
Εκπαιδευτικές ενότητες
Κατανόηση των βασικών εννοιών που σχετίζονται με τα  
projects και το Prince2®
Ο ορισμός και τα χαρακτηριστικά ενός έργου.
Οι έξι πτυχές της απόδοσης του έργου που απαιτούν 
διαχείριση. Τα ολοκληρωμένα στοιχεία του Prince2® : αρχές, 
θέματα, διαδικασίες και περιβάλλον έργου.
Τι κάνει ένα έργο, έργο Prince2®
Τα χαρακτηριστικά και τα οφέλη του Prince2®.
Το πλαίσιο πελάτη / προμηθευτή στο οποίο βασίζεται το 
Prince2®.
Κατανόηση του πώς βασίζονται οι αρχές Prince2® στη 
μέθοδο Prince2®
+ Συνεχιζόμενη αιτιολόγηση της επιχείρησης
+ Μάθετε από την εμπειρία
+ Καθορισμένοι ρόλοι και ευθύνες
+ Διαχείριση κατά στάδια
+ Διαχείριση κατ’ εξαίρεση
+ Εστίαση στα προϊόντα
Κατανόηση των θεμάτων Prince2® και πώς εφαρμόζονται σε
όλο το έργο
Σκοπός μιας επιχειρηματικής υπόθεσης και οι ελάχιστες
απαιτήσεις του Prince2® για την εφαρμογή του σε αυτήν.
Περιγραφή του ρόλου και των αρμοδιοτήτων των στελεχών.
Τα βήματα στη συνιστώμενη προσέγγιση για το σχεδιασμό,
τον ορισμό και την ανάλυση των προϊόντων. Θέματα
προϋπολογισμού & διαχείρισης κινδύνων. Έλεγχος προόδου &
διαχείριση αλλαγών.
Κατανόηση της διαδικασίας Prince2® και πώς εφαρμόζεται
σε όλο το έργο
Έναρξη έργου, έλεγχος σταδίων, διαχείριση παράδοσης

προϊόντων, κλείσιμο έργου.

24 Ώρες 

Επικοινωνήστε μαζί μας:
T +30 210 9210734  E info@doortraining.gr

Στόχοι Εκπαίδευσης
+ Στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος που 
καταλήγει σε εξετάσεις είναι η Πιστοποίηση της 
κατοχής των βασικών γνώσεων της 
μεθοδολογίας Prince2® για όσους είναι μέλη 
ομάδας που ασχολούνται με το project 
management. Η συγκεκριμένη Πιστοποίηση 
είναι επίσης προ απαιτούμενη για το 
πιστοποιητικό Prince2® Practitioner.

+ Πραγματικά σενάρια

+ Ασκήσεις

+ Infographics

Μορφή εξετάσεων

+ Αντικειμενικός έλεγχος.

+ 60 ερωτήσεις ανά paper.

+ Βάση επιτυχίας 33/60 (περίπου 55%).

+ Διάρκεια εξέτασης 1 ώρα (60΄) χωρίς 
επιπλέον χρόνο ανάγνωσης των 
θεμάτων.

Εργαλεία
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Project managers, Project 
Board members, Product 
Delivery Managers, Business 
Change Analysts, Project & 
Programme Office personnel, 
operational line managers/
staff.
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1300 ευρώ (εκπαίδευση + εξέταστρα). 
H εξέταση θα δοθεί διαδικτυακά μέσω internet –
web proctor.




