The Challenge
of Egypt
A GamingWorks
projektmenedzsment szimulációja

A projektmenedzsmentről
Mi az aktuális helyzet?
A projektek jelentős százalékára még
ma is jellemző, hogy nem tudják
megvalósítani a kitűzött célokat. Egyes
jelentések szerint ez az arány 70-80 %,
amely riasztóan magas, azon befektetések ellenére, amelyeket a PRINCE2 és
a PMI
képzésekre
fordítottak
a projektmenedzsment témakörében.
Általánosságban elmondható, hogy a
lesújtó eredményekért nem az elméleti
ismeretek vagy az oktatás hiánya,
hanem az elmélet gyakorlatba való
átültetésének, valamint a projektrésztvevők "együttműködési készségei"
okolhatóak.

ISMERŐSEK ÖNNEK IS
AZ ALÁBBI KIHÍVÁSOK?

»

»

A projekt teljesítményének javítása

A projektben együttműködő résztvevők
csapatmunkájának fejlesztése
A projektmenedzsment elméletének
átformálása gyakorlati ismeretekké

Miért buknak el sorozatosan a
projektek? Melyek a főbb indokok?
Általánosságban a problémát jelentő
elemek: "szponzori szerep a projekt
irányításában", "végfelhasználói részvétel elmaradása", "hiányos követelményspecifikáció és tervezés", "laza
projekt menedzsment", "a projekt
fókuszának és szerepköreinek változása",
"projektvezetői
készségek
hiánya"
Az
ilyen,
és
ehhez
hasonló
hiányosságok kiküszöbölésére jelent
meg
az
agilis projektvezetés
módszertana, amilyen például a
"Prince2 Agile" is.
Ebben az üzleti szimulációban a résztvevők segítséget kapnak a típushibák
kezeléséhez, valamint betekintést
nyerhetnek az agilis projektmenedzsment világába.

The Challenge of Egypt

A fáraó főpapja gondoskodik róla, hogy
minden a kívánalmaknak megfelelően
történjen és megépüljön a csodálatos
piramis a Nílus folyó közelében.
Ebben egy teljes projektcsapat fogja
támogatni, hogy garantálni lehessen a fáraó
túlvilági létét. Az országa legjobb
projektmenedzsereként a főpap mindent
meg fog tenni, hogy sikeres legyen a
tevékenységük.

A csapatok a specializált ismereteikre
alapozva számolják ki a dolgozók és
szállítóhajók
számát,
ezt
követően
meghatározható a reális ár és határidő. A
projekt adminisztrátora előkészíti azokat az
eszközöket, amelyekkel nyomon követhető
és menedzselhető a projekt.

A szimuláció alaptörténete

Állod a kihívást?

Ezzel egyidőben a kockázatmenedzser
elkészíti a kockázatelemzést, hogy meghatározásra kerüljenek a kockázatok, valamint
az azokat minimalizáló beavatkozások.

Történetünk 4000 évvel ezelőtt, az ókori
Egyiptomban játszódik. Dzsószer piramisa
éppen elkészült, ám Kheopsz piramisának
munkálatai még nem kezdődtek meg. Az
ókori Egyiptom civilizációja még ma is
ámulatba ejti az embereket Nilus menti
építményeivel. Vajon hogyan voltak erre
képesek az egyiptomiak?

Ebben az egynapos interaktív, valós kihívást
jelentő szimulációban a résztvevők
megtapasztalhatják a projektmenedzsment
gyakorlati oldalát is.

A
projektmenedzser
ezt
követően
bemutathatja a fáraó részére a teljes
projekttervet. Ha a fáraó annak tartalmával
egyetért, megkezdődik a projektmunka.

Megfelelő projektmenedzsment nélkül
szinte lehetetlen kivitelezni ilyen munkákat.
Hogyan szállították vagy építették be azt a
több millió követ az építményekbe?
Egyáltalán hogyan biztosították a több
tízezer ember hatékony munkáját?
Nyilvánvalóan nem volt egyszerű feladat,
mindemellett a fáraó folyamatosan változó
igényei, az időjárás, a betegségek, a
háborúk mind-mind komoly projektmenedzsment gyakorlatot, készségeket és
egyéb eszközöket kívántak meg.
A hatalmas fáraó harcolt az országa
védelmében, fennállt annak a veszélye,
hogy bármely pillanatban halálos sebet
kaphat. Így ahogy elődei, Ő is biztosítani
kívánta a túlvilági életét a felhalmozott
kincsekkel és fegyverekkel.

A szimuláció leírása
A szimuláció kezdetén a fáraó (a szimulációs
instruktor szerepe) jelzi igényét főpapja felé,
hogy túlvilági létét egy piramissal sze-retné
bebiztosítani. Ennek részleteit közösen meg
is beszélik, ezt követően a főpap az
építészekkel megvitatja a tennivalókat, majd
együtt megtervezik a fáraó igényeinek
megfelelő piramist. Ha a tervezés
befejeződött, a főpap bemutatja a tervet
(költségek, határidő) a fáraónak.
Ha a fáraó elégedett a látottakkal, a
projektmenedzser elindítja a részletes
tervezést. A szimuláció során együtt fog
működni a kőfejtők, a Nílus, valamint az
építészek csapatával. A Nílus csapat
stratégiai beszállítóként tevékenykedik, így
örömmel ajánlja fel hajói kapacitását, hogy a
szükséges kövek szállítása sikeresen
megtörténhessen az építési területre.

