Curs deschis Agile
Interact, Bucuresti
Cursul se concentrează pe prezentarea metodologiei din spatele conceptului
Agile. Se adresează atât persoanelor cu experientă in project management, cât și celor
care vor să descopere principiile Agile. Deși conceptul a fost dezvoltat pentru industria
IT, el poate fi aplicat și poate aduce beneficii in orice functiune si industrie prin
revolutionarea modalitatii de lucru de zi cu zi.
In cadrul cursului vom prezenta “alfabetul Agile”, si vom cauta diferentiatorii
care ne forteaza sa ne indreptam catre Agile.
De asemenea, vom aborda subiecte mai complexe si inovative precum Design
Thinking - o strategie de gandire inovativa in rezolvarea problemelor - alaturi de Agile
Organizational Setup si felul in care modelul ierarhic actual poate evolua.
Intr-un final, in cadrul cursului, vom lucra in echipe, ne vom uita la solutii si
instrumente deja disponibile si vom transpune in realitate primii tai pasi in
metodologia Agile.
Te incurajam de asemenea sa-ti aduci propriile proiecte si vom lucra impreuna
asupra lor astfel incat sa ai un punct de pornire in activitatea ta.
Ce vei invata?
•
•
•
•
•

•
•

•

De ce sau cine are nevoie de Agile?
Care sunt punctele minus ale project managementului actual? Este
project managementul traditional cel de care ai nevoie?
Ce este Agile Manifesto?
Care sunt principiile / valorile / istoria Agile?
Metodologii de bazaAgile:
o Scrum: exploreaza idei noi precum Scrum, sprinturi, retrospective si
backlog.
o Kan Ban: invata cum sa vizualizezi sarcinile pe care le ai si resursele
alocate dintr-o privire.
o Minimum Viable Product: poti livra rezultatele in mici incrementari
functionale?
Agile vs Project Management clasic, exista un castigator?
Concepte de Agile avansate
o Less (Large Scale Scrum): Scrum pentru proiecte diverse.
o Design Thinking: ideatie in metodologia Agile
o Agile Organizational Setup: poti lucra in triburi?
o Instrumente Agile care te ajuta sa fii agil...
Descoperirea exemplelor de aplicabilitate a proiectelor Agile
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•
•
•

Beneficiile aplicarii managementului Agile pentru echipa de proiect,
manageri sau sponsori de proiect
Invatare prin practica: lucru in echipa si exercitii
Incep incet, dar de unde? Adu-ti propriul proiect si fa-ti viata mai
usoara.

Cui i se adreseaza cursul?
Cursul este recomandat oamenilor implicati in proiecte sau echipe Agile, dar si celor
care au auzit de concept si vor sa descopere felul in care il pot folosi.
Principiile Agile pot fi folosite in munca de zi cu zi si pot fi combinate cu metodologii
de project management, oferind astfel beneficii multiple managerilor de proiect,
membrilor proiectelor, managerilor sau organizatiilor.
Detalii curs:
•
•
•
•

2 zile, 9.00 – 17.00
workshopul va fi sustinut in limba engleza
cand: 10-11 iulie 2019
investitie/participant/3 zile: 1-3 participanti, 450 Eur +TVA; 4-6 participanti,
400 Eur + TVA
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