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do ﬁrmowych obowiązków

MINDSTREAM to zarządzanie.

W mindstream prowadzimy certyﬁkowane szkolenia z zakresu zarządzania
projektami i procesami oraz szkolenia z szeroko rozumianego zarządzania. Oferujemy
konsultacje i pomoc we wdrożeniu odpowiednich rozwiązań. Pomagamy
w usprawnianiu procesu zarządzania wiedzą, tak by była optymalnie wprowadzona
w życie i zatrzymana w organizacji.
Szkolenia to nie jedyne działania, jakie podejmujemy.
Organizujemy Konferencję Agile Corporate - www.agilecorporate.pl
i niezmiennie zapraszamy na nią wszystkich obecnych i przyszłych fanów
zwinnego zarządzania.
Tworzymy symulacje biznesowe z globalnymi królami gier i symulacji GamingWorks.
Wdrażamy nowe rozwiązania technologiczne i zarządzania projektami do
organizacji naszych Klientów.
Współtworzymy studia podyplomowe z czołowymi Uczelniami Wyższymi.
Oferujemy międzynarodowej jakości egzaminy językowe.

Z zamiłowania dzielimy się wiedzą, a 1% dzielimy się ze Stowarzyszeniem UNICORN.
Wyprowadzamy też pieski i przytulamy kotki w fundacji Znajdki.pl.

Metodyki różnią się między sobą, wykorzystują inne narzędzia, kładą nacisk
na różne aspekty projektu. Nie ma metodyki, która byłaby odpowiednią
w każdym środowisku projektowym.
Ważne jest, by kierownicy projektów, interesariusze oraz członkowie zespołów
projektowych znali deﬁnicje oraz by procesy projektowe były dla wszystkich
jednakowo zrozumiałe. Łatwiej będzie dzięki temu zarządzać projektami
i wyciągać wnioski z doświadczeń.
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Ład organizacyjny tworzony jest na wielu poziomach, od poziomu strategii
organizacji, do indywidualnie wykonywanych zadań. Wprowadzenie metodyk,
zarządzania ryzykiem, czy wartością wypracowaną z projektów - to wszystko
powinno odbywać się na poziomie całej organizacji, wprowadzając ład i jasne
procesy dla lepszej i efektywniejszej pracy.
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szkolenia
Zarządzanie przez projekty zwinne
AgilePM® Foundation
AgilePM® Practitioner
SAFe® Agilist
Scrum Master
Scrum Product Owner
Scrum Developer
Agile Way - każdy może być Agile

Zarządzanie przez projekty tradycyjne
PRINCE2® Foundation
PRINCE2® Practitioner
PMP® wg standardu PMI®PMBOK®
CAPM® wg standardu PMI®PMBOK®

Zarządzanie przez programy i portfolio
Managing Successful Programmes® (MSP®) Foundation
Management of Risk (M_o_R®) Foundation
Management of Value (MoV®) Foundation

Zarządzanie przez procesy
ITIL4® Foundation
ITIL4® Managing Professional Transition
PeopleCert DevOps® Fundamentals
PeopleCert DevOps® Leadership
AKREDYTACJE

Pracownik, manager czy przedsiębiorca w XXI wieku łączy w sobie różne
umiejętności. W kontekście projektowym, różne organizacje proponują różne
ujęcia kompetencji, dzieląc je na kompetencje techniczne, strategiczne
i przywódcze (Project Management Institute) lub w innym ujęciu, kompetencje
techniczne behawioralne i kontekstowe (IPMA ICB3). Uogólniając,
kompetencje XXI wieku obejmują aspekty „twarde” o technicznym
charakterze oraz kompetencje „miękkie”, zorientowane na pracę z ludźmi.
W kontekście, w którym kluczowa staje się zdolność do innowacji, adaptacji
do zmieniających się oczekiwań rynku, coraz bardziej istotna staje zdolność
do angażowania i motywowania zespołów. Fundamentalnym elementem
stała się umiejętność przewodzenia, delegowania i oddawania decyzyjności,
jak również angażowania w zmianę.
W ofercie dostępne są szkolenia oraz warsztaty rozwijające te kluczowe
umiejętności i kompetencje w podziale na 4 aspekty:
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Zarządzanie relacją ze sobą
Autorefleksja i samoocena
Radzenie sobie ze stresem i techniki relaksacji
Zarządzanie czasem własnym i zwiększenie efektywności
Automotywacja i radzenie sobie z porażkami Odporność
psychiczna

Zarządzanie relacją z drugim czlowiekiem
Komunikacja interpersonalna
Budowanie i utrzymywanie relacji
Konstruktywne rozwiązywania konfliktów
Zdolności negocjacyjne
Asertywność i wyrażanie emocji

