Project
Planning

Η ενότητα Project Planning (Προγραμματισμός
Έργου) δημιουργήθηκε για να προσφέρει σε
εσάς, τον χρήστη Η/Υ, τις απαραίτητες γνώσεις
πάνω στη χρήση λογισμικού διαχείρισης
έργου καθώς και στις κατάλληλες δεξιότητες
για την προετοιμασία σχεδιασμού έργου και
την παρακολούθησή του,
συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης
χρόνου, κόστους, καθηκόντων και πόρων.

Με αφορά το
Project Planning;

Τι θα μου προσφέρει η ενότητα
Project Planning;

Η καλή λειτουργία της κάθε επιχείρησης στηρίζεται στον
σωστό σχεδιασμό των κινήσεών της. Ο κατάλληλος
προγραμματισμός είναι αυτός που εξασφαλίζει την ομαλή
πορεία και την εξέλιξη κάθε οργανισμού. H ικανότητα
σωστού σχεδιασμού είναι επίσης χρήσιμη σε κάθε πτυχή
της ζωής. Το Ίδρυμα ECDL ανέπτυξε αυτή την ενότητα
αναγνωρίζοντας την ανάγκη επιμόρφωσης πάνω στον
τομέα του Προγραμματισμού Έργου.

• Καλύπτει τις βασικές απαιτούμενες δεξιότητες για τη
χρήση εφαρμογών προγραμματισμού έργων.
• Προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις για τη χρήση
μεγάλης ποικιλίας λογισμικών προγραμματισμού έργων,
από εμπορικά προγράμματα της αγοράς μέχρι δωρεάν
(freeware) προγράμματα.
• Πιστοποιεί την καλύτερη πρακτική στην αποτελεσματική
χρήση ενός λογισμικού προγραμματισμού έργων.

Η ενότητα Project Planning απευθύνεται σε εσάς που
επιθυμείτε να αναπτύξετε τις γνώσεις και τις ικανότητές σας
πάνω στην αποτελεσματικότερη διαχείριση έργων
(projects). Αυτή την ενότητα θα τη βρείτε ιδιαίτερα χρήσιμη,
είτε αφορά στη δουλειά σας είτε στη ζωή σας.

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορώ να:
• Καλύψω τις βασικές απαιτούμενες δεξιότητες για τη
χρήση εφαρμογών προγραμματισμού έργων.

• Ελέγχω τη διαχείριση χρόνου, κόστους, καθηκόντων και
πόρων.

• Χειρίζομαι μεγάλη ποικιλία λογισμικών
προγραμματισμού έργων, από εμπορικά προγράμματα
της αγοράς μέχρι δωρεάν (freeware) προγράμματα.

• Επιβλέπω το έργο μου, την πρόοδό του και να κάνω
επαναπρογραμματισμό, να βάζω περιορισμούς,
προθεσμίες, να κάνω σημειώσεις και υπερ-συνδέσεις.

Επισκόπηση περιεχομένων ενότητας Digital Marketing
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

Εργαλεία διαχείρισης έργων

• Βασικές έννοιες

Δημιουργία έργου

• Εργασία με έργα
• Εκκίνηση ενός νέου έργου

Εργασίες/δραστηριότητες (tasks)

•
•
•
•

Πόροι και κόστη

• Πόροι
• Κόστη

Επίβλεψη έργου

• Κρίσιμη διαδρομή (critical path)
• Επίβλεψη προόδου και επαναπρογραμματισμός

Προετοιμασία αποτελεσμάτων

• Διαμόρφωση
• Εκτύπωση

Δημιουργία εργασιών/δραστηριοτήτων
Χρονοπρογραμματισμός και σχέσεις/εξαρτήσεις
Περιορισμοί (constraints) και προθεσμίες (deadlines)
Σημειώσεις, υπερ-συνδέσεις

Πώς μπορώ να ξεκινήσω;

Η PeopleCert είναι παγκόσμιος ηγέτης στην πιστοποίηση επαγγελματικών και γλωσσικών
δεξιοτήτων. Συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς και κυβερνήσεις με στόχο την ανάπτυξη
και διάθεση κορυφαίων εξετάσεων πιστοποίησης. Η PeopleCert διενεργεί εξετάσεις σε 200
χώρες και σε 25 γλώσσες, χρησιμοποιώντας καινοτόμες τεχνολογίες, και δίνει τη δυνατότητα
σε επαγγελματίες να κάνουν τις φιλοδοξίες τους πραγματικότητα, μέσω της κατάρτισης.
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Για περισσότερες πληροφορίες αλλά και για να βρείτε ένα πιστοποιημένο κέντρο κοντά σας,
επισκεφθείτε το ecdl.gr

