Proiect de transfer de inovaţie Leonardo da Vinci
2012-1-HU1-LEO05-05847
ADAPTYKES – Adaptarea sesiunilor de formare după modelul Programului Finlandez de Dezvoltare la
Locul de Muncă (TYKES)

Managementul Proiectelor

18-19 septembrie 2014, Cluj-Napoca, sediul APMC
Formatori: Ioana Ciolomic, Kinga Kerekes, Ioana Beleiu
Timp
(durata
estimată a
exerciţiului)
Ziua 1:
9.00-9.30

Activitate/exerciţiu

Instrucţiuni,
Scopul activităţii/exerciţiului

Sosire, pregătirea
camerei

9.30-10.00
Ioana C.

Prezentarea
participanţilor,
adunarea aşteptărilor

10.00-10.45
Ioana C. +
Ioana Beleiu
(Muresan)

Introducere în
Managementul de
proiect - definirea
termenilor de bază

10.45-11.00

pauză

Pregătire/
Persoana
responsabilă cu
pregătirea

Comentarii, evaluarea
formatorilor

Lista participanţilor,
etichete, pixuri

1. participanţii răspund la următoarele două
întrebări:
Care sunt aşteptările dvs. legate de aceste
sesiuni de formare? Post-it verde!
Care sunt îndoielile sau fricile dvs. legate de
sesiunile de formare? Post-it roz!
2. împărtăşiţi-le celorlalţi şi afişaţi-le pe flip
chart
Proiect, caracteristicile proiectelor, program
vs. proiect, triunghiul managementului de
proiecte, rolul managerului de proiect,ciclul
de viaţă/etapele proiectului
- prelegere interactivă

Sala a fost pregătită şi
aparatura pusă în
funcţiune de către traineri
la timp. Majoritatea
participanţilor au ajuns la
începutul cursului.
Autocolante (post-it) Cursanții au fost deschiși
în exprimarea temerilor
albastru şi roz, flip
dar și a așteptărilor.
chart cu hârtie,
A fost o activitate foarte
pixuri
utilă atât pentru cursanți
cât și pentru formatori.

Laptop, proiector

Cursanții au fost interesați
și s-au implicat activ în
discuție.

Cafea, apă, fursecuri
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Timp
(durata
estimată a
exerciţiului)
11.00-12.30
Kinga

12.30-13.00
13.00-15.00
Ioana B.

Activitate/exerciţiu

Instrucţiuni,
Scopul activităţii/exerciţiului

Concepţia unui proiect
- de la identificarea
problemelor la idei de
proiecte

Identificarea problemelor organizaţionale
prin metode participative
- exerciţii: diagrama afinităţilor,
scheletul de peşte, diagrama de relaţii
Definirea scopului şi obiectivelor unui proiect
(SMART)

pauză
Planificarea unui
proiect

Definirea scopului şi obiectivelor unui proiect
(SMART)
Definirea activităţilor
- Work Break Structure
Planificarea în timp a activităţilor

Pregătire/
Persoana
responsabilă cu
pregătirea
Autocolante (postit), flip chart cu
hârtie, pixuri

Lunch-box
Flip chart cu hârtie,
hârtie A4, pixuri

Comentarii, evaluarea
formatorilor
Cursanţii s-au implicat
activ; au fost generate
multe idei şi identificate
probleme. Discuţiile au
fost animate legat de
gruparea şi stabilirea
conexiunilor dintre
probleme.
Dificil: s-a consumat timp
cu rezolvarea diferenţelor
de opinii dintre
participanţi.
Definirea scopului şi
obiectivelor a fost tratată
după pauză.
Cursanții s-au implicat
activ. Discuțiile au fost
relevante.
Dificil: Încadrarea în timp.
Având în vedere că
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Timp
(durata
estimată a
exerciţiului)

Activitate/exerciţiu

Instrucţiuni,
Scopul activităţii/exerciţiului

Pregătire/
Persoana
responsabilă cu
pregătirea

- diagrama Gantt
Alocarea de resurse pe activităţi, estimarea
costurilor, elaborarea bugetului
(exerciţii pe un caz concret)

15.00-15.30
Ioana C.

Evaluarea zilei 1,
întrebări

Participanţii sunt rugaţi să scrie pe post-it
problemele neclarificate şi să marcheze pe o
diagramă desenată pe flipchart poziţia lor
faţă de conţinutul trainingului şi traineri.

