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integracja - poprawianie komunikacji w zespole,
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wyznaczanie kontekstów,
odkrywanie - słownika (Ubiquitous Language),
optymalizacja istniejącego procesu,
identy�kacja ryzyka,
tani i prosty!
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tworzenie fabuły,
układanie historii wydarzeń,
praca nad prezentacjami,
odkrywanie procesów,
odkrywanie domeny,
planowanie.
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organizuje spotkanie,
zna proces i prowadzi grupę,
nie ingeruje w domenę,
obserwuje zachowanie,
tworzy legendę w trakcie,
mediacje - gdy zaczyna dziać się źle,
może wystartować z pierwszym zdarzeniem.



DOBRE PRAKTYKIDOBRE PRAKTYKI



DOBRE PRAKTYKIDOBRE PRAKTYKI
osoba + marker + karteczki event'y,



DOBRE PRAKTYKIDOBRE PRAKTYKI
osoba + marker + karteczki event'y,
czytelne pismo,



DOBRE PRAKTYKIDOBRE PRAKTYKI
osoba + marker + karteczki event'y,
czytelne pismo,
zdarzenie - fakt musi być określony w czasie,



DOBRE PRAKTYKIDOBRE PRAKTYKI
osoba + marker + karteczki event'y,
czytelne pismo,
zdarzenie - fakt musi być określony w czasie,
nieograniczone zasoby,



DOBRE PRAKTYKIDOBRE PRAKTYKI
osoba + marker + karteczki event'y,
czytelne pismo,
zdarzenie - fakt musi być określony w czasie,
nieograniczone zasoby,
nieograniczona przestrzeń,



DOBRE PRAKTYKIDOBRE PRAKTYKI
osoba + marker + karteczki event'y,
czytelne pismo,
zdarzenie - fakt musi być określony w czasie,
nieograniczone zasoby,
nieograniczona przestrzeń,
długie dyskusje (>10min) - hot spot,



DOBRE PRAKTYKIDOBRE PRAKTYKI
osoba + marker + karteczki event'y,
czytelne pismo,
zdarzenie - fakt musi być określony w czasie,
nieograniczone zasoby,
nieograniczona przestrzeń,
długie dyskusje (>10min) - hot spot,
legenda,



DOBRE PRAKTYKIDOBRE PRAKTYKI
osoba + marker + karteczki event'y,
czytelne pismo,
zdarzenie - fakt musi być określony w czasie,
nieograniczone zasoby,
nieograniczona przestrzeń,
długie dyskusje (>10min) - hot spot,
legenda,
odstępy między zdarzeniami - mają znaczenie,



DOBRE PRAKTYKIDOBRE PRAKTYKI
osoba + marker + karteczki event'y,
czytelne pismo,
zdarzenie - fakt musi być określony w czasie,
nieograniczone zasoby,
nieograniczona przestrzeń,
długie dyskusje (>10min) - hot spot,
legenda,
odstępy między zdarzeniami - mają znaczenie,
przerwy w trakcie sesji.
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thenv.pl

https://thenv.pl/
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WADYWADY
samodzielna eksploracja,
trudniej wykryć - HotSpot'y,
brak burzy mózgu,
prawdopodobnie mniej miejsca - small Big Picture.
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wery�kujemy założenia,
odkrywamy niewidoczne wcześniej problemy,
oszczędzamy swój cenny czas nie implementując,
uczenie się Event Stormingu.
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brak �zycznego kontaktu,
brak mowy ciała,
siedzenie nie sprzyja kreatywności,
niższy komfort pracy,
mniejsze skupienie.
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Event Storming - w kulawej odmianie,
można wykonywać wszędzie,
od razu mamy wersje elektroniczną,
łatwiejsza organizacja - porządkowanie.
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leanpub.com/introducing_eventstorm

https://leanpub.com/introducing_eventstorming


ALEXEY ZIMAREV - HANDS-ONALEXEY ZIMAREV - HANDS-ON
Domain-Driven Design with .NET Core: Tackling complexity in the

heart of software by putting DDD principles into practice
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MARIUSZ GILMARIUSZ GIL

github.com/mariuszgil/awesome-
eventstorming

https://github.com/mariuszgil/awesome-eventstorming
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eventmodeling.org

https://eventmodeling.org/
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SzkolaEventStormingu.pl

https://szkolaeventstormingu.pl/
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MRDEV.PLMRDEV.PL

SzkolaEventStormingu.plSzkolaEventStormingu.pl

krzysztof@mrdev.plkrzysztof@mrdev.pl

mrdev.pl/prelekcjemrdev.pl/prelekcje


