Kurz - Agilní metody a Scrum II

Délka kurzu: 2 dny
Pozice: Vedoucí týmu, Project manager, vývojáři, testeři kteří Agilní metody a Scrum používají a mají s agilními
metodami zkušenosti. Kurz je vhodný i jako návazný kurz na certifikační kurzy CSM a CPO.
Kurz vede: Zuzana Šochová, Certified Product Owner, http://sochova.cz
Místo: Praha 5
Počet účastníků: 5-10

Vzdělávací cíle





inspirovat účastníky best practice postupy nasazení agilních metod,
získání komplexních znalostí o XP praktikách a Scrum procesu pro jejich úspěšné nasazení na projekt,
umožnit účastníkům vyzkoušet si modelové situace,
diskutovat konkrétní případy a navrhnout řešení konkrétní situace účastníků.

Obsah kurzu
DEN1:





Představení společnosti a procesů účastníků, co funguje, co nefunguje.
Agilní metody a Scrum, agilní manifest. Jak tým organizovat, jak být efektivní, jak posílit kvalitu výsledku.
Jak spolupracovat v rámci týmu, jak plánovat, jak ohodnocovat úlohy.
Praktická cvičení a diskuze nad konkrétními problémy účastníků.

DEN2:




Agilní metody a Scrum proces. Jak posílit spolupráci, jak lépe plánovat, reflexe a učící proces, zapojení
zákazníka.
Agilní koučing, vyjednávání. Agilita a psychologie.
Praktická cvičení a diskuze nad konkrétními problémy účastníků.

Lektor - Ing. Zuzana Šochová, MBA
Email: zuzana@sochova.cz
Telefon: +420 602 373 307
Web: http://sochova.cz
Blog: http://soch.cz/blog
Zuzana Šochová se věnuje agilním metodám od roku 2005, kdy spolupracovala
na jejich implementaci ve velké americké medicínské společnosti. Od té doby
zaváděla agilní metody a Scrum v mnoha českých týmech řešících projekty
z různých oblastí (např. řízení letového provozu, rozsáhlé systémy z oblasti
medicíny, projekty z oblasti bezpečnosti, ale i malé a extrémně rychlé internetové
projekty). V současnosti spolupracuje s několika softwarovými firmami jako
externí konzultant a coach. Má certifikaci od Scrum Alliance CPO - Certified
Product Owner. Přednáší na mezinárodních konferencích, universitách a přispívá
do odborných časopisů. Založila Agilní Konsorcium (agilnikonsorcium.cz). Je
ředitelkou firmy LOTOFIDEA.

Jak se přihlásit na kurz
Online registrace: http://sochova.cz/vypsane-kurzy.htm
Telefonicky: +420 602 373 307
Emailem: zuzana@sochova.cz

