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Làm được mới gọi là học được

Là khóa ngắn 2 ngày với phương pháp người học “làm Scrum” trong lớp để
đạt mục tiêu áp dụng được ngay.
87% khách hàng đánh giá 8-10 điểm trên thang điểm 10 về chất lượng.
Scrum đã tăng khả năng thành công cho dự án hơn 3 lần.
Những gã khổng lồ như Microsoft, Google, Facebook và rất nhiều startup
chưa có tên tuổi đã dùng Scrum.
Scrum dễ hiểu, nhưng khó tinh thông, cần học hỏi cẩn thận để tránh mắc lỗi
dùng sai.

Khóa học này
dành cho ai?

Developer, tester, QA, UI designer đang hoặc sắp tham gia các
dự án Agile.
PM, Team Lead chưa có công cụ mạnh để hỗ trợ hoạt động
nhóm và dự án.
Startup đang mong muốn chuyên nghiệp hóa quá trình phát
triển sản phẩm.

Đặc biệt cho
những người
đang những
vấn đề sau

Ngày phát hành, bàn giao sản phẩm liên tục bị đẩy lùi.
Việc lập kế hoạch quá mất thì giờ mà vẫn sai nhiều.
Rất khó để thay đổi giữa chừng dù rất cần.
Chất lượng sản phẩm giảm sút.
Đội ngũ vất vả đối mặt với các deadline, overtime, stress,
không gắn kết, không làm chủ được quy trình.
Không biết cách nào gia tăng năng suất và chất lượng.

Giảng viên
Dương Trọng Tấn
CEO - Học Viện Agile
Certiﬁed Scrum Professional
Certiﬁed ScrumMaster
Kinh nghiệm 8 năm thực hành và đào
tạo, tư vấn Agile/Scrum.
Sáng lập viên HanoiScrum &
AgileVietnam.

Phạm Anh Đới
Scrum Coach - Học Viện
Certiﬁed Scrum Professional
Certiﬁed ScrumMaster
Kinh nghiệm 5 năm thực hành và
đào tạo Agile/Scrum.
Thành viên Ban điều hành
AgileVietnam.

Lợi ích và
mục tiêu

Hiểu đúng triết lí và giá trị của Scrum để vận dụng đúng.
Áp dụng được ngay Scrum để phát triển sản phẩm và quản trị
dự án.
Thành thạo 22 kĩ thuật và công cụ Agile để dùng ngay khi kết
thúc khóa học.
Đủ kiến thức để thi chứng chỉ quốc tế PSM I của Scrum.org và
được tư vấn trước khi thi.
Trở thành Thành viên Cộng đồng Học viện Agile để được tư
vấn nghiệp vụ ScrumMaster trọn đời, trao đổi chuyên môn và
các ưu đãi đặc biệt khác.

Ý kiến
người học

Học gì là phải áp dụng ngay. Hào
hứng và hiệu quả thấy rõ, các kết
luận đều được chính các bạn đưa
ra sau mỗi vòng trải nghiệm. Tất
cả đều học hỏi được từ chính
khoá học Pragmatic Scrum của
Học viện Agile.

Lưu Trọng Hiếu
Co-founder của
Alitech

Đặc điểm

Sau hai ngày của khóa học, tôi đã
thay đổi rất nhiều hiểu biết và kỹ
năng về Scrum. Ngay sau khóa
học này, tôi sẽ áp dụng.

Đào Thanh Sơn
Trưởng phòng
Phát triển Sản
phẩm –Vega
Corporation

Bạn sẽ được đọc Giáo trình tiếng Việt, Hướng dẫn Scrum,
Scrum căn bản do Học viện Agile chuyển ngữ cùng nhiều ví dụ
thực tiễn.
Rất nhiều hoạt động tương tác để thành thục kĩ năng
Bạn sẽ được chuyên gia trợ giúp giải quyết các vấn đề hóc búa
của chính mình.

Nội dung

Bạn sẽ được làm Scrum ngay trên lớp theo khung eduScrum.
Tổng quan Agile và Scrum Framework.
Vòng đời của một chu trình phát triển sản phẩm theo Scrum.
Các vai trò, sự kiện và tạo tác trong Scrum.
Các công cụ và kỹ thuật thực hành Agile\Scrum.
Giải pháp cho các vấn đề của người học.

Học phí

4 triệu đồng
Giảm 10% cho nhóm 4 người hoặc đăng kí trước ngày
31/5/2016.
Thời gian: 8h00 – 17h30 Thứ 7, Chủ nhật – 25 & 26/6/2016
Địa điểm: Đại học FPT, số 8 – Tôn Thất Thuyết, Hà Nội
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