AGILE W PIGUŁCE
Warsztaty dla wszystkich, którzy chcą:

▪

usprawnić pracę zespołu/firmy,

▪

szybko reagować na zmiany,

▪

mieć jasny obraz działań organizacji,

▪

szybciej dostarczać produkty lub usługi,

a nie wiedzą jeszcze, jakie podejście AGILE się u nich
sprawdzi.

AGILE W PIGUŁCE

2-dniowe autorskie warsztaty
Po warsztatach będziecie potrafili:

•

Zorganizować/usprawnić pracę w zespole zwinnym

•

Wykorzystać narzędzia AGILE dla zwiększenia efektywności pracy

•

Zastosować wybrane techniki dla poprawy komunikacji i kontroli

nad działaniami
•

Rozpocząć wdrożenie wybranego podejścia AGILE

✓ Dużo praktyki + podstawy teoretyczne
✓ Angażujące ćwiczenia i symulacje
✓ 2 doświadczonych trenerów na szkoleniu

✓ Mnóstwo pomysłów i inspiracji

My – trenerzy AGILE wyGRAmy:

•

Rozumiemy, wierzymy i praktykujemy wartości Agile

•

Wiemy jak intuicyjny jest SCRUM w teorii,
a jak trudny w rzeczywistości

•

Praktykujemy KANBANa w naszej pracy –
na tyle ile jest to możliwe

Marysia
tel. 501 255 099
mail: marysia.lachowicz@wygramy.co

Artur
tel. 513 311 139
mail: artur@wygramy.co

AGILE W PIGUŁCE
ZAKRES WARSZTATU
Wartości AGILE

SCRUMowe podstawy

Tradycyjne modele zarządzania
Konsekwencje i problemy
Manifest AGILE

Proces
Role
Ceremonie
Artefakty

Historyjki z wymaganiami

Definiowanie wymagań
Określanie korzyści
Priorytetyzacja

Modele zmian

Model Virginii Satir
Kaizen/Kaikaku/Kakushin

SCRUMowy zespół
Scrum Master
Product Owner
Zespół Deweloperski

SCRUM w praktyce
Praca w sprintach
Organizacja zespołu
Backlog produktu
Tablica zespołu
Planowanie i szacowanie
Monitorowanie postępu

Daily Scrum
Planning
Backlog Refinement
Review
RETROspekcja

Dlaczego KANBAN?

KANBANOWE narzędzia

Pochodzenie KANBANA
Lean management
Zasady i pryncypia

Wizualizacja pracy
Limitowanie prac w toku
Systemy: Pull vs Push
Slack time
Mierniki efektywności

KANBAN w praktyce
Organizacja pracy
Wizualizacja na tablicy
Określanie WiP-ów
Wdrażanie usprawnień

Wdrażanie AGILE

Daily Standup
The After Meeting
Queue Replenishment
Release Planning

Co i jak wdrożyć
w organizacji?
Plan działań

Dzięki warsztatom zyskacie:
Sposoby na szybsze dostarczanie produktów lub usług
Techniki szybkiego reagowania na zmiany
Narzędzia do jasnej i czytelnej wizualizacji pracy
Podejście maksymalizujące wartość produktów dla Klientów
Konkretne
narzędzia
i techniki

ul. Kołobrzeska 32A
80-394 Gdańsk

Praktyczne
doświadczenia
i wnioski

www.wygramy.co
info@wygramy.co

Własny plan
działań
wdrożeniowych

3 miesięczne
wsparcie

ul. Fabryczna 1A
85-741 Bydgoszcz

