Σεμινάρια για την από απόσταση προετοιμασία
για πιστοποίηση IPMA στα Επίπεδα Δ και Γ
(version 1.2)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΧΡΙ 20 ΦΕΒΡ. 2019
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ – ΜΑΙΟΣ 2019

Εκδήλωση ενδιαφέροντος ηλεκτρονικά:

http://view.gr/seminar

Πληροφορίες για την πιστοποίηση IPMA:

http://cert.cci.gr

Επίπεδα Πιστοποίησης IPMA
 Πιστοποιημένος Διευθυντής Έργων (IPMA Level A)
 Πιστοποιημένος Ανώτερος Διαχειριστής Έργων (IPMA Επίπεδο B)
 Πιστοποιημένος Διαχειριστής Έργων (IPMA Επίπεδο Γ)
 Πιστοποιημένο Στέλεχος Διαχείρισης Έργων (IPMA Επίπεδο Δ)

Εισαγωγή
Μπορείτε να αποκτήσετε ένα πιστοποιητικό επάρκειας στη διοίκηση-διαχείριση έργων από το IPMA (International Project
Management Association) και να αποκτήσετε ένα διεθνές επαγγελματικό προσόν με την καθοδήγηση εμπείρων
εισηγητών.
Η πιστοποίηση IPMA αναγνωρίζεται από 70 χώρες – μέλη του IPMA σε 6 ηπείρους. Μέχρι το τέλος του 2018 είχαν
πιστοποιηθεί πάνω από 300.000 επαγγελματίες σε όλο τον κόσμο με το σύστημα αυτό. Η πιστοποίηση IPMA είναι
ισότιμη με εκείνες που απονέμονται από το APM (Association for Project Management) της Αγγλίας, τις περισσότερες
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αμερικής, την Αυστραλία και την Ιαπωνία και είναι πλήρως αναγνωρισμένη από
όλα τα μέλη του IPMA. Όλες οι χώρες που δραστηριοποιείται το IPMA είναι διαθέσιμες στη σύνδεση
http://www.ipma.world/about-us/membership-associations/member-associations-ma/.
Η πιστοποίηση IPMA είναι δυνατή σε 4 επίπεδα (από το ανώτερο Α ως και το κατώτερο Δ). Ανάμεσα σε αυτές, οι πιο
δημοφιλείς είναι εκείνες του επιπέδου Γ (Πιστοποιημένος Διοικητής-Διαχειριστής Έργων/ Certified Project Manager) και Δ
(Πιστοποιημένο Στέλεχος Διοίκησης-Διαχείρισης Έργων / Certified Project Management Associate).
 Για το επίπεδο πιστοποίησης IPMA Δ δεν απαιτείται προηγούμενη εργασιακή εμπειρία.
 Για το επίπεδο πιστοποίησης IPMA Γ απαιτείται σχετική εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών καθώς και η
υποβολή μιας αναφοράς σχετικά με ένα πραγματικό έργο που έχει διαχειριστεί προσωπικά ο υποψήφιος. Η
αναφορά αυτή έχει συγκεκριμένη δομή και έκταση τουλάχιστον 15 σελίδων.
 Είναι δυνατή η απευθείας πιστοποίηση στο επίπεδο IPMA Γ, εφόσον συντρέχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις.
Επειδή η πιστοποίηση IPMA βασίζεται στην αξιολόγηση της επάρκειας του υποψηφίου και όχι μόνον των γνώσεών του,
χρήσιμη είναι η καθοδήγηση τόσο για την επιλογή του επιπέδου πιστοποίησης όσο και για την ορθή συμπλήρωση της
αίτησης συμμετοχής στις εξετάσεις και την καθοδήγηση για την κατάλληλη θεωρητική και πρακτική προετοιμασία.
Με βάση τις παραπάνω ανάγκες αλλά και από την εμπειρία μας για περισσότερα από 10 χρόνια από την πιστοποίηση
διαχειριστών έργων στην Ελλάδα, σχεδιάσαμε δύο σεμινάρια από απόσταση (e-learning) προετοιμασίας για τα επίπεδα
Δ και Γ. Η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η 20η Φεβρουαρίου 2019. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται
ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://view.gr/seminar.
Τα σεμινάρια θα υλοποιηθούν απογευματινές ώρες (18:00-21:00) από Τρίτη 5 Μαρτίου ως και Τρίτη 9 Απριλίου 2019
(επίπεδο Δ) ή Τρίτη 7 Μαΐου 2019 (επίπεδο Γ).
Σημειώστε ότι η εκδήλωση ενδιαφέροντός σας για συμμετοχή στα σεμινάρια αυτά γίνεται χωρίς καμιά υποχρέωση από
μέρους σας. Μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος θα έρθουμε σε επαφή μαζί σας για μια δωρεάν συνάντηση ενημέρωσης.
Αν θεωρήσουμε ότι έχετε τα αναγκαία προσόντα, θέληση, ικανότητα και διαθεσιμότητα χρόνου, θα σας προτείνουμε να
παρακολουθήσετε το σεμινάριο προετοιμασίας. Μόνον τότε, κι αν συμφωνείτε κι εσείς, θα εγγραφείτε στο σεμινάριο
προετοιμασίας και θα καταβάλετε το αναγκαίο δικαίωμα συμμετοχής
Η παρακολούθηση των σεμιναρίων δεν προϋποθέτει απαραίτητα συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης.
Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με e-mail στη διεύθυνση
innovation@view.gr
Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στη διαδικασία πιστοποίησης!

