PRODUCT OWNER TRÉNING

Az agilis módszertanok a folyamatos alkalmazkodás szükségességére, fejlődésre, az ügyféligények szem előtt tartására
nevelik a vállalatokat, miközben rugalmassá és lényegesen gyorsabbá teszik a működést minden területen. Az agilis
szervezeteket a folyamatos tanulás, a korai szállítás, a változásokra való nyitottság és állandó felkészültség jellemzi.
Noha az agilis módszertanok a szoftverfejlesztés világából indultak, ma már egyaránt alkalmazzák a marketing, HR és
backoffice területén, startupok és multinacionális óriásvállalatok is.
Product Owner képzésünk során gyakorlati tudást szerezhetsz az agilis és Scrum módszertanokról, a legfontosabb Scrum
dokumentumokról, szerepkörökről és eseményekről. Az elméleti alapozó és esettanulmányok után rögtön éles
helyzetbe hozunk: kipróbálhatod magad Scrum szerepekben tanulást segítő feladatainkkal és egy mintaprojektben is.
Sőt, az Atlassian termékportfólió (Jira, Confluence) használatát is megismerheted.

Szakértők:
Földházi Csaba – Partnerkapcsolati igazgató, ShiwaForce, Senior agilis coach, Active Vision
Mádi Gábor – Business Excellence Manager, ShiwaForce.com

KÉPZÉS HOSSZA: 2 NAP, 16 ÓRA
KÉPZÉSI ALKALMAK: 2019. JÚLIUS 10-11.
KÉPZÉSI NAPOK: SZERDA-CSÜTÖRTÖK 9:00-17:00
KÉPZÉS DÍJA: 225.000 FT + ÁFA

További infó, kedvezmények és jelentkezés:
Tasnády Fanni | fanni.tasnady@kurtakademia.hu
kurtakademia.hu/kepzesek/scrum-master

Tematika:
1. NAP – AGILIS MÓDSZERTANI ALAPOZÁS
•
Agilitás általános fogalma, felhasználása különböző területeken
•
Hol helyezkedik el az agilitás a módszertanok térképén, milyen iskolái vannak, mikor érdemes ezt használni
és mit mond az Agilis Manifesto
•
Agilis eszközök bemutatása, Kanban
•
Scrum módszertan: alapfogalmak, szerepek, események, dokumentáció
•
Scrum játék: a saját bőrödön érezheted, miben segít és meddig juttat el a játékszabályok megváltoztatása
•
Agilis tervezés: Business Value, Story pont
2. NAP – GYAKORLATI TRÉNING
•
Agilis események begyakorlása: standup helyzetgyakorlatok, retrospektív és midsprint gyakorlatok
elsajátítása
•
Az agilitás bevezetésének 12 csapdája - esettanulmányok, best practice-ek és banánhéjak
•
Rövid JIRA termékbemutató (Epic, Story, Task létrehozása)
•
A Confluence bemutatása és alkalmazási területei
•
Mintaprojekt végigvezetése
•
Záróvizsga

A KÉPZÉS SZAKMAI PARTNERE
a ShiwaForce.com, az agilis vezetés szakértője és díjnyertes digitális megoldások szállítója.

MIÉRT A KÜRT AKADÉMIÁT VÁLASZD?
Magyarországon egyedülálló tanulási lehetőséget kínálunk. Előadóink az agilis módszertanok legjobb ismerői és
szakértői, emellett évtizedes gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek az agilis módszertanok alkalmazásáról.
Hallgatóink a valós üzleti világból átemelt mintaprojekteken keresztül tanulják meg a Scrum módszertan
alapjait, felhasználási területeit, szabályait.
Előadásaink interaktívak, workshopjaink a tudásátadás mellett közös gondolkodásra, könnyed és a tanultakat
alkalmazó közös alkotásra is hívják a résztvevőket.
2009 óta dolgozunk azon, hogy szakemberekből, érdeklődőkből, gondolkodókból álló kreatív, tenni akaró
közösséget formáljunk, több mint ezer fős alumni és oktatói közösségünk is ezt bizonyítja.

A JÖVŐ SZAKMÁIT TANÍTJUK, A JÖVŐ SZERVEZETEIT ÉPÍTJÜK.

