Kurzy na míru pro Konica Minolta
Technologie, které jsme učili
Na začátku spolupráce jsme si definovali oblasti, ve kterých se chtěli zaměstnanci Konica
Minolta zlepšit. V rámci samotného školení jsme se pak soustředili na programování v C#
zaměřené na testování (konkrétně unit a UI testing). Testy byly psané pomocí testovacího
frameworku NUnit, UI testy prostřednictvím Selenium frameworku. V testech jsme využívali
zápis Assertů přes Fluent Assertions.

Přidaná hodnota školení
●
●
●

Postarali jsme se o veškeré materiály
Studenti mohli cokoliv konzultovat s lektorem, který jim zároveň dával zpětnou vazbu
na všechny projekty
Flexibilita – drželi jsme se domluvené osnovy, zároveň kdykoliv bylo potřeba zaměřit
se i na něco jiného nebo studenti objevili výzvu či problém, přizpůsobili jsme se

Co o školení říká klient
„Členové mého týmu vyslovili hromadný zájem o C# kurzy od ENGETA. Veřejný engetí kurz
ale probíhal ve večerních hodinách a museli by tak obětovat svůj soukromý čas pro
vzdělání, které jsme chtěli zúročit v práci. Kontaktoval jsem proto ENGETO s tím, jestli by
nebyla možnost individuálního školení pro naši společnost. Naprosto bez problémů jsme se
domluvili. Školitel byl ochoten přicházet k nám do kanceláře v pracovní době, přizpůsobit
lekce úrovni studentů a řešit s námi i technické problémy. Vše proběhlo podle domluvy a v
pořádku.“ Jan Mynář, Agile Delivery Lead v Konica Minolta

Kdo byli naši studenti
Učili jsme 10 manuálních testerů, kteří chtěli umět automatizovat testování a zdokonalit
svoje dovednosti v programovacím jazyku C#. Zaměřili jsme se i na řešení problémů a
analýzu situací, se kterými se běžně při svojí práci setkávají.

Délka a struktura školení
●

●
●

Kurz jsme rozdělili na 12 lekcí. Potkávali jsme se 2x týdně na 3 hodiny s tím, že v
polovině školení jsme si dali týdenní pauzu. Výuka probíhala prezenčně i online a ze
všech lekcí mají studenti k dispozici záznam.
Na každé lekci dostali studenti „domácí úkol“, na kterém si otestovali a upevnili
probírané učivo. Svoje řešení pak probírali s lektorem.
Na konci studenti dostali certifikát o absolvovaní.

Jak pomůžeme vám?

