PRODUCT OWNER

A Product Owner trénin célja az agilis és Scrum keretrendszer bemutatása, ezen belül a PO szerephez szükséges elmélet
és gyakorlat átadása. Hallgatóinkat mintaprojekteken keresztül, rengeteg esettanulmánnyal segítjük abban, hogy az
elhangzott elméleti keretrendszert átültethessék a gyakorlatba.

A Product Owner az agilis Scrum keretrendszer egyik kulcsfontosságú szerepköre. Ő az ügyfél képviselője, aki a
termékfunkciókat definiálja és megválaszolja a termékkel kapcsolatos kérdéseket a csapat számára. A backlogot
priorizálhatja az üzleti igény alapján és ő felel az üzleti sikerért, vagyis szakmai rátermettségén áll vagy bukik a projekt.

Szakértők:
Földházi Csaba – Partnerkapcsolati igazgató, agilis tréner, ShiwaForce.com Zrt.
Kora András – Product Owner, Scrum Master, agilis tréner, ShiwaForce.com Zrt.

KÉPZÉS HOSSZA: 2 NAP, 16 ÓRA
KÖVETKEZŐ KÉPZÉSI ALKALOM: https://kurtakademia.hu/kepzesek/product-owner
KÉPZÉSI NAPOK: CSÜTÖRTÖK-PÉNTEK 9:00-17:00
KÉPZÉS DÍJA: 225.000 FT + ÁFA

További infó, kedvezmények és jelentkezés:
Tasnády Fanni | fanni.tasnady@kurtakademia.hu
https://kurtakademia.hu/kepzesek/product-owner

Tematika:
1. NAP – AGILIS ALAPFOGALMAK ÉS SCRUM
•
Az agilitás alapjainak felfrissítése: Agile Manifesto, ügyfélérték mint egyetemes cél, lehetséges alkalmazási
területek és módszertani korlátok.
•
Kanban
•
Scrum alapok: szerepkörök, események, dokumentumok
•
Skálázott agilitás: Spotify modell, squad-ok, tribe-ok
•
Lean alapelvek
•
A lean startup eszközei az agilitásban: hogyan építsünk minimum viable product-ot, programozás nélkül.
2. NAP – A PO SZEREPE, FELADATAI, FELELŐSSÉGEI
•
Vízió alkotás
•
Epic, User Story, Task – a fejlesztési folyamat feldarabolása, feladatok előkészítése a fejlesztők számára. Egy
hét a PO életében.
•
Definition of Ready, Definition of Done - a siker és teljesítés kritériumai.
•
User Story Mapping – az igazi szakmai kihívás, a feladatok előkészítése a csapat számára.
•
A Product Backlog és kezelése, rendezése – hogyan teremtsünk rugalmasságot és tiszta határokat a sprint
folyamán.
•
Becslési technikák és gyakorlatok – hogyan állapítható meg egy-egy feladatról annak a nehézségi foka, és
hogyan hozható ki egy csapatból a lehető legnagyobb teljesítmény az ügyfelek számára.
•
Agilis (szoftver) eszközök
•
Gyakorlat, vizsga, visszajelzés

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

MIÉRT A KÜRT AKADÉMIÁT VÁLASZD?
Módszertan és tudás mellett szemléletet és kontextust is adunk képzéseinken. Arra buzdítunk ezzel, hogy
teszteld az eszköztárad határait, állj kritikusan az új ismeretekhez, és értsd meg, melyik módszer mikor
alkalmazható.
A legjobb hazai szakemberekkel dolgozunk, akiknek komoly üzleti vagy világszínvonalú akadémiai múltja van
azon a területen, amelyen oktat.
A nyílt képzések mellett évek óta vállalati tanácsadással, agilis és digitális transzformációval foglalkozunk a
legkülönbözőbb szervezeteknél, ezért valós képünk van arról, milyen munkaerőpiaci igényeik vannak a
vállalatoknak.
Szenvedélyünk az oktatás-fejlesztés, ezért tíz éve 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, JÖVŐÁLLÓ SZERVEZETEKET ÉPÍTÜNK.

