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Agilné pristupovanie k projektom
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Aké sú predpoklady použitia agilných metód, aké sú ich slabé a silné stránky? Ako sa dajú agilné metódy skombinovať s tradičným
konceptom riadenia projektov? Na tomto školení sa naučíte používať agilnú metódu Scrum a Kanban, a dozviete sa, ako možno
implementovať agilné riadenie do klasickej projektovej štruktúry.
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Agilné metódy: kedy a prečo ich používať?
Agilné prístupy: princípy a hodnoty
Prehľad jednotlivých modelov agilných prístupov
Určenie rol v Scrume: Majiteľ produktu, Scrum Master a tím
Scrum proces: komunikačné štruktúry a práca v šprintoch
Plánovať a kontrolovať v prostredí Scrum
Kanban praktiky, meetingy, dôležité indikátory a čísla
Použiť Scrumban ako agilnú metódu
Agilné verzus sekvenčné prístupy: ako môžu byť čo najlepšie kombinovateľné?
Vytvoriť zmluvné podmienky s ohľadom na agilné prostredie

*Dôležitá poznámka: V prípade potreby sa bude konať školenie online formou.

Termíny:
Miesto školenia

Termíny

Jazyk

Cena bez DPH

Bratislava (Slovensko)

29.11. - 30.11.2021

Slovenčina

EUR 580,00

Poloha miesto bude presne určené

Tréner:
Ing. Peter Sochna

00:00 - 00:00
®

¹ PDUs - oddelenia profesionálneho rozvoja (pre recertifikáciu podľa PMI )

®

² QHs - kvalifikačné hodiny alebo ďalšie tréningové hodiny (pre recertifikáciu podľa IPMA )

Didaktický koncept:
Aby bolo učenie zábavnejšie, sústredíme sa na: skupinové cvičenia, prácu na konkrétnych prípadových štúdiach, hranie rolí, feedback a
reflexie, diskusie v tímoch a výmenu skúsenosti – to všetko Vám pomôže hlbšie pochopiť a následne aj uplatniť novo nadubudnuté
vedomosti. Prepojenie teoretických prvkov s praktickou časťou je stavebným kameňom každého školenia.
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Všeobecné obchodné podmienky:
Prečítajte si všeobecné obchodné podmienky pre podujatia next level academy: www.nextlevelconsulting.com/sk/coponukame/skolenia/vseobecne-obchodne-podmienky/

Máte ďalšie otázky?

Kontaktujte nás buď telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.
next level academy GmbH
AT +43 1 4780660-0
DE +49 228 28926-0
academy@nextlevelconsulting.com
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