WORKSHOP AGILITA
PRO MANAGEMENT
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a

www.trigama.eu/skoleni

STRUČNÝ POPIS

INFORMACE

Workshop pro business i IT manažery zaměřený
převážně na roli managementu v agilní
společnosti, na výhody, které agilita přináší a na
nutné předpoklady úspěšné adopce agilních
myšlenek a principů.

OSNOVA

Délka: 1 / 2 dne / 4 hodiny
Počet účastníků: 5 –12
Cena za účastníka: 10.000 Kč bez DPH

DETAILNÍ POPIS

Úvod a nastavení očekávání.

V současné době je „agilita“ doslova módním hitem.

Historie agilního vývoje.

O agilním přístupu k vývoji se mluví jako o spáse a řešení

Základní principy agilního vývoje a benefity,
které přináší.

softwarových

Agilní hodnoty versus hodnoty organizací,
dopad do struktury organizací.
Způsoby adopce agilního
výhody a nevýhody.

přístupu,

jejich

všech problémů, se kterými se potýkáme při dodávce
produktů. Avšak

málokdo

má

jasnou

představu o tom, co „agilita“ přinese jeho organizaci a jak
její principy a praktiky nejlépe adoptovat. Jednoduchý
a obecně použitelný návod adopce agility totiž neexistuje –
vždy se musíme zaměřit na vaši organizaci a vaše potřeby.

Role managementu v agilní organizaci.

Náš půldenní workshop se skládá z několika hlavních

Hra: agilní vývoj v praxi.

stavebních bloků. Prvním blokem je teoretická část – na

Praktické okénko: diskuze k adopci agility ve
Vaší organizaci.

agilní přístup vlastně spočívá.

jakých principech je úspěch této metodiky postaven a v čem

Druhý blok je věnovaný přípravě a realizaci agilní

NA WORKSHOPU SE DOZVÍTE
Pochopíte, co znamená buzzword „agile“.
Zjistíte, jak spolu souvisí agilita a management
3.0
Dozvíte se, co může vám a vaší organizaci
adopce agility přinést.

transformace – tedy jak připravit vaši organizaci na příchod
nového způsobu vývoje. V této části se dozvíte, jaké jsou
klíčové role a praktické principy práce v agilním světě a také
jaké jsou nutné předpoklady pro úspěch transformace.

KONTAKTUJTE NÁS!

Pochopíte klíčové změny v organizaci nutné
pro úspěšnou agilní transformaci – adopci
agility.

Email: obchod@trigama.eu

Ujasníte si, jaká je role managementu v agilním
světě a agilní organizaci.

Kompletní nabídka školení:
www.trigama.eu/skoleni

Telefon: +420 607 170 384

