokyčių, komandos,
apimties valdymo, per praktinį patyrimą.
Įvertinti asmeninius projektų valdymo įgūdžius bei atrasti stiprybes ir silpnybes realioje konkurencinėje
aplinkoje.
Gauti ekspertų patarimus konkrečiais projektų valdymo klausimais, įžvalgas pagrindinėms projektų
vadybos sritims ir kaip visa tai pritaikyti realiuose projektuose.
Perprasti sprendimų priėmimo proceso principus ir gauti kompromisams, tarp besivaržančių reikalavimų,
daryti reikalingus įgūdžius.
Vystyti iš anksto nenumatytų pokyčių valdymo įgūdžius.
Reflektuoti išmoktas pamokas ir suprasti jų panaudojimo potencialą.

Karolis Mickevičius-Mėgelaitis, PMP
Karolis Mickevičius-Mėgelaitis yra UAB „Ad projectum“ direktorius ir
vadovaujantysis partneris, ProjektuKursai.lt įkūrėjas, Agilecoach.lt partneris, ISM
Vadybos ir ekonomikos universiteto lektorius, projektų vadovas, dėstytojas,
konsultantas, Lietuvos projektų vadybos asociacijos (LPVA) aktyvus narys ir Young
Crew Lietuva valdybos narys, pirmojo projektų vadybos terminų žodyno
bendraautorius. Karolis įgijo universalios patirties dirbdamas įvairaus tipo
projektuose: IT, bankininkystės, rinkodaros, organizaciniuose, socialiniuose. Domisi
ne tik praktine projektų valdymo puse, bet kartu dirba prie teorinių bei mokslinių
projektų vadybos aspektų. Karolis yra sertifikuotas Projektų vadybos profesionalas
(PMI-PMP), Scrum meistras (CSM), Scrum produkto savininkas (CSPO), Agile
praktikas (PMI-ACP), ICAgile profesionalas (ICP), oficialus Microsoft dėstytojas
(MCT) bei Microsoft Project ir Project Server profesionalas (MCTS, MCITP),
sertifikuotas CompTIA Project+, DSDM bei ITIL specialistas.

Artūras Bučinskas, PMP, IPMA-C
Artūras Bučinskas yra sertifikuotas projektų valdymo srities ekspertas (PMP, IPMAC) turintis daugiau nei dešimties metų patirtį projektų valdyme. Dirbęs projektų
valdymo tarnybos vadovo, portfelio koordinatoriaus, projekto vadovo ir projektų
vadybos dėstytojo pareigose. Aktyviai dalyvauja Lietuvos projektų vadybos
asociacijos (LPVA) veikloje, kur yra IPMA vertintojas ir IPMA sertifikavimo
strateginio komiteto narys. Skaito pranešimus projektų valdymo tema
tarptautinėse konferencijose bei pagal poreikį veda projektų valdymo mokymus
įmonėms, sertifikuotis besiruošiantiems projektų vadovams ir studentams. ISM
Vadybos ir KTU Telekomunikacijų magistras.

Aurimas Pautienius-Želvys, CPM
Aurimas Pautienius-Želvys yra Lietuvos projektų vadybos asociacijos valdybos
narys, ISM magistrų klubo narys. LPVA Sertifikavimo centro "LITHUANIA CERT" vienas
iš kūrėjų, verslo procesų ir projektų valdymo analitikas-konsultantas, viešojo
sektoriaus kompleksinių projektų ir programų valdymo praktikas, ISM Executive
school Verslo procesų ir Projektų valdymo programų vadovas 2010-2013 m.,
vizituojantis dėstytojas aukštosiose mokyklose (VU, VU TVM, ISM ir kt), sertifikuotas
procesų vadovas, akredituotas Facet5 praktikas,. Specializuojasi švietimo ir
paslaugų inovacijose (CEM, Lean ir Design thinking), IPMA sertifikavimo
komptencijų ugdyme, projektinio ir procesinio valdymo modelių (diegime bei
pokyčių valdyme, atlieka verslo ir taikomuosius tyrimus.

Paulius Mokrvėnas, PMP
Paulius Morkvėnas yra projektų valdymo praktikas, ISM Vadybos ir ekonomikos
universiteto lektorius, dėstytojas, sertifikuotas projektų vadovas (PMP, PRINCE2),
Young Crew Lietuva įkūrėjas. Veiklos sritis apima didelių ir kompleksinių IT ir verslo
projektų valdymą, organizacijos projektų portfelio valdymo diegimą ir tobulinimą.
Turi patirties telekomunikacijų, IT, bankininkystės, verslo konsultacijų sektoriuose. Šiuo
metu Paulius yra PMO ir projektų portfelio vadovas vienoje didžiausioje Lietuvos
įmonių, Lietuvos projektų vadybos asociacijos (LPVA) prezidentas ir valdybos
pirmininkas, Young Crew Lietuva valdybos narys.
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THE STAKEHOLDER CATALYST simuliacija
• Pagrindinių projektų valdymo sričių
apžvalga

2 diena

1 diena

Programa
• Simuliacijos apžvalga ir scenarijaus
aptarimas
• Simuliacija. I dalis
• Simuliacija. I dalies aptarimas

THE STAKEHOLDER CATALYST simuliacija
• Praėjusios dienos aptarimas
• Išmoktų pamokų aptarimas
• Simuliacija. II dalis
• Simuliacija. II dalies aptarimas
• Simuliacija. III dalis
• Simuliacija. III dalies aptarimas
• Visos simuliacijos ir įgytos patirties
aptarimas

Simuliacijos pagal geriausias pasaulines praktikas






PMI, IPMA, PRINCE2, AGILE metodikos
Realiu projektu pagrįsto atvejo ir situacijų analizė
Komandinis darbas, ugdantis derybų, analizės, planavimo įgūdžius ir sprendimų priėmimą
Mokymasis per praktinį patyrimą
Saugi aplinka eksperimentavimui

Daugiau informacijos

Investicija
Kaina

The Stakeholder Catalyst simuliacija

Papildomos vertės, kurias gaunate nemokamai
AdProjectum projektų valdymo šablonų paketas

Daugiau informacijos apie The Stakeholder Catalyst simuliaciją:

UAB „Ad Projectum“
+ 370 610 75 733
info@adprojectum.lt
www.adprojectum.lt
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