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MODEL SZKOLENIOWY 80:20

Wprowadzenie
Program szkoleniowy ComPM został opracowany w ramach projektu „ComPM – Ramy
kompetencji menedżerów w zakresie zarządzania projektami finansowanymi ze środków Unii
Europejski” realizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach
programu „Uczenie się przez całe życie” (Leonardo da Vinci – Transfer innowacji). Realizacja
Projektu rozpoczęła się na początku 2012 roku, a zakończy z początkiem 2014.
Zamiarem partnerów projektu, Fundacji „OIC Poland” (PL), GEA College (SI), ISTUD
Foundation (IT), INOVA+ (PT) i Syntra West (BE) nie było opracowanie kolejnego programu
szkoleniowego dotyczącego zarządzania projektami, ale wykorzystanie doświadczenia w
realizacji szkoleń i stworzenie praktycznego kursu w zakresie zarządzania i realizacji
projektów finansowanych ze środków UE. Program szkoleniowy ComPM koncentruje się na
kompetencjach, jakie powinni posiadać kierownicy projektów europejskich oraz rozwoju
tych kompetencji w praktyce. Ponadto, program jest dostosowany do każdego etapu
realizacji projektu oraz wymaganych w tym zakresie umiejętności.
Program comPM jest adresowany do kierowników projektów oraz osób zamierzających
podjąć pracę w tym obszarze, ale także do trenerów, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę.

Metoda szkoleniowa
Filozofia szkolenia opiera się na przejściu od teorii do praktyki, przekształceniu słowa
pisanego w praktyczne umiejętności, czyli działanie. Można powiedzieć, że stosunek praktyki
do teorii wynosi 80 do 20, więc zasadnicza część szkolenia ukierunkowana jest na rozwijanie,
doskonalenie lub poprawianie umiejętności, jakie powinni posiadać zarówno kierownicy
projektów europejskich jak i trenerzy. Stosowane metody nabywania wiedzy kładą nacisk na
praktykę (80%). Ćwiczenia, po których uczestnik kursu otrzymuje informację zwrotną,
powinny przeprowadzić go przez cały proces uczenia się, aż do osiągnięcia celów
zdefiniowanych dla poszczególnych modułów w ramach całego kursu. Praktyczne ćwiczenia
oparte są na rzeczywistych przykładach i różnorodnych technikach szkoleniowych, jak np.
burza mózgów, ćwiczenia grupowe, dyskusje, odgrywanie scenek. Jakkolwiek, z
doświadczenia wiemy, że uczestnicy preferują wprowadzenie w postaci części teoretycznej,
na której mogą bazować podczas wykonywania ćwiczeń. Dlatego też, partnerzy projektu
opracowali również podręcznik uczestnika, który stanowi podstawę teoretyczną podczas
wykonywania ćwiczeń.
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Kierownicy projektu - uczestnicy szkolenia mogą korzystać z Podręcznika uczestnika oraz
Zeszytu ćwiczeń. Specjalnie dla trenerów opracowano Instrukcję dla trenerów, aczkolwiek
mogą oni także korzystać z Podręcznika uczestnika jako narzędzia bazowego.
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Pakiet szkoleniowy obejmuje:
 Podręcznik uczestnika
 Zeszyt ćwiczeń
 Instrukcja dla trenerów

Podręcznik uczestnika to teoretyczne wprowadzenie do każdego zagadnienia. W przypadku
tego podręcznika, nie chodzi o zapoznanie się z jego treścią i korzystanie z przedstawionej w
nim teorii jako materiałów wykładowych. Jest on jedynie narzędziem bazowym całego
Pakietu szkoleniowego. Z Podręcznika uczestnika, jako materiału teoretycznego może
korzystać zarówno uczestnik szkolenia jak i trener.
Zeszyt ćwiczeń to zestaw ćwiczeń do wykonania przez uczestników. Zawiera on szablony dla
wszystkich proponowanych ćwiczeń oraz miejsce na notatki uczestników.
Instrukcja dla trenerów zawiera wszystkie ćwiczenia, wprowadzenie do tych ćwiczeń (cele,
podejście...), plus propozycje informacji zwrotnych dla uczestników i wskazówki. Ponadto,
Instrukcja dla trenerów zawiera wskazówki, gdzie można znaleźć bardziej szczegółowe
informacje dotyczące określonych zagadnień w Podręczniku uczestnika, oraz praktyczne
informacje dotyczące czasu trwania, materiału... w arkuszu informacyjnym opracowanym dla
każdego modułu.
Mając na uwadze powyższe, partnerzy projektu comPM są przekonani, że opracowany Pakiet
szkoleniowy stanowi kompletny zestaw materiałów zarówno dla uczestników szkolenia jak i
dla samych trenerów.
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W praktyce oznacza to możliwość modyfikowania programu kursu w zależności od wiedzy i
przygotowania oraz kompetencji grupy docelowej. Możemy wyeksponować określone
moduły i/lub pominąć inne, i w ten sposób stworzyć indywidualny program szkoleniowy
dostosowany do grupy docelowej, jej charakteru czy potrzeb. Moduł 6 został opracowany
jako bardzo praktyczna część program szkoleniowego, która pozwala uczestnikom zrozumieć
jak ‘wykorzystywać’ swoje umiejętności w rzeczywistych sytuacjach, w odniesieniu do
zagadnień, którym dedykowane są pozostałe Moduły (Moduły 1- 5). Dlatego też,
rekomendujemy realizację Modułu 6 – Umiejętności wspierające – wraz z każdym wyżej
wymienionym modułem. Oznacza to, że pod koniec każdego z nich (Moduły 1-5), od 2 do 4
godzin należy przeznaczyć na case study / analizę przypadków opracowanych konkretnie dla
ćwiczenia umiejętności wspierających w ramach poszczególnych obszarów (Definiowanie
projektu, Planowanie projektu, itd..).
Oczywiście, kierownicy projektów posiadający mniejsze doświadczenie w zarządzaniu
projektami mogą uczestniczyć w pełnym kursie uwzględniającym wszystkie moduły. Okres
realizacji pełnego kursu i każdego modułu powinien zostać każdorazowo dostosowany do
poziomu kompetencji grupy uczestników, zgodnie ze wskazówkami trenerów/ekspertów.
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Podręcznik szkoleniowy comPM ma schemat modułowy i składa się z sześciu modułów:
 Moduł 1 - Definiowanie projektu
 Moduł 2 - Planowanie projektu
 Moduł 3 - Zarządzanie finansami
 Moduł 4 - Marketing i komunikacja
 Moduł 5 - Monitoring i ewaluacja
 Moduł 6 - Umiejętności wspierające
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