Metodyka
®
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z symulacją Sułtańskie Wesele
Agile Project Management™ to obecnie najczęściej stosowane podejście
w zarządzaniu projektami o wysokiej zmienności oraz silnie ograniczonych czasem i kosztami.

Szkolenia w Altkom Akademii przygotowują kierownictwo i osoby odpowiedzialne za uruchomienie, realizację i nadzór nad projektami do świadomego
uczestnictwa oraz prowadzenia przedsięwzięć zgodnie z podejściem zwinnym.
Jako jedna z niewielu organizacji w Polsce, oprócz programów autorskich,
oferujemy szkolenia akredytowane z egzaminem – na podstawie akredytacji
otrzymanej od APMG International, w tym:
Agile Project Management™ Foundation – szkolenie akredytowane
z egzaminem
Agile Project Management Foundation i Practitioner – szkolenie
akredytowane z egzaminem
Akademia Menedżera IT
Zwinne zarządzanie zespołem projektowym
Przygotowanie zespołu programistycznego do pracy ze Scrum
– szkolenie przygotowujące do egzaminu Professional
Scrum Master I
Warsztat AgilePM®
Sułtańskie Wesele – trening symulacyjny Agile Project Management™

www.altkomakademia.pl

Zarządzanie projektami Metodyka AgilePM® z symulacją Sułtańskie Wesele

Symulacja Sułtańskie Wesele odzwierciedla główne zasady AgilePM®. Poszczególne jej etapy odpowiadają każdej
z 7 faz tej metodyki. Dążąc do oczekiwanego rezultatu, uczestnicy wpływają na wybór i kolejność realizowanych zadań. Presja czasu, zmienne okoliczności oraz
mechanika gier – wykorzystane do pobudzenia wewnętrznej motywacji i gotowości
w podejmowaniu wyzwań – gwarantują silne emocje oraz twórcze i aktywne uczenie się
poprzez doświadczenie.
Symulowana rzeczywistość
Sceną symulacji są czasy złotego wieku Imperium Osmańskiego w epoce
panowania sułtana Sulejmana I Wielkiego. Zadaniem uczestników jest
zorganizowanie wesela córki sułtana Mirimah z Rustem Paszą Opukovicem.
Podczas realizacji tego przedsięwzięcia zmagać się będą
z presją czasu oraz licznymi
kaprysami wyjątkowo wymagaTrening symulacyjny Sułtańskie Wesele pozwala
jącego „klienta”. Na atrakcyjszefom projektów, a także całym zespołom,
ność warsztatu wpływają
zrozumieć praktyczne aspekty zwinnych metodyk
szczegółowe role przypisane
każdemu uczestnikowi oraz
projektowych. Jest niezbędnym uzupełnieniem
bogate tło fabularne symuteoretycznych szkoleń w tym zakresie.
lacji.
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Korzyści
Symulacja uczy planowania, podziału ról,
komunikacji i współpracy. Pobudza do
kreatywności i podejmowania ryzyka.
Wymaga reagowania na zmiany oraz
ponoszenia konsekwencji wynikających
z wyborów i decyzji podjętych przez
zespół projektowy. Zastosowanie symulowanej rzeczywistości wpływa na kształcenie i rozwój realnych kompetencji
uczestników poprzez ukazanie AgilePM®
z odmiennej, unikalnej perspektywy.
W świecie symulacji uczestnicy testują
możliwe rozwiązania i widzą ich rezultaty,
popełniają błędy i uczą się ich nie powtarzać w rzeczywistości, wspólnie poszukują rozwiązań.
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