
Prowadzący: Małgorzata Rucińska-Wagemann, Michał Pietruszka, Jakub Brzózka (home.pl)

Dla kogo ten kurs? 
Dla wszystkich tych, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę w budowaniu projektów oraz produktów. 
Dla tych, którzy już prowadzą projekty i tworzą produkty, aby robić to jeszcze lepiej i poznać nowe 
narzędzia, które ułatwiają pracę. Dla ludzi, którzy chcą coś zmienić, ale nie wiedzą w jaki sposób można 
to zrobić. Dla osób, które mają świetne pomysły, ale nie wiedzą, jak wcielić je w życie. 

Cele szczegółowe kursu:
Zastanawiałeś się, co robi Scrum Master przez cały dzień? 
W tym kursie dzielimy się najlepszymi rozwiązaniami zwinnego prowadzenia projektów. Stawiamy 
na praktykę. Damy Ci szerszą perspektywę co się dzieje, jak się dzieje i dlaczego się dzieje w organizacji. 
Poznasz różne perspektywy: Project Managera, Product Ownera, ale również Zarządu. 
Kurs będzie prowadzony przez certyfikowanych praktyków.

Zakres tematów:
• Jak wdrażać i rozwijać swoje pomysły – przeprowadzimy Cię od pomysłu do realizacji. 
• Dowiesz się, jak odnaleźć wartość dla klienta i jak zmierzyć ten sukces. 
• Damy Ci narzędzia, dzięki którym łatwiej stworzysz koncepcję i odnajdziesz argumenty do jej obrony. 
• Pokażemy Ci, jak komfortowo można poruszać się w przestrzenni pełnej różnych pomysłów, 
  gdzie nie będziesz musiał się martwić o zaangażowanie. 
• Nauczymy Cię jak sprawdzać, czy idziesz w dobrym kierunku. 

Harmonogram zajęć:

Zwinne zarządzanie produktami 
i projektami dla początkujących

Data Godzina Temat zajęć

21.10.21 16:00-17:30

28.10.21 16:00-17:30

Projekt vs Produkt - Jakie są różnicę w realizacji.

Jak budować w praktyce produkty / projekty.

4.11.21 16:00-17:30 Jak budować w praktyce - czyli narzędzia i metody/podejścia.

18.11.21 16:00-17:30 "Czy mój pomysł ma sens?" - business case w praktyce - MVP - MMP - POC.

2.12.21 16:00-17:30 Jak modelować rozwiązania (Impact mapping / event storming).

16.12.21 16:00-17:30 O co chodzi z tym Scrumem i na kiedy to będzie?
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Prowadzący: Joanna Wacławczyk, Monika Kotek (home.pl)

Dla kogo ten kurs? 
Ta część kursu jest dedykowana wszystkim uczestnikom, niezależnie od tego jaką wybierzecie 
specjalizację. 

Cele szczegółowe kursu:
Podczas szkoleń w ramach ścieżek specjalistycznych (grafika, marketing i zarządzanie projektami) 
zdobędziecie wiedzę merytoryczną. Dodatkowo chcemy wyposażyć Was w kompetencje, które rozwiną 
Waszą samoświadomość, a tym samym sprawią, że będziecie bardziej efektywni w swojej pracy. 
Damy Wam również możliwość odbycia indywidualnych konsultacji, dzięki którym będziecie mogli 
skutecznie szukać pracy i odnaleźć się na obecnym rynku.

Zakres tematów:
• Na czym polega teoria kolorów osobowości i jak ją wykorzystać w pracy zespołowej.
• Czym jest analiza transakcyjna i jak pomaga w życiu oraz skutecznej komunikacji zespołowej. 
   Czym są pozycje życiowe i dlaczego warto budować pozycję: „ja ok, ty ok” w codziennej komunikacji. 
• Dlaczego kultura feedbacku jest ważna we współczesnych organizacjach oraz jak skutecznie 
   dawać informację zwrotną w zespole.
• Czym jest kreatywność, czy można się jej nauczyć, jak można ją rozwijać

Harmonogram zajęć:

Program szkoleń z zakresu 
kompetencji miękkich

Data Godzina Temat zajęć Ogólny opis zajęć

15.10.21 16:00-17:30

22.10.21 16:00-17:30

homeStarter – czyli co? Przedstawienie i omówienie celu programu, 
zakresu, zasad, przedstawienie trenerów. 

Wszyscy jesteśmy 
kolorowi

Teoria kolorów osobowości: jakie są typy,
jak je rozpoznać, jaką formę komunikacji wybrać.

5.11.21 16:00-17:30 Analiza transakcyjna 
i pozycje życiowe 

Założenia analizy transakcyjnej. 
Pozycje życiowe. Dlaczego warto budować 
pozycję: „ja ok, ty ok”. Gry psychologiczne. 

19.11.21 16:00-17:30 Feedback jest fajny Zasady dawania i przyjmowania feedbacku, 
komunikat „ja“.

3.12.21 16:00-17:30 Kreatywność – czy trzeba 
się z nią urodzić?

Czym jest kreatywność? Metody i techniki 
pobudzające kreatywność.

12.21
(dzień 

do ustalenia)

16:00-17:30 Indywidualne konsultacje Otrzymasz praktyczne wskazówki dotyczące 
metod poszukiwania pracy, pisania CV, 
przygotowywania się do rozmów rekrutacyjnych, 
budowania pozytywnego wizerunku. 
Pomożemy Ci wziąć rozwój w swoje ręce 
i odpowiemy na nurtujące Cię pytania. 
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