WORKSHOP
ZAČÍNÁME S AGILITOU

triga

a

www.trigama.eu/skoleni

STRUČNÝ POPIS
Workshop určený pro manažery a členy týmu
společností, kde uvažují o adopci agilních
principů a hledají způsob, jak se rychle dozvědět
o možných benefitech a klíčových principech
agilního přístupu.

OSNOVA
Úvod a nastavení očekávání.
Představení základních principů agilního vývoje
(agilní mindset, manifesto, 12 principů) a jejich
vysvětlení v kontextu dané organizace.
Benefity agilního přístupu k dodávce versus
motivace k adopci agility.
Základní
předpoklady
úspěchu
agilní
transformace a klíčové oblasti, které je nutné
změnit, včetně návrhu, jak změny komunikovat.
SCRUM: populární frameworky pro adopci agility
v organizaci.
Hra: agilní vývoj v praxi.

NA WORKSHOPU SE DOZVÍTE
Pochopíte benefity agilního vývoje a způsoby,
jak vám může pomoci v boji s konkurencí.
Získáte stručné a přehledné informace o agilním
přístupu k práci.
Podrobněji zjistíte, jaké role hrají v agilitě
klíčovou roli a jaké jsou jejich zodpovědnosti.
Sesbíráte relevantní podklady pro rozhodnutí,
zda a jak agilní vývoj adoptovat.
Zjistíte, co jsou klíčové prvky agilní transformace, jak ji komunikovat a vysvětlovat a naopak
na co si dát pozor.

INFORMACE
Délka: 1 den / 8 hodin
Počet účastníků: 5 –12
Cena za účastníka: 10.000 Kč bez DPH

DETAILNÍ POPIS
Agilní dodávky (zejména softwarových) produktů jsou
v současné době stále populárnější. Agilita ale není cílový
stav ale něco, co vám umožňuje lépe naplnit potřeby klientů
a dodávat hodnotnější produkty. Během našeho
jednodenního workshopu se dozvíte základní principy, na
kterých je úspěch této metodiky postaven a vůbec o filozofii,
o kterou se opírá, tzv. agile mindset (protože agilita je hlavně
o změně způsobu myšlení a kultury organizace).
Podrobně rozebereme aktuální situaci ve vaší organizaci,
podíváme se na vaši motivaci k agilní transformaci
a projdeme očekávání, která od ní máte a zaměříme se na
způsoby, jak jich lze právě agilní transformací dosáhnout.
Podíváme se na to, jaké jsou základní pilíře pro úspěch
agilních metod – tedy na co musí být vaše organizace
připravená a s čím musí počítat. Z toho rovněž vybereme
klíčové oblasti změny a pobavíme se o možnostech, jak
postupně organizaci měnit směrem k lepšímu stavu.
Celý workshop je zakončený praktickým a názorným
příkladem, jak může agilní vývoj fungovat, jaké jsou klíčové
role a jak spolu spolupracují.

KONTAKTUJTE NÁS!
Telefon: +420 607 170 384
Email: obchod@trigama.eu
Kompletní nabídka školení:
www.trigama.eu/skoleni

