
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktiniai Agile mokymai su galimybe sertifikuotis PSM® 
Praktiškai pritaikomos gerosios pasaulinės Agile praktikos  

Praktiniai Agile mokymai su galimybe sertifikuotis Professional Scrum Master (PSM)® 

sertifikatu paremti gerosiomis pasaulinėmis Agile praktikomis su išskirtiniu dėmesiu 

populiariausiai Agile struktūrai – Scrum. 

Vienintelis Lietuvoje PMI® ir PeopleCert® akredituotas projektų valdymo kompetencijų 

centras pristato interaktyvius Agile mokymus, po kurių, dalyvių pageidavimu, galima 

laikyti pasaulyje plačiai pripažįstamą Professional Scrum Master (PSM)® pirmo lygio 

egzaminą. Mokymų metu visa teorinė medžiaga derinama su praktinėmis užduotimis. 

Mokymų pabaigoje dalyviams organizuojama LEGO® Agile projekto simuliacija, kurios 

metu visos per mokymus įgytos žinios įprasminamos konkretaus projekto praktiniame 

kontekste. 

Mokymų vertė Jums: 

• VERTĖ Nr 1. Įgysite praktines Agile projektų valdymo žinias nuo projekto inicijavimo iki 

rezultato pateikimo 

• VERTĖ Nr 2. Sužinosite apie „minkštųjų“ darbo su komanda įgūdžių svarbą bei suprasti 

komandos veiklos gerinimo technikas 

• VERTĖ Nr 3. Susipažinsite su „kietosiomis“ Agile projektų valdymo technikomis, įrankiais 

bei metodais ir jų taikymu praktikoje 

• VERTĖ Nr 4. Esant poreikiui, turėsite galimybę laikyti tarptautiniu mastu pripažįstamą 

vieną žinomiausių pasaulyje Professional Scrum Master (PSM)® sertifikacijos egzaminą 

Mokymuose dalyviams bus suteikta:  

• Kokybiški AdProjectum mokymai, vedami praktinės Agile patirties turinčio sertifikuoto 

ir akredituoto lektoriaus 

• Kokybiškai parengta ir atspausdinta mokymų medžiaga 

• Praktinėms užduotims ir Agile projekto simuliacijai reikalingos priemonės 

• Online Professional Scrum Master (PSM)® egzamino pasiruošimo mokymų modulis su 

bandomaisiais testais (suteikiama tiems, kurie nori sertifikuotis) 

Pagrindiniai seminaro rezultatai 

• Suteikti klausytojui išsamų supratimą apie Agile projektų valdymą ir jo teikiamą 

naudą organizacijai 

• Užtvirtinti esminius Agile principus, įrankius, technikas ir metodikas 

• Suteikti vertingas ir praktiškai pritaikomas Agile projektų valdymo žinias, kurias būtų 

galima taikyti iš karto po mokymų 

• Supažindinimas su Agile IT sistemomis 

• Asmeninės konsultacijos projektų valdymo bei profesinio tobulėjimo klausimais 

• Professional Scrum Master (PSM)® sertifikacijos ir egzamino aptarimas 

Mokymų turinys 

• Įvadas į projektų valdymą 

• Agile manifestas 

• Agile skirtumai nuo tradicinio projektų valdymo 

• Agile metodai, technikos ir įrankiai 

• Agile tendencijos 

• Agile projekto simuliacija 
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Rekomendacijos – Linkedin 

Susisiekime: 

karolis@adprojectum.lt 

+370 610 75 733 

Daugiau informacijos: 

www.adprojectum.lt 

https://www.linkedin.com/in/karolismm/
mailto:karolis@adprojectum.lt
http://www.masterclasses.lt/