A jól megszervezett kick-off-ot követően a
csapat 3 projektszakaszban végzi el a
tennivalókat. Minden szakaszban kezelniük
kell az alábbi valós problémákat:
»
»
»
»
»
»
»

események;
incidensek;
változáskérelmek;
új követelmények, hatáskör változások;
csúszások;
ügyféltalálkozók;
eszkalációk.

A szakaszok között a csapattal közösen
kiértékelésre kerül a projekt menete,
hatékonysága. Itt lehetőség nyílik a
fejlesztendő területek azonosítására is. A
közös egyetértésben bevezetett fejlesztéseket követően indul a következő szakasz.
A projekt végén a csapattal megvitatásra
kerülnek a tanulságok és a szimuláció
során szerzett tapasztalatok.

Obeliszk
(főpap)

Ha csak a projektjeink 10%-ánál
hasznosítjuk a szimuláción
tapasztaltakat, akár több millió dollárt
is megtakaríthatunk.

Az obeliszk szükséges eleme a ceremóniának. Főpapként
feladatod, hogy biztosítsd elkészültét, ezáltal a fáraó túlvilági
létét.
Az építmény 6 kő magasságú kell,
hogy legyen. Kizárólag jó minőségű
kövekből épülhet fel!
Elhelyezés: 4 csomónyira a piramis
mögött.

Program menedzser, EMEA Kormányzati szervezet

A 13. hónapra el kell készüljön.
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1. Izgalmas és használható gyakorlati ismereteket nyújtó csapatépítő
tréninget kereső cégek, baráti társaságok.
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2. Csapatok, akik szeretnék felmérni és javítani saját projektmenedzsment
munkamódszereiket. A szimuláció során megtapasztalhatják, milyen
fejlesztéseket célszerű bevezetniük projektjeik során.

3. Csapatok "kick-off" projektindítójaként. Tökéletes módja annak megismerésére, hogy hogyan fognak közösen együtt dolgozni a projekt tagok,
szponzorok és felhasználók.

4. A projektmenedzsment módszertan szervezeten belüli terjesztésében
résztvevő kollégák.

5. Készségfejlesztésben gondolkodó csapatok, ahol a résztvevők a
kommunikációt és az együttműködést helyezhetik fókuszba.

6. Agile PM és Prince2 Agile képzéseken résztvevők támogatásaként, mint
az elméletet követő vagy megelőző gyakorlati szimuláció.

Projekt Dokumentáció

A fáraó egy nagy piramist kíván
megépíteni, amelyben 7 kincset és a
túlvilági ceremóniára felkészített
testét kívánja elhelyezni. Emellett
szeretné, ha több ezer évvel később
országa a piramis által pénzt
keresne azon túristákból, akik
ellátogatnak Egyiptomba
megcsodálni az építményt.

A fáraó felesége irigykedik
ezért egy saját szobrot
szeretne a piramis elé.

A kincsek védelmezésére a fáraó egy nagy
Szfinx-et kíván a
piramisa elé felállítani.

A fáraó imádja a kutyáit,
ezért örömére szolgálna
ha kedvencei egy kisebb
piramisban kísérnék el őt
utazásán.

A fáraó meg kívánja
ünnepelni utazását, ezért
a főpapnak gondoskodnia
kell egy obeliszkről is.

FÁRAÓ

7. Pályakezdők, akik már a projektmenedzsment elméleti tréningen
túl vannak, de szeretnének alkalmazható ismereteket szerezni mielőtt
beleugranának az első nagy projektjükbe.

-

A fáraó biztosítani szeretné a túlvilági létét. Ennek érdekében
utasítja főpapját, hogy építsen fel egy piramist a Nílus
közelében. A háborúk miatt üres a kincstár, így a fáraónak
minimális költségvetés áll rendelkezésére, sőt a projektet
15 hónapon belül be kell fejezni.
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A szimuláció jellemzői:
Időtartam: 7 óra
Résztvevők száma: 8 - 12 fő

7 óra
Agilis variáns
Az agilis változatban a csapat az eredeti verzió kihívásával szembesül. A fáraó
minden kívánságának teljesülnie kell, amelyhez fix költségvetés és fix idő áll
rendelkezésre. A csapat a fáraó interjújával kezd, hogy azonosíthassa a felhasználói
történetet (user story) és teljes teendői listát (backlog) hozzon létre.
Ezután 3 fejlesztési iterációban (sprint) végzi el a csapat a feladatokat. A ciklusok
végén felülvizsgálat és retrospektív történik az agilis módszertannak megfelelően.
A résztvevők ezáltal egy interaktív szimulációban próbálhatják ki agilis készségeiket.

Tanulási célok:
» A projektmenedzsment elméletének gyakorlatba történő átültetése.
» A projektszervezet felépítése a hozzárendelt szerepkörökkel, feladatokkal és
felelősségekkel.
» Projektkockázatok elemzése és megegyezés az ellenintézkedésekben.
» Munkacsomagok kivitelezése és a folyamatok nyomon követése.
» A projekt- és alprojekt kötöttségek (költségvetés, időtartam, hatáskör és
minőség) figyelemmel kísérése.
» Projekt során felmerülő nehézségek kezelése, megoldása.
» Projekt menedzselése projektmenedzseri szerepkörben.
» A projekt során felmerülő változások kezelése.
» Együttműködés a projektbizottsággal.
» Projekt értékelése.
» Betekintés a sikeresen menedzselt projekthez szükséges ismeretek, képességek
és viselkedési normák ismérveibe.

Ismerősek Önnek is az említett problémák?
Bővebb információért keresse partnerünket!
Vályi-Nagy Péter
üzleti szimulációs instruktor
+36-30-830-8174
valyinagy.peter@uzletiszimulaciok.info
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www.gamingworks.nl

