AGILE PRAKTINIAI MOKYMAI
(16 akad. val.)
Mokymų tikslas - suteikti teorinių ir praktinių žinių bei gebėjimų, dalyvaujant ir vykdant
projektus pagal Agile projektų valdymo metodologiją (krioklio principas).
Šios programos metu, dalyviai gaus teorines ir praktines žinias bei ugdys gebėjimus
inicijuodami projektą, planuodami darbų sąrašą, skaidydami vartotojo istorijas, planuodami
iteracijas, gilinantis į iteracijos rezultato peržiūrą bei retrospektyvą, analizuodami komandos
elgesio, vystymo ir motyvacijos metodus, darydami Agile projekto simuliaciją bei
apžvelgdami Agile tendencijas. Turinys yra paremtas Agile manifestu, Scrum gidu, DSDM
metodologijos aprašu bei kitais Agile projektų valdymo šaltiniais.

Mokymuose nagrinėjamos temos:
1 diena
I.

II.
III.
IV.

2 diena
I.

II.
III.

IV.

Įvadas į Agile;
Metodologijų apžvalga;
Agile manifestas;
Agile ir Klasikinio projektų valdymo palyginimas;
Agile principai;
Projekto inicijavimas;
Apimties ir reikalavimų valdymas;
Darbų vertinimas (estimavimas);
Prioretizavimas;
Nuolatinis planavimas;
Komandos svarba;
Eigos kontrolė;
Kasdieniai susitikimai;
Rezultatų peržiūra ir retrospektyva;
Mentorystė ir kaučingas;
Projekto užbaigimas;
Agile žaidimai;
Komandos ir jos narių įvertinimas;
Agile tendencijos;
Agile projekto simuliacija.

Lektorius
Karolis Mickevičius-Mėgelaitis, PMP, PRINCE2
Karolis yra UAB „Ad projectum“ partneris,
ProjektuKursai.lt įkūrėjas, ISM Vadybos ir ekonomikos
universiteto lektorius, projektų vadovas, dėstytojas,
konsultantas, YoungCrew Lietuva valdybos narys,
buvęs Lietuvos projektų vadybos asociacijos (LPVA)
valdybos narys, pirmojo projektų vadybos terminų
žodyno bendraautorius. Karolis įgijo universalios
patirties dirbdamas įvairaus tipo projektuose: IT,
bankininkystės,
rinkodaros,
organizaciniuose,
socialiniuose. Domisi ne tik praktine projektų valdymo
puse, bet kartu dirba prie teorinių bei mokslinių projektų
vadybos aspektų. Karolis yra sertifikuotas Projektų
vadybos profesionalas (PMP)®, Agile praktikas (PMIACP)®, Scrum profesionalas (CSP)®, Scrum meistras
(CSM)®, Scrum produkto savininkas (CSPO)®, Agile
projektų lyderis (CAL)®, ICAgile profesionalas
(ICP)®, PMO specialistas (PMI-CP), oficialus
Microsoft dėstytojas (MCT)® bei Microsoft Project ir
Project Server profesionalas (MCTS)®, (MCITP)®,
sertifikuotas CompTIA Project+®, PRINCE2®,
DSDM®, ITIL®, Points of You® specialistas.

DATA: 2018.10.18 (ketvirtadienį); 2018.10.19 (penktadienį)
LAIKAS: 9.00-16.30 val.
KAINA: 379,00 Eur su PVM vienam asmeniui
VIETA: Vilnius
REGISTRACIJA (privaloma dėl riboto vietų skaičiaus): info@teg.lt

MOKYMO PROGRAMA ĮTRAUKTA Į PRIEMONĖS „KOMPETENCIJŲ
VAUČERIS“ MOKYMO PROGRAMŲ SĄRAŠĄ!

