AgileSHIFT - szkolenie akredytowane z
egzaminem
W dzisiejszym , galopującym wśród zmian świecie biznesu jedyną pewną rzeczą, która
pozostaje stała, jest zmiana.
Podstawowym czynnikiem przewagi oraz przetrwania stała się umiejętność zwinnego
reagowania na zmieniające się czynniki rynkowe, potrzeby klienta oraz zakłócenia płynące z
przełomowych innowacji, nowych usług oraz produktów.
AgileSHIFT to najnowsze akredytowane i certyﬁkowane szkolenie AXELOS stworzone, aby
pomóc organizacjom przygotować się i przejść przez transformacją w kierunku podejścia
zwinnego/agile.
Zapewnia ono wiedzę i wskazówki pozwalające zrozumieć w jaki sposób podejść
kompleksowo do całej organizacji jako zwinnego organizmu, stale zmieniającego swoją
codzienną działalność biznesową.
Dostarcza do tego odpowiedni zestaw wartości, kluczowych zasad, praktyki i narzędzia oraz
role i ramy pracy.
Pozwala objąć podejściem zwinnym obszary projektów, programów, portfolio oraz codzienną
działalność biznesową. Współdziała z istniejącymi podejściami takimi jak PRINCE2 Agile®,
MSO®, MoP®, M_o_R® czy ITIL®.
PRZEZNACZENIE SZKOLENIA

Liderzy/managerowie zmiany.
Średnia i wyższa kadra zarządzająca w obszarach zarządzania produktami
Biura Programów, Portfolio (PMO)
Agile Coach’owie, Scrum Masterzy
HR, Finanse, Sprzedaż i Marketing
KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UKOŃCZENIA SZKOLENIA

Poznanie i zrozumienie podejścia zwinnego – wspólny język i postrzeganie.
Poznanie i zrozumienie powodów, dla których wprowadzania podejścia zwinnego staje
się nieodzowne.
Poznanie wspólnych dla organizacji ram pracy agile:
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Pryncypiów
Praktyk
Przepływu pracy
Narzędzi i technik.
Poznanie sposobów na wprowadzenia zwinności w całej organizacji.
METODA EGZAMINOWANIA

33 pytania jednokrotnego wyboru
Wymagane 60%, 20 poprawnych odpowiedzi
45 minut
wersja papierowa
język angielski
OCZEKIWANE PRZYGOTOWANIE SŁUCHACZY

Nie jest wymagane specjalne merytoryczne przygotowanie słuchaczy, chociaż znajomość
problematyki agile będzie przydatna.
Uwaga: szkolenie może być prowadzone w języku polskim lub angielskim, w zależności od
zamówienia. Prezentacja dla uczestników, autoryzowany podręcznik, który można dodatkowo
zakupić (zalecane) oraz egzamin są dostępne wyłącznie w angielskiej wersji językowej.
PRZYGOTOWANIE DO SZKOLENIA
Wirtualna Klasa
Poznanie trenera i grupy
Sprawdzanie wiedzy - testy i quizy
Wprowadzenie w temat zajęć

WYKŁADY I WARSZTATY
Sala szkoleniowa

Kultura zwinności we współczesnych organizacjach
Zmieniający się kontekst (VUCA, technologia, zakłócenia)
Zwinność całej organizacji
Ramy AgileSHIFT
Podejście strategiczne do zwinności w organizacji
Pryncypia AgileShift
Praktyki Agile Shift
Role w AgileSHIFT
Przepływ w AgileSHIFT
Iteracje
Narzędzia i techniki stosowane w AgileShift
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WSPARCIE I ROZWÓJ PO SZKOLENIU
Portal Altkom Akademii
Dostęp do materiałów szkoleniowych i uzupełniających
Opieka trenera
Kontakt ze społecznością

Kod szkolenia

ZP-AgSH / PL AA 2d

Czas trwania

2 dni

Poziom

Podstawowy

Autoryzacja

PeopleCert AgileSHIFT
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