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ЗА ОБУЧЕНИЕТО 
 

Обучението е базирано на 

DSDM® (Dynamic systems 

development method) Atern® -  

единственият Agile метод, 

включващ цялостна концепция 

за Agile проект, и предоставящ 

подробни насоки за това как да 

се управляват и осъществяват 

Agile проекти. 

Сертификационната програма 

Agile Project Management 

Foundation (AgilePM®) обхваща 

методологията, принципите, 

процесите, продуктите, както и 

ролите и отговорностите, 

необходими за гъвкавото 

управление на проекти в бизнес 

среда. 

След курса, участниците ще 

имат възможност (ако желаят) 

да положат официалния изпит 

AgilePM® Foundation. 

 

 

 

Обучението е практически 

ориентирано, като участниците 

имат възможност да работят по 

казуси и упражнения, прилагайки 

гъвкавия подход на AgilePM. 

Курсът е подходящ за 

ръководители на проекти, 

членове на проектни екипи, лица 

които имат подкрепяща роля в 

проектите или отговарят за 

управление на качеството, както 

и за всички, които по някакъв 

начин участват или имат 

отношение към изпълнението на 

проекти. 

Нашите курсисти имат 

изключително висок успех на 

изпита за AgilePM® - близо 100%! 
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ПОЛЗИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО 

След обучението, участниците: 

 Ще разбират принципите, процесите, ролите и отговорностите в Agile Project 

Management 

 Ще могат да увеличат ефективността на своята работа при управлението на 

проекти 

 Ще допринасят по-ефективно за постигането на целите на своята 

организация при реализирането на гъвкави инициативи, инвестиции и 

проекти 

 Ще бъдат подготвени за получаване на международно признат сертификат 

по управление на проекти AgilePM® Foundation  

 

Ползите от сертифицирането по гъвкави методологии за  управление на 

проекти са свързани с възможности за: 

 Подобряване на квалификацията и на ефективността на 

управляваните проекти 

 Доказване на компетенциите пред работодатели, клиенти и 

партньори 

 По-добро кариерно развитие 

 Подобряване на контактите сред общността на ръководителите 

на проекти
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КАКВО ЩЕ ПОЛУЧИТЕ 
 

 

 Провеждане на официално акредитирано обучение и изпит по 

Agile Project Management (AgilePM®) 

 Удобен начин за получаване на сертификат Agile Project 

Management Foundation – само с два дни присъствено обучение  

 Пълен онлайн курс, в допълнение на присъствения, включен в 

цената на обучението 

 Изключително опитен международен лектор – Agile Project 

Management Approved Trainer 

 Възможност по всяко време да задавате въпроси на лектора 

 Изключително висока успеваемост на нашите курсисти на 

изпита – близо 100% 

 Изгодни цени и финансови условия. За да ползвате отстъпка е 

достатъчно да изпратите вашата заявка – не е необходимо  

да плащате веднага
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СЪДЪРЖАНИЕ 
Присъствено обучение 

Ден 1 

 Introductions and domestics 

 Exercise 0 – Your agile concerns and issues 

 What is Agile? Choosing the right approach 

 Agile PM – the basics 

 Exercise 1 – Outline the project 

 Roles and Responsibilities 

 Exercise 2 – Identifying the business roles 

 Preparing for Agile Project Management 

 Exercise 3 – PAQ and Risks 

 Agile Project Management 

 Agile PM Process and Products 

 Exercise 4 simple discussion: Terms Of Reference 

Ден 2 

 Communication 

 Exercise 5 – Facilitated workshop on stakeholder communication  

 Exercise 6 – MoSCoW prioritisation 

 Agile Control 

 Requirements and Estimating 

 Agile Planning 

 Exercise 7 – Delivery Planning 
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СЪДЪРЖАНИЕ 
Онлайн курс 

Курсът включва следните сесии: 