Zarządzanie relacją z zespolem
Facilitation® Foundation
Warsztaty facylitowane
Zarządzanie zespołem rozproszonym / zdalnym
Zasady przekazu i odbioru informacji zwrotnej
Management 3.0 Workshop
Budowanie ducha zespołowości
Delegowanie i egzekwowanie zadań

Zarządzanie relacją z otoczeniem biznesowym
Etyka w biznesie
Techniki prezentacji i moderacji
Zarządzanie interesariuszami
Nowoczesne przywództwo
Wywieranie wpływu
Zdolności analityczne i podejmowanie decyzji
AKREDYTACJE

Aplikacje i platformy z jakich szkolimy, to zestaw obowiązkowy organizacji,
które chcą, by praca przynosiła najwięcej korzyści.
Wybrane opisy:
Slack
Dziś to jedno z najbardziej funkcjonalnych i przyjaznych narzędzi tego typu,
które pozwoli każdemu pozostawać w stałym kontakcie z zespołem, czy
klientami. Jego największymi zaletami są intuicyjność i prostota.
Trello
Opiera swoje działanie na tworzeniu tablic, do których wpisywane są plany,
zadania i pomysły do zrealizowania. Co istotne, tablice te wraz z całą
zawartością mogą być współdzielone z innymi osobami biorącymi udział
w projekcie.
Jira
Zamknięte oprogramowanie ﬁrmy Atlassian, które zyskuje sporą popularność
w wielu organizacjach. Pierwotnie to narzędzie miało śledzić błędy
i zgłoszenia. W obecnej formie funkcje Jiry wykraczają daleko poza
początkowo planowany zakres. Jira pozwala usprawnić procesy, zarządzać
projektami, pomaga zarządzać pracą w bardzo rożnych zespołach. Jira
wykorzystywana jest w IT, marketingu, sprzedaży, zespołach zarządzających
produktami, projektowych.
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Zarządzanie poprzez narzędzia indywidualne
Microsoft Ofﬁce, w tym:
MS Excel - trzy poziomy zaawansowania
MS Excel dla HR
MS Excel raporty
MS PowerPoint
MS Word - trzy poziomy zaawansowania
MS Outlook i zarządzanie efektywnością
VBA
Libre Ofﬁce
MS Power BI

Zarządzanie poprzez narzędzia zespolowe
Trello
Slack

Zarządzanie poprzez narzędzia organizacyjne
MS Project
JIRA (Wstęp do JIRA, JIRA w Agile, Administrator JIRA)
TimeCapm

Zarządzanie poprzez narzędzia globalne
Microsoft 365 online
Google Workspace
Facebook Business Manager
Google My Business
Zoom
Microsoft Teams
Google Meet

Symulacje biznesowe to doskonała metoda pozwalająca wypróbować
umiejętności, sprawdzić wiedzę i przetestować narzędzia w bezpiecznym
środowisku. Wiele osób ma obawy przed wdrażaniem „nowego” w życie.
Obawa przed błędami i porażką bywa na tyle silna, że ogrom nowych
umiejętności nigdy nie zostaje wykorzystany. Doskonałą możliwością ku temu
są właśnie symulacje biznesowe. Warto organizować je również jako
uzupełnienie szkoleń.
Symulacje i gry biznesowe opierają się na bardzo ważnym mechanizmie,
jakim jest immersja, czyli proces zanurzania się. W tym wypadku zanurzania
się w świecie symulującym jakąś rzeczywistość. Dzięki temu uczestnicy
symulacji są w stanie wejść w świat symulacji i zachowywać się w nim
naturalnie, ucząc się nowych rzeczy, próbować i popełniać błędy bez
ponoszenia rzeczywistej odpowiedzialności.

Zapraszamy do świata zabawy, która niesie ze sobą ogrom wiedzy
i doświadczeń w symulowanym, bezpiecznym świecie.
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Zarządzanie wiedzą poprzez gry szkoleniowe
Grand Hotel - gra Design Thinking (online i offline)
Zabójcy Zmiany - gra zarządzania zmianą

Zarządzanie wiedzą poprzez symulacje online
Modern Houses® - symulacja Change Management
The Phoenix Project® - symulacja DevOps
MarsLander® - symulacja ITIL

Zarządzanie wiedzą poprzez symulacje stacjonarne
The Challenge of Egypt - symulacja Agile
The Phoenix Project® - symulacja DevOps
MarsLander® - symulacja ITIL
Modern Houses® - symulacja Change Management

Zarządzanie wiedzą poprzez symulacje personalizowane
Symulacje szyte na miarę - tworzenie symulacji na zlecenie

AKREDYTACJE

MINDSTREAM.PL