Σεμινάριο Project Management για
Πιστοποίηση IPMA ΕΠΙΠΕΔΟ Δ
Συμμετοχή μέσω τηλεδιάσκεψης

[

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ : 21 ΏΡΕΣ (7 ΜΑΘΗΜΑΤΑ)
ΏΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΤΡΙΤΗ / ΠΕΜΠΤΗ 18:00 – 21:00
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ : ΤΡΙ 5-ΜΑΡΤΙΟΥ – ΠΕΜ 21-ΜΑΡΤΙΟΥ & ΤΡΙ 9-ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου
1Ο ΜΑΘΗΜΑ
 Εισαγωγή – δομή σεμιναρίου
 IPMA και το σύστημα
πιστοποίησης 4 επιπέδων.
 Επισκόπηση της διαδικασίας
πιστοποίησης.
 Υποβοήθηση στη συμπλήρωση
της αίτησης για πιστοποίηση.
 Εισαγωγή στο θεωρητικό
υπόβαθρο

20 ΜΑΘΗΜΑ
 Διαχείριση έργων και
προγραμμάτων
 Μέθοδοι διαχείρισης έργων και
προγραμμάτων

30 ΜΑΘΗΜΑ
 Κοινωνικές επάρκειες σε έργα
και προγράμματα
 Ασκήσεις εμπέδωσης
Ο

3 ΜΑΘΗΜΑ
 Διοίκηση φορέων υλοποίησης
έργων
 Ασκήσεις εμπέδωσης
 Τα 6 βασικά σχέδια διοίκησηςδιαχείρισης.
 Παράδειγμα μελέτης
περίπτωσης
Ο

4 ΜΑΘΗΜΑ

5Ο ΜΑΘΗΜΑ
 Διακριτές γνώσεις (μέρος Β).
 Μέθοδοι χρονικού
προγραμματισμού έργων.
 Ασκήσεις εμπέδωσης
Ο

6 ΜΑΘΗΜΑ
 Δημιουργία χρονικών
προγραμμάτων έργων Παραδείγματα.
 Ασκήσεις εμπέδωσης.
 Επανάληψη.
 Ανάθεση μελέτης περίπτωσης

7Ο ΜΑΘΗΜΑ (με φυσική παρουσία)
 Προσομοίωση εξετάσεων (μέρη
Α και Β).
 Αξιολόγηση σεμιναρίου

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
 Επίλυση αποριών (με e-mail ή
τηλεφωνικά)

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
Διπλωματούχοι ΑΕΙ με μεταπτυχιακές
Σπουδές στην περιοχή και μεγάλη
εκπαιδευτική εμπειρία, πιστοποιημένοι με το
Σύστημα του IPMA.

ΣΤΟΧΟΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του
σεμιναρίου, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε
θέση να πιστοποιηθούν σε επίπεδο Δ με το
διεθνές σύστημα του IPMA (IPMA-Level D).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Η διαδικασία εγγραφής έχει ως εξής :
1. Εξασφάλιση θέσης στο σεμινάριο μέσω
συμπλήρωσης ηλεκτρονικά της αίτησης
συμμετοχής http://view.gr/seminar
μέχρι 20 Φεβρουαρίου 2019.
2. Δωρεάν συμβουλευτική συνάντηση για
τον έλεγχο των προσόντων σας και την
υποβοήθηση συμπλήρωσης της αίτησης
πιστοποίησης (προαιρετικά).
3. Μετά την εξασφάλιση θέσης, θα σας
ειδοποιήσουμε για την καταβολή του
δικαιώματος συμμετοχής.
4. Αποστολή με fax ή σαρωμένης με e-mail
της απόδειξης κατάθεσης.
5. Επιβεβαίωση εγγραφής και αποστολή
του εκπαιδευτικού υλικού.
Δείτε και τις ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ στο κάτω μέρος της
σελίδας για περισσότερες λεπτομέρειες.
ΚΟΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
To κόστος συμμετοχής είναι:

€ 450

 Συστηματοποίηση των
Έκπτωση 10% για ταμειακώς τακτοποιημένα
γνώσεων – Οι 40 βασικές
Μέλη του Ε.Δ.Δ.Ε, νέους ως 25 ετών
έννοιες της διοίκησης(γεννηθέντες μετά την 1/1/1994), ανέργους
διαχείρισης έργων.
και όσους έχουν ήδη συμμετάσχει σε
 Διακριτές γνώσεις (μέρος Α)
εξετάσεις πιστοποίησης IPMA.
 Το Μέρος Α της εξέτασης –
βασικές έννοιες & διακριτές
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
γνώσεις.
1. Βεβαίωση
παρακολούθησης
του σεμιναρίου χορηγείται στους συμμετέχοντες .που παρακολούθησαν πλήρως
Επισκόπηση
βασικών ορισμών
τουλάχιστον
6
μαθήματα.
& εννοιών
BΕΒΑΙΩΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
2. To
σεμινάριο
καιPlans
το εκπαιδευτικό υλικό θα είναι στα Ελληνικά. Ενδέχεται να δοθεί
βιβλιογραφία
ή πρόσθετο
Tα 6
βασικά PM
Στους
συμμετέχοντες
χορηγείται Βεβαίωση
υλικό στα Αγγλικά.
 Επισκόπηση μέρους Β της
Συμμετοχής
από το– Κέντρο
Καινοτομίας
3. Τα
μαθήματα 1 – 6 υλοποιούνται μέσω τηλεδιάσκεψης. Θα πρέπει να διαθέτετε
υπολογιστή
ενδεικτικά
- με
εξέτασης.
Κατασκευών
του
Ε.Μ.Πολυτεχνείου.
Windows 7 ή μεταγενέστερα, μικρόφωνο, ακουστικά (ή ηχεία), κάμερα και σύνδεση στο διαδίκτυο. Για την
 προσομοίωση
Behavioural & Contextual
της εξέτασης, απαιτείται η συμμετοχή σας με φυσική παρουσία. Παρότι η συμμετοχή σας στη
elements – αυτή
Παραδείγματα
συνάντηση
με φυσική παρουσία είναι συνιστώμενη, μέριμνα θα ληφθεί για όσους αυτό δεν είναι δυνατό.
ερωτήσεων.

20 ΜΑΘΗΜΑ
 Διαδικασία ανάθεσης έργου
 Σχέση με επενδυτικό
πρόγραμμα και ανάλυση

Σεμινάριο Project Management για
Πιστοποίηση IPMA ΕΠΙΠΕΔΟ Γ
Συμμετοχή μέσω τηλεδιάσκεψης
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ : 33 ΏΡΕΣ (11 ΜΑΘΗΜΑΤΑ)
ΏΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΤΡΙΤΗ / ΠΕΜΠΤΗ 18:00 – 21:00

[

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ : ΤΡΙ 5-ΜΑΡΤΙΟΥ – ΠΕΜ 21-ΜΑΡΤΙΟΥ, ΤΡΙ 9-ΑΠΡΙΛΙΟΥ – 18
ΑΠΡΙΛΙΟΥ & ΤΡΙ 7 ΜΑΙΟΥ 2019
Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου
1Ο – 7Ο ΜΑΘΗΜΑ

11Ο ΜΑΘΗΜΑ

 Όπως πρόγραμμα σεμιναρίου
Project Management για
πιστοποίηση IPMA επίπεδο Δ.
 Πρόσθετες ασκήσεις
εμπέδωσης για τους
υποψηφίους IPMA επίπεδο Γ.

