Project Leadership: Building and Leading High-Performance Teams
Kursnummer: 346
Längd : 4 dagar
Lär dig vilka färdigheter och kompetenser som krävs för att leda en projektgrupp med framgång. Under denna utbildning lär du dig om
ledarskap för projektledare och utvecklar en plan för din personliga utveckling. Du får färdigheterna som krävs för att inspirera ett
mångsidigt team till att arbeta tillsammans på ett produktivt sätt, ta självständiga beslut och förbättra leverans till kund.

Du får lära dig att
Hantera intern och extern påverkan på teamet
Öka produktiviteten genom att utmana era befintliga processer och motivera dina medarbetare
Bygga upp en stark teamidentitet och stärka andra
Öka produktiv kommunikation inom gruppen och effektiv konflikthantering

Kursinnehåll
Introduktion av ledarskapsteorier och tillvägagångssätt
Definiera högpresterande vinnarteam
Känna till utmaningarna med projektledning
Identifiera hur framgångsrika ledare agerar
Inse skillnaden mellan situationellt och positionellt ledarskap
Omdefiniera ledarskapet med Leadership Services Model

Bedöm dina ledaregenskaper
Se dig själv i förhållande till (LSM)
Leadership Services Model
Utforska dina motiv och prioriteringar
Se betydelsen av dina värderingar och din attityd
Be om 360 graders feedback
Arbeta med en mentor och en personlig styrelse
Utforska ditt nätverk och din påverkanssfär
Använd din emotionella intelligens
Utveckla din självmedvetenhet och din sociala medvetenhet
Tillämpa emotionell intelligens på projektledning

Skapa en teamidentitet och ett syfte
Främja teamtänkande
Se olika utvecklingsstadier
Skapa en givande upplevelse av hårt arbete
Definiera framtiden
Förtydliga och förmedla din vision och dina mål
Samarbeta om projektmål
Hjälpa andra att agera

Utveckla produktiva team
Skapa en sund och vinnande kultur
Komma överens om standarder och grundregler
Uppmuntra till feedback och vårda den emotionella intelligensen inom teamet

Skapa psykologisk trygghet genom ömsesidig respekt och förtroende
Övervinna kommunikationshinder
Tydliggöra roller, ansvarsområden och gränser
Lära sig "ledarskapsspråket"
Vända konflikter till din fördel

Ökad effektivitet med motiverade team
Tänka utanför ramarna
Utmana processen
Fatta effektiva beslut
Undersöka motivationsfaktorer
Balansera personliga behov mot organisatoriska mål
Anpassa ledarskapet till individuella arbetssätt
Främja "ägande" av projektet med hjälp av delegering
Hantera virtuella team, distansteam och globala team
Inse att fysiskt utrymme är viktigt

Övervaka externa och interna risker
Bekämpa riskerna med yttre påverkan
Bedöma organisationens kapacitet till förändring
Kompensera för begränsningar i projektet och undvika att medarbetarna bränner ut sig
Hantera attityder på arbetsplatsen och inom projektet
Hantera dagliga distraherande faktorer och avbrott
Ta itu med problem inom teamet
Hantera dåliga prestationer
Känna igen faran med grupptänkande
Skydda teamet mot dina egna brister

Upprätthålla goda prestationer
Uppmärksamma framgång
Uppmärksamma framgång och misslyckande
Bygga upp moralen
Dra nytta av lärdomar under projektets gång
Nå nästa nivå
Ta på sig ansvar och hålla andra ansvariga
Fatta egna beslut och vara självgående
Formulera smarta utmaningar
Ta medvetna risker

Använda bästa praxis i projektledarskapet
Starta med målet i sikte: definiera vad som är framgång
Anpassa ledarskapstjänster till projektlivscykeln och använda dem i dina projekt
Generera din personliga handlingsplan för ledarskapet
Skapa en mall för projektledning och definiera nästa steg
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COACHNING AV LÄRAREN EFTER KURSEN
När du kommer tillbaka till jobbet kan du boka tid för kostnadsfri coachning för att få vägledning i hur du använder dina nya kunskaper i
ditt dagliga arbete.
Computing Sandbox Efter Kursen
Efter kursen får du access till en virtuell dator som innehåller den programvaran som används under utbildningen. Här kan du göra om
övningsuppgifter, skriva/testa kod och labba i en felsäker miljö.
LEARNING TREES KUNSKAPSTEST
Learning Trees kunskapstest som erbjuds i slutet av kurserna ingår i kurspriset. För certifieringstest från tredje part (ex. ITIL) tillkommer
en avgift.
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PMI, the Registered Education Provider logo, PMP, CAPM, PMI-ACP,
and PMBOK are marks of the Project Management Institute, Inc.
Den här kursen är godkänd av PMI® och ger dig 23 Professional Development Units (PDUs). För mer information om Project
Management Institute och en fullständig lista över kurser som ger PDUs ...
Technical : 2 PDUs
Leadership : 18 PDUs

Business & Strategic : 3 PDUs
Läs mer …

