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Trenerka:

Jak zaplanować wycieczkę,
która przejdzie do historii?

A K A D E M I A  T A L E N T Ó W  M UE R

materiały uzupełniające

Uczymy się podstaw zarządzania projektami. Przedstawiona na
filmie metoda to Struktura Podziału Prac (ang. Work Breakdown
Structure) wykonana techniką Mapy Myśli. 

Pozwala na dokładne przemyślenie i wyłonienie wszystkich zadań,
stworzenie idealnych list "do zrobienia”, a nawet na podział zadań w
grupie i monitorowanie postępów prac.

To schematy działania menedżerów, którzy zarządzają olbrzymimi
przedsięwzięciami. I choć czuwają nad tysiącami zadań, nie tracą zimnej
krwi i panują nad wszystkim.

Zobacz pełną lekcję
na akademiarealna.pl/e-learning



CO TO JEST PROJEKT? 

 
Spróbuj na to pytanie odpowiedzieć własnymi słowami? 
Jak rozumiesz to pojęcie? Zapisz swoją definicję poniżej.
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Przeanalizujmy...
P l anowan i e  wy c i ec z k i

Czy umycie patelni jest projektem?

Raczej nie. Traktujemy to jako jednorazową czynność. 

Chyba, że spróbowaliśmy stworzyć jakiś rozbudowany proces
składający się z wielu czynności. 
Wtedy teoretycznie mielibyśmy do czynienia z "projektem”.



projekt to wiele powiązanych ze sobą zadań,
wszystkie te zadania służą osiągnięciu jakiegoś określonego celu (np.
zorganizowaniu wycieczki),
projekt ma jasny początek i koniec (czyli np. "prowadzenie biznesu” nie do
końca pasuje do tej definicji).

Instynktownie rozumiemy, że projekt to coś większego niż pojedyncza
czynność.

Osoby zarządzające zawodowo projektami zwykły mówić, że:
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Notatki z lekcji
P l anowan i e  wy c i ec z k i

POMYSŁ NA KARIERĘ

Project manager (PM) to osoba, 
która zawodowo zna się na 
planowaniu zadań, kosztów i czasu
realizacji różnych projektów. 

Praca PM może być bardzo urozmaicona 
  (PM koordynują prace programistyczne, 
   organizację eventów, budowę budynków,  
      projekty społeczne itd.). 
  
              Doświadczony PM może liczyć na   
                      atrakcyjne wynagrodzenie.
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Plan działania
P l anowan i e  wy c i ec z k i

Epicka wycieczka

Formalności 1.
i planowanie

1 Pozwolenie dyrektora1.

2 Zgody rodziców1.

3  Opiekunowie1.

4 Ubezpieczenie1.

1.5 Podliczanie 
i kontrola kosztów

1.6 Koordynowanie 
pracy innych

Dokończ mapę myśli wg instrukcji na filmie (możesz to zrobić na większej kartce). 
Pamiętaj: co chwilę zadawaj sobie pytanie: "Czy jest coś co nie mieści się w tych kategoriach,
czy nie muszę dodać kolejnej?". Po zrobieniu listy przydziel zadania do osób i zastanów się
jaka będzie najlepsza kolejność ich wykonania. To Wasz plan działania.
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