„The Agile Formula”
Conferința AGILE – 2013

București, 27 martie 2013

Agile + PM = Agile PM?
Stiți (deja) celebra replică „...dă cu virgulă?”? Rămași fără soluție, încercăm diferite
„juxtapuneri” de tehnici/metode/instrumente, doar-doar găsim un „drum” către rezultatul
mult dorit. Sub presiune sau (pur si simplu) că ne simțim „prea inspirați”, mixăm rețete de
succes, dar (poate) incompatibile, obținem mici „Frankestein-i” și rezultatul e departe de ce
ne-am fi dorit (a dat „cu virgulă”).
În dorința de a rezolva totul simplu, gândim în „ecuații” de genul proiectul = buget + timp +
scop sau metodologie + certificare = managementul proiectelor. Deși toate elementele fac
sens, „ecuația” nu iese! Nu adunăm ce trebuie? Lipsește ceva? Nu ar trebui să reducem totul
la un asemenea nivel?
Ne-am dori să avem un răspuns general. Dar fiecare situație/ecuație are specificul ei. Iar
rezolvarea comportă (mai mulți) pași euristici și (foarte puțini) algoritmici. Și atunci, cum
procedăm? Declinăm termenii, îi disecăm, îi aducem la așa-numiții „termeni primi”. În acest
mod, descoperim necunoscutele și putem vedea ce lipsește, ce ne determină „virgula” din
rezultat.
Un astfel de „exercițiu” ne propunem sa avem la cea mai tare conferință de Agile din anul
2013, organizată de TSP(smartprojects.ro).
Avem profesori de seamă – Mike Griffiths - părintele certificării PMI-ACP, Silvana Wasitova –
Scrum & Agile Coach cu peste 700 de cursanți pregătiți până acum, Valentin Mocanu –
trainer cu o vastă experiență în metodologii de Agile Development (XP, Scrum) și RUP
(Rational Unified Process) și mulți mulți alții. Ne luptăm cu termeni extrem de complecși în
prezentări de efect – „Agile, the Unlikely Origin for New Management”, „To Scrum or not
to Scrum”, „Which Agile methodology is best suited for me?” s.a.m.d. Ba chiar, spre final,
ne reunim cu toții într-un panel de discuții, apelând și la o ușoară „incantație” – „Mirror
mirror on the wall / To be or not to be an Agile PM for all?”.
Ne dorim și (suntem convinși) o să și reușim să descompunem (măcar) o „ecuație” extrem
de actuală – „PM + Agile = Agile PM?”. Vom rezolva și vom „calcula” cu toții! Iar pentru a fi
siguri că rezultatul nu „va da cu virgulă”, conferința va fi urmată de 3 zile de cursuri
dedicate: PMI-ACP (susținut de Mike Griffiths) și Scrum (susținut de Silvana Wasitova).
Nu e necesar să lucrați „din culegeri” înainte. Trebuie doar să vă înarmați cu multă
nerăbdare, cu multă imaginație și cu multe întrebări. Și sunt sigur că, la final, după
interacțiunea noastră (aproape) „algebrică”, vom scoate celebra „virgulă” și vom avea o
soluție clară. You can bet your pluses on this!

Program conferință (27 martie 2013):
09.00 09.30

Welcome coffee

09.30 10.30

Agile, the Unlikely Origin for New
Management

Mike Griffiths

10.30 11.30

To Scrum or not to Scrum?

Silvana Wasitova

11.30 12.00

Coffee break

12.00 13.00

Which Agile methodology is best suited
for me?

13.00 14.00

Lunch Break

14.00 16.00

Participanti in panel: Mike
Griffiths, Silvana Wasitova,
Debate: "Mirror mirror on the wall / To be
Valentin Tudor Mocanu, precum
or not to be an Agile PM for all?"
si "traditionalisti" in
managementul proiectelor

Valentin Tudor Mocanu

Program cursuri (28 martie 2013 – 30 martie 2013):
28 martie 2013 – 30 martie 2013 – PMI-ACP Exam Prep; Trainer: Mike Griffiths
28 martie 2013 – 30 martie 2013 – Agile Training: Metoda Scrum; Trainer: Silvana Wasitova

Preturi early booking (pana la 1 februarie 2013):
Conferinta (27 martie 2013)

365 RON

Conferinta (27 martie 2013) si curs de pregatire PMI-ACP (28-30 martie 2013)

2730 RON

Curs de pregatire PMI-ACP (28-30 martie 2013) - Trainer: Mike Griffiths

2505 RON

Conferinta (27 martie 2013) si la curs de pregatire metoda SCRUM (28-30 martie 2013)

2270 RON

Curs de pregatire metoda SCRUM (28-30 martie 2013) - Trainer: Silvana Wasitova

2040 RON

* Discount: 10% pentru inscrierea a doua persoane din aceeasi companie;15% pentru
inscrierea a trei persoane din aceeasi companie; 20% pentru inscrierea a mai mult de 3
persoane din aceeasi companie. Discount-urile se aplica automat in momentul plasarii
comenzii.
Pentru înscrieri, vă rugăm să urmați acest link.