 Έλεγχος των αναφορών έργου
των υποψηφίων.
 Προσομοίωση της συνέντευξης
της εξέτασης πιστοποίησης.
 Αξιολόγηση του σεμιναρίου

80 ΜΑΘΗΜΑ
 Επεξήγηση της αναφοράς
έργου επιπέδου Γ.
 Διαχειριστικά μαθήματα – Η
αναφορά STAR.
 Παραδείγματα και ασκήσεις
εμπέδωσης

90 ΜΑΘΗΜΑ
 Χρήση MS-Project
 Δημιουργία χρονοδιαγράμματος
για την αναφορά έργου
επιπέδου Γ

10Ο ΜΑΘΗΜΑ
 Προχωρημένες έννοιες
χρονικού προγραμματισμού
 Δόμηση της αναφοράς έργου
γύρω από την ανάλυση έργου
στο MS-Project.
 Έλεγχος συμβατότητας
αναφοράς έργου και αρχείου
MS-Project έργου.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
 Επίλυση αποριών (με e-mail ή
τηλεφωνικά).
 Coaching για την αναφορά
έργου.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
Διπλωματούχοι ΑΕΙ με μεταπτυχιακές
Σπουδές στην περιοχή και μεγάλη
εκπαιδευτική εμπειρία, πιστοποιημένοι με το
Σύστημα του IPMA.

ΣΤΟΧΟΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του
σεμιναρίου, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε
θέση να πιστοποιηθούν σε επίπεδο Γ με το
διεθνές σύστημα του IPMA (IPMA-Level C).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Η διαδικασία εγγραφής έχει ως εξής :
1. Εξασφάλιση θέσης στο σεμινάριο μέσω
συμπλήρωσης ηλεκτρονικά της αίτησης
συμμετοχής http://view.gr/seminar
μέχρι 20 Φεβρουαρίου 2019.
2. Δωρεάν συμβουλευτική συνάντηση για
τον έλεγχο των προσόντων σας και την
υποβοήθηση συμπλήρωσης της αίτησης
πιστοποίησης (προαιρετικά).
3. Μετά την εξασφάλιση θέσης, θα σας
ειδοποιήσουμε για την καταβολή του
δικαιώματος συμμετοχής.
4. Αποστολή με fax ή σαρωμένης με e-mail
της απόδειξης κατάθεσης.
5. Επιβεβαίωση εγγραφής και αποστολή
του εκπαιδευτικού υλικού.
Δείτε και τις ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ στο κάτω μέρος της
σελίδας για περισσότερες λεπτομέρειες.
ΚΟΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
To κόστος συμμετοχής είναι:

€ 750

Έκπτωση 10% για ταμειακώς τακτοποιημένα
Μέλη του Ε.Δ.Δ.Ε, νέους ως 25 ετών
(γεννηθέντες μετά την 1/1/1994), ανέργους
και όσους έχουν ήδη συμμετάσχει σε
εξετάσεις πιστοποίησης IPMA.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Βεβαίωση παρακολούθησης του σεμιναρίου χορηγείται στους συμμετέχοντες .που παρακολούθησαν πλήρως
τουλάχιστον 10 μαθήματα.
BΕΒΑΙΩΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
2. To σεμινάριο και το εκπαιδευτικό υλικό θα είναι στα Ελληνικά. Ενδέχεται να δοθεί
βιβλιογραφία
ή πρόσθετο
Στους
συμμετέχοντες
χορηγείται Βεβαίωση
υλικό στα Αγγλικά.
Συμμετοχήςυπολογιστή
από το Κέντρο– Καινοτομίας
3. Τα μαθήματα 1-6 & 8-10 υλοποιούνται μέσω τηλεδιάσκεψης. Θα πρέπει να διαθέτετε
ενδεικτικά Κατασκευών
με Windows 7 ή μεταγενέστερα, μικρόφωνο, ακουστικά (ή ηχεία), κάμερα και σύνδεση του
στοΕ.Μ.Πολυτεχνείου.
διαδίκτυο. Για την
προσομοίωση της εξέτασης, απαιτείται η συμμετοχή σας με φυσική παρουσία. Παρότι η συμμετοχή σας στις
συναντήσεις αυτές με φυσική παρουσίας είναι συνιστώμενη, μέριμνα θα ληφθεί για όσους αυτό δεν είναι δυνατό.

