Acción Formativa

"AGILE LEARNING & DEVELOPMENT"
As metodologias ágeis transformaram a forma como as empresas
tecnológicas desenvolvem projetos atualmente. Embora os seus
princípios fundamentais tenham origem e um focus em todas as
fases de desenvolvimento de produtos tecnológicos, estes são
aplicáveis a todos os projetos que trabalham em equipa.
Lisboa

1 e 3 Outubro de 2019
09.30h-13.00h e 14.00h-17.30h

PREÇO

DATA LIMITE DE INSCRIÇÃO

295,00 EUR

24/09/2019

por alumno

Grupo P&A -Tel. (+34) 902 207 792 - info@grupo-pya.com

Lisboa

OBJETIVOS

CONTEÚDOS

Compreender o valor acrescentado dos modelos Lean e Agile;
Aplicar metodologias ágeis nos processos de RH;
Elaborar um Business Case de implementação dos conceitos.

1.Compreender os pressupostos e princípios das metodologias Lean e Agile
Lean Thinking – a filosofia da eliminação dos desperdícios.
Metodologia ágeis – conceitos e modelo de abordagem.
O Manifesto Agile.
Os 12 princípios Agile e implicações para a função RH.
2.Construir organizações ágeis
Práticas de Gestão.
Liderança ágil.
A agilidade como competência do futuro.
A cadeia de valor de RH.
Employee value proposition.
3.Aplicar as metodologias ágeis no desenvolvimento RH
As Metodologias ágeis aplicadas ao Ciclo da Aprendizagem
A aprendizagem ágil.
Agile Performance Management.
Criação de valor nos RH.
Implementação e Feedback imediato
Foco e dedicação ao “cliente”.
4. Elaborar um Business Case para a agilidade

METODOLOGIA

Métodos: Expositivo, Ativo, Demonstrativo e Interrogativo;
Técnicas: Enquadramentos Conceptuais, Estudos de Caso, Exercícios práticos individuais
e Dinâmicas de Grupo.

DURAÇÃO

14 horas

DESTINATÁRIOS

Técnicos de recursos humanos, gestores e diretores que pretendam desenvolver o seu
conhecimento sobre as novas tendências e práticas de GRH; Gestores que pretendam
implementar metodologias ágeis.
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
AGILE LEARNING & DEVELOPMENT

Nombre y apellidos:
Empresa:
Email:
Domicilio de empresa:
Teléfono:
Cargo:
País:
Provincia:
Ciudad:
Persona de contacto:
Comentarios:

Condições económicas: O valor beneficiará de um desconto de 5% no caso de
inscreverem 2 participantes e de 10% se inscreverem 3 ou mais pessoas. O preço
inclui: participação, coffee-breaks, documentação, material e certificado de frequência.
Politica de cancelación: O Grupo P&A aceita o cancelamento de inscrições até 2 dias
antes do Seminário. O cancelamento de inscrições verificado posteriormente e até ao
arranque da formação, dará origem à retenção de 50% do valor da inscrição. O Grupo
P&A reserva-se o direito de cancelar a realização do Seminário se não atingir o número
mínimo de inscrições, comunicando com uma semana de antecedência aos
participantes inscritos e procedendo à respectiva devolução dos valores pagos.
Búscanos en...
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