Iteration 1 

 The predictive approach 

 The adaptive approach 

 Incremental delivery 

 Iterative development 

 Quality 

 Collaboration 

 Communication 

 Business need 

 Fixed duration projects 

 Control 

Iteration 2 

 The process 

 Configuring the process 

 Roles and responsibilities 

 Products and documents 

 Facilitated workshops 

 Planning 

 Timeboxing 

 Planning responsibilities 

 MoSCoW prioritization 
horizons 

 MoSCoW prioritization 
dependencies 

 Daily standups 

 Testing 

 Tracking and control 

 Requirements 

 Estimating 

 Modelling 

Iteration 3 

 The Agile Manifesto 

 The benefits of using DSDM 

 Principles 

o Focus on the business need 
o Deliver on time 
o Collaborate 
o Never compromise quality 
o Build incrementally 
o Develop Iteratively 
o Communicate continuously and 

clearly 
o Demonstrate control 

 Roles and responsibilities 

o The business sponsor 
o The business visionary 
o The business ambassador 
o The business adviser 
o The business analyst 
o The technical coordinator 
o The solution developer 
o The solution tester 
o The technical adviser 
o The project manager 
o The team leader 
o The workshop facilitator 
o The DSDM coach 
o Playtime: roles and 

responsibilities 

 

 Products 

o The terms of reference 
o The business case 
o The prioritized requirements list 
o The benefits assessment 
o The solution architecture definition 
o The development approach 

definition 
o The solution 
o The management approach 

definition 
o The delivery plan 
o The feasibility assessment and the 

foundations summary 
o The timebox plan 
o The timebox review record 
o The project review report 
o Playtime: products 

 The process 

o Pre-project 
o Feasibility 
o Foundations 
o Evolutionary development 
o Deployment 
o Post-project 
o Playtime: process 

 

Exam Preparation 

 The certification 

 Sample questions 

 Sample exam 

 Sample exam feedback 
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ОТЗИВИ 
 

„Като цяло курсът беше добре проведен и разбира се 
Петер е прекрасен лектор. С удоволствие бих 

присъствал на предстоящи курсове.“ 

*** 

 „Обясненията на лектора бяха много подробни и 
полезни, също така даде примери с реални фирми и 

ситуации.“ 

*** 

“Practical issues and examples were very useful to me.” 

*** 

“The trainer delivered the topics with good flexibility aligning 
with people’s questions.” 

*** 
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КАК ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ 

Отворено обучение 

За да се включите в това обучение, моля попълнете формата за онлайн 

регистрация на нашия сайт (www.projecta.bg), където е публикувана пълна 

информация за него, включително датите на провеждане. 

Вътрешнофирмено обучение 

Обучението се провежда и като вътрешнофирмено, съобразено със 

специфичните нужди на клиента. Свържете се с нас на 02 9835324 или 

info@projecta.bg за конкретна оферта. 

 
От нашите вътрешнофирмени обучения се възползваха множество 

водещи организации, включително:  

АЕЦ Козлодуй, АЛС България, Алфа Дивелопмънтс, Адрес Груп, АК Електрик, 

Актавис, БТК, БТБ България, Булгаргаз Холдинг, БНП Париба Пърсънъл Файненс, 

Варна Бизнес Сървисис, Вестникарска Група България, Винпром Пещера, Гама 

Мениджмънт, ДП „РВД“, ЕВН България, ЕВН Македония, Еконт Експрес, Е.ОН 

България, Енемона, ЕТЕМ България, Информационно обслужване, Идеал Стандарт-

Видима, Изи Асет Мениджмънт, Каменица, KPMG Чехия, КПМГ ИТ Сървис, Космо 

България Мобайл, Либхер Хаусгерете, Лукойл Нефтохим Бургас, МВР, МО, МЗ, Монди 

Стамболийски, НАП, Нестле България, ОББ, Овергаз, ОМК, Оптикс, Оскар-Ел, Община 

Варна, Община Пловдив, Община Бургас, Планекс Холдинг, Риск Инженеринг, Рейсат 

България, Софийска вода, Солвей Соди Девня, Сенсата Текнолоджис, Сосиете 

Женерал Експресбанк, Софика, Строително оборудване (Husqvarna Group),  

CEED, Трансат, Уника Софтуеър-Сървис, ЧЕЗ България.

https://projecta.bg/training-schedule/
https://projecta.bg/training-schedule/
https://projecta.bg/training-schedule/
mailto:info@projecta.bg
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ЗА ПРОДЖЕКТА 

Проджекта е водеща консултантска компания по управление на 

проекти. Ако искате да подобрите ефективността на вашите 

инициативи и шансовете за успех на вашите проекти, не се 

колебайте да се свържете с нас. 

 

 

Проджекта ООД  

София, ул. Веслец 45 

тел. 02 9835324, 02 4894458, 0888102729 

info@projecta.bg, www.projecta.bg 
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