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SimulTrain® 

Szkolenie dla menedżerów projektów z symulatorem  

w czasie rzeczywistym – szybkie, efektywne, realistyczne 

SimulTrain® jest interaktywną, multimedialną grą biznesową, 

która symuluje prawdziwy przebieg średniej wielkości projektu. 

Łączy w jedną całość elementy zarządzania projektami takie jak: 

koszty, harmonogram, jakość oraz zarządzanie zasobami 

ludzkimi i komunikacją. Członkowie zespołu podejmują decyzje 

pod presją czasu. Podobnie jak w życiu, mają one ogromny 

wpływ na przebieg całego projektu. W trakcie projektu mają 

miejsce rzeczywiste sytuacje, np. klient, który chce nagle 

zmienić specyfikację techniczną; dyrektor działu, który 

niechętnie deleguje swoich ludzi do prac przy projekcie, 

problemy techniczne związane z wdrożeniem projektu – są to tylko przykłady sytuacji,  

z którymi trzeba się zmierzyć zarządzając projektem. SimulTrain® stawia uczestnika twarzą  

w twarz z tymi i wieloma innymi zdarzeniami. 

Symulator wykorzystuje technologię multimedialną – uczestnicy odbierają w trakcie gry 

telefony od członków wirtualnego zespołu projektowego, otrzymują e-maile oraz 

wiadomości głosowe. Wszystko to tworzy atmosferę prawdziwego projektu. 

Zaledwie w dwa dni, 

uczestnicy napotykają na 

wiele sytuacji i 

problemów, z którymi  

z pewnością spotkają się 

w zarządzaniu projektami. 

Projekt rozwija się w 

czasie rzeczywistym, 

przez co uczestnicy na 

bieżąco śledzą zmiany 

wynikające z podjętych 

decyzji. Muszą oni 

kontrolować poziom 

kosztów, jakości, pilnować 

goniących terminów i 

dodatkowo w tym samym czasie nie mogą pozwolić sobie na zaniedbanie relacji 

międzyludzkich. SimulTrain® kładzie duży nacisk na komunikację i umiejętności 

interpersonalne. Zarządzanie zasobami ludzkimi może wesprzeć projekt lub zagrozić całemu 

przedsięwzięciu, jeśli prowadzone jest w nieumiejętny sposób.  

Żadna z podejmowanych decyzji nie pozostaje bez konsekwencji. Wpływają one na datę 

zakończenia projektu i koszty, a także na motywację członków zespołu  
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i poczucie odpowiedzialności. Będziesz zdumiony i zachwycony, jak celnie SimulTrain potrafi 

oddać ludzkie zachowania w prawdziwym zespole projektowym. 

Korzyści 

SimulTrain® jest multimedialnym narzędziem, dzięki któremu uczestnik będzie potrafił: 

• planować zasoby w projekcie 

• używać narzędzi zarządzania projektami 

• efektywnie poprowadzić projekt 

• kontrolować przebieg projektu 

• podejmować decyzje zespołowe w sytuacjach stresowych 

• odpowiednio reagować w  typowych sytuacjach zdarzających się  

w zarządzaniu projektami 

• pozna najważniejsze zasady zarządzania projektami. 

Metoda 

Szkolenie jest przeprowadzane w małych grupach. Uczestnicy siedząc przed ekranem 

komputera zmuszeni są do podejmowania szybkich, ale istotnych dla całego projektu decyzji. 

Uczestnicy uczą się pracować w grupie i wypracowywać wspólne rozwiązania.  

Natychmiast widoczne są konsekwencje podejmowanych decyzji. Uczestnicy odkrywają, jak 

podejmowane przez nich decyzje wpływają na wszystkie zmienne projektu, wliczając w to 

także relacje z otoczeniem projektu. Szczególnie dobrze zintegrowane są czynniki ludzkie, 

takie jak motywacja, duch zespołu i komunikacja. 

Uczestnicy pracują w 3- 4 osobowych 

zespołach. Każda grupa korzysta z jednego 

komputera z oprogramowaniem do 

symulacji. 

W trakcie kursu potrzebny jest jedynie 

komputer – najlepiej laptop wyposażony  

w zewnętrzne głośniki – dla każdego 

zespołu. 

 

Szkolenie SimulTrain® składa się z dwóch lub trzech sesji, każda z nich trwa 3 – 4 godzin. 

Przed rozpoczęciem gry, trener szczegółowo omawia zasady oraz zapoznaje uczestników z 

interfejsem. Każda sesja poprzedzana jest etapem szczegółowego planowania wykorzystania 

zasobów oraz omówieniem strategii działania. Planując zasoby, należy dopasować 

kwalifikacje potrzebne do wykonania poszczególnych zadań oraz kwalifikacje posiadane 
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przez poszczególne osoby, a także ich wynagrodzenie, czy też cechy osobowości. Znacznym 

ułatwieniem jest wykres Gantta oraz sieć działań. Po każdej sesji omawiane są wyniki 

poszczególnych zespołów, co wprowadza element rywalizacji. Przedstawiciele grup analizują  

i oceniają na forum podejmowane w trakcie symulacji decyzje, ich wpływ na punktację i 

wyciągają wspólne wnioski. 

 

Wymagania wstępne 

Uczestnicy nie muszą spełniać zbyt wielu 

wymagań wstępnych, ale zalecamy, aby 

przed szkoleniem znali: 

- podstawowe zasady zarządzania 

projektami i cykl życia projektu 

- znajomość wykresu Gantta i sieci 

działań. 

Zalecane jest wcześniejsze ukończenie kursu 

e- learningowego z zarządzania projektami 

Trenerzy 

Trener nie ingeruje zbyt często w przebieg symulacji, jej/ jego rola jest bardziej 

istotna przy omawianiu wyników poszczególnych etapów gry. 

 

Zdobywaj doświadczenie w bezpiecznych warunkach  

- symulator zarządzania projektami! 

Obecna wersja SimulTrain® dostępna jest w 9 wersjach językowych. SimulTrain® jest  

z powodzeniem stosowany przez wiele znanych, odnoszących sukces przedsiębiorstw, 

organizacji oraz uniwersytetów. Szczególnie polecany jest do pracy grupowej, w 3 - 4 

osobowych zespołach.  

 


