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PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP®) 

sertifikavimosi pasiruošimo Programa 
(3 dienos, dėstoma: lietuvių k., medžiaga: anglų k.) 

Karolis 

Mickevičius-

Mėgelaitis 

The PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)® yra PMI® (Project Management Institute) 

instituto sertifikacija, skirta Agile specialistams ir jau spėjusi įsitvirtinti, kaip viena labiausiai 

vertinamų Agile sertifikacijų pasaulyje. PMI-ACP® naudą ir poreikį įrodo Gartner tyrimai 

teigiantys, kad kelių metų laikotarpyje, 80% visų programinės įrangos projektų bus valdoma 

naudojant Agile principus. PMI-ACP® sertifikacija yra greičiausiai auganti PMI sertifikacija 

pasaulyje. Mokymuose ne tik gilinamasi į bendrinius Agile principus, tačiau taip pat 

nagrinėjamos konkrečios Agile struktūros, tokios kaip Scrum, XP, Lean IT sistemų vystymas. 

Mokymus veda pirmasis Lietuvoje sertifikuotas PMI-ACP lektorius ir Agile profesionalas Karolis 

Mickevičius-Mėgelaitis. 

Mokymuose teorija derinama su praktika: 

• Testų sprendimas po kiekvienos temos; 

• Klausimų ir atsakymų aptarimas grupėje; 

• Realių projektinių atvejų ir situacijų analizė; 

• Komandiniai pratimai . 

Pagrindiniai seminaro rezultatai 

• Paruošti klausytoją PMI-ACP® egzamino laikymui; 

• Užtvirtinti Agile žinias pagal Agile Practice Guide® žinių sąvadą; 

• Parodyti Agile pritaikomumą praktinėje projektų valdymo veikloje; 

• Supažindinti su gerosiomis pasaulinėmis praktikomis ir tendencijomis; 

• Suteikti mokymų dalyviams asmeninės konsultacijos projektų valdymo, 

sertifikavimosi bei profesinio tobulėjimo klausimais. 

Kursų ir sertifikacijos nauda: 

 

• PMI-ACP® sertifikacija yra aukštesnio lygio ir labiau vertinama nei CSM®, CSPO® ar 

ICP® sertifikatai; 

• PMI-ACP® sertifikacija įrodo patirtį ir kompetenciją vykdant bei vadovaujant Agile 

projektams, todėl yra puikus pasirinkimas projektų vadovams, praktikuojantiems 

Agile metodikas; 

• Įgytas kompleksinis supratimas apie Agile ir tradicinių projektų valdymo metodų 

derinimą; 

• Po kursų Jūs ne tik būsite pasiruošę laikyti PMI-ACP® egzaminą (pasiruošimą liudija 

oficialus diplomas), bet ir gebėsite pritaikyti Agile įrankius, technikas bei metodus 

savo kasdienėje projektų valdymo praktikoje. 

 

Mokymų temos: 

 

• Įvadas į PMI®, PMI-ACP® ir Agile; 

• Agile principai ir mąstysena; 

• Į vertę orientuotas darbų organizavimas; 

• Suinteresuotųjų asmenų valdymas; 

• Komandos našumo didinimo praktikos; 

• Adaptyvus planavimas; 

• Problemų identifikavimas ir jų sprendimas; 

• Nuolatinis tobulėjimas; 

• Slapti PMI-ACP® egzamino aspektai. 

Susisiekime: 

karolis@adprojectum.lt 

+370 610 75 733 

Daugiau informacijos: 

www.adprojectum.lt 