Autocolante (postit), flip chart cu
hârtie, pixuri

Comentarii, evaluarea
formatorilor
discuțiile privind
planificarea durează de
obicei destul de mult și că
există un număr destul de
mare de instrumente care
trebuie prezentate, nu a
fost suficient timpul
pentru estimarea costurilor
pentru resurse.
Cursanții nu au avut
neclarități la sfârșitul zilei
1.
Cursanții au dorit ca în
ziua 2 să afle mai multe
despre: cum păstrăm
motivată echipa de
proiect, cum putem reduce
riscurile și cum se rezolvă
supra-alocarea de resurse.
Feedback-ul a fost unul
pozitiv atât în privința
conținutului cursului, cât
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Timp
(durata
estimată a
exerciţiului)

Activitate/exerciţiu

Instrucţiuni,
Scopul activităţii/exerciţiului

Pregătire/
Persoana
responsabilă cu
pregătirea

Comentarii, evaluarea
formatorilor
și a trainerilor.

Ziua 2
9.30-10.00
Ioana C.

10.00-11.30
Kinga, Ioana
C.

Recapitulare, încălzire

Exerciţiu interactiv pentru recapitularea
noţiunilor şi metodelor învăţate în ziua 1

Autocolante (postit), flip chart, pixuri

Implementarea şi
monitorizarea
proiectului - cu accent
pe managementul
financiar

Alocarea de resurse pe activităţi, estimarea
costurilor, elaborarea bugetului
(exerciţii pe un caz concret)
Planul fluxului de numerar
Înregistrarea şi documentarea costurilor

Laptop, proiector,
flip chart cu hârtie,
pixuri, tabele
tipărite pentru
alocarea resurselor
şi fluxului de

Cursanții s-au implicat
activ în exercițiile de
recapitulare, au identificat
corect toate elementele
urmărite.
Dificil: Încadrarea în timp,
deoarece în aceasă sesiune
de lucru am discutat 2
dintre temele solicitate de
cursanți la sfârșitul zilei 2,
și anume: cum păstrăm
motivată echipa de
proiect, cum putem reduce
riscurile.
S-a continuat lucrul pe
proiectul identificat şi
planificat în prima zi.
Participanţii au lucrat în
paralel cu trainerul pe
tabelul distribuit fiecăruia,
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Timp
(durata
estimată a
exerciţiului)

Activitate/exerciţiu

Instrucţiuni,
Scopul activităţii/exerciţiului

11.30-11.45
12.00-12.30
Ioana B.

pauză
Finalizarea si evaluarea
proiectului

Prelegere interactivă pe baza materialului de
training, câteva puncte cheie

12.30-13.00
Ioana C.

Evaluarea cursului,
încheiere

Participanţii sunt rugaţi să completeze
chestionarul de evaluare

Pregătire/
Persoana
responsabilă cu
pregătirea
numerar
particularizat pentru
exemplul din ziua 1.

Cafea, apă, fursecuri
Laptop, proiector

Chestionare de
evaluare

Comentarii, evaluarea
formatorilor
astfel implicarea lor a fost
activă pe tot timpul
exerciţiului.
Dificil: în timpul
exerciţiului au ajuns
participanţi noi, care nu
erau în temă.
Am inclus aici și o trecere
rapidă în revistă a
conceptelor discutate la
curs, înainte de a discuta
despre finalizarea
proiectului, pentru a fixa
cunoștințele.
Cursanții au fost interesați
și s-au implicat activ.
Nici un cursant nu a
refuzat completarea
chestionarului, obținând
astfel un feedback
relevant.
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General evaluation of the pilot training (Evaluarea generală a sesiunii de formare)
Participant’s evaluation
• Coaching methods: happy (60%) and very happy (40%)
• Level of familiarity with the subjects: 75% (average)
• Would feel comfortable using the tools learnt in their companies: 100%
• Duration of the training: good (50%), more days/in the afternoon (50%)
• Slice the modules in several sessions? Yes (20%), No (80%)
• Recognition in form of a diploma? Yes (100%)
• Recommend to other people from your organization? Yes (100%)
 The most successful parts and the possible reasons for that (cele mai de succes părţi şi motivele posibile)
• novelty of the instruments for the participants (affinity diagram, fish-bone, interrelationship diagraph, Work Break Structure)
• well prepared presentations and exercises
• active & motivated participants
• interactive sessions
• 3 trainers with different presentation styles, being around all the time, period, sometimes completing each other
• topics and time was were reallocated during the session when it proved to be a little too ambitious, therefore it was sufficient time to
get into practical issues related to the discussed topics
• trainers briefly reacted to the “extra” questions, initially not planned to be covered
• content based on training module 1 (which can be used as backup material)
 Errors and possible causes (erori şi cauzele posibile)
 insufficient time to discuss in detail all topics initially planned:
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training plan a bit too ambitious
“visitors” – participants showing up late and/or leaving early
diversity of the group (field of activity of the companies, position and experience/knowledge of the participants)
disagreements among participants during exercises

 Learning points related to exercices and cooperation during the pilots (puncte de învăţare referitoare la exerciţii sau cooperare în cadrul
sesiunilor)
 no prior information about participants background and expectations
 handouts – give them during the exercises
 some participants would prefer to have only afternoon sessions
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