Tytuł szkolenia: Scrum Master
Kod szkolenia: AGILE-SCRUM-PSM
Wprowadzenie
Na szkolenie Professional Scrum Master (PSM) zapraszamy wszystkich chętnych poznania i doświadczenia czym jest Scrum Framework.
W ramach tego szkolenia trener podzieli się wiedzą na temat pryncypiiAgile i fundamentów funkcjonujących w Scrum co pozwoli
uczestnikowi zapoznać się i doświadczyć roli Scrum Mastera.
Szkolenie zawiera niezbędne informację pozwalające uczestnikowi przygotować się do egzaminuProffesional Scrum Master (PSM1
SCRUM.ORG).
Certyfikacja Professional Scrum Master I

Istnieje możliwość wykupienia egzaminu on-line Professional Scrum Master (PSM I SCRUM.ORG) w cenie 150
USD + VAT
Ważność zakupionego egzaminu wynosi 14 dni
Realizacja egzaminu możliwa również w warunkach domowych
Egzamin składa się z 80 pytań w języku angielskim, trwa 60 minut. Pozytywny wynik od 85%
Certyfikacja ważna bezterminowo

Adresaci szkolenia
Szkolenie przeznaczone jest dla:

Członków zespołów Scrum
Team Leaderów
Managerów
Wszystkich, którzy są zainteresowani zwinnym podejściem do życia zawodowego i prywatnego

Cel szkolenia
Po szkoleniu będziesz potrafił:

Pomagać organizacji w zrozumieniu Agile i Scrum Framework
Przygotowywać i prowadzić szkolenia dla osób które będą pracowały z Scrum Framework
Uruchomić i zarządzać Scrum Framework w wytwarzanym produkcie
Pomagać Product Owners w efektywnym zarządzaniu Product Backlog
Pomagać zespołowi (deweloperom) w samoorganizacji, budowaniu zasad i norm funkcjonujących w nim

Czas i forma szkolenia
14 godzin (2 dni x 7 godzin), w tym wykłady i warsztaty praktyczne.

Plan szkolenia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Co to jest Agile wraz z zasadami go opisującymi
Co to jest Scrum Framework wraz z wszystkimi fundamentalnymi elementami
Różnice miedzy podejściem klasycznym (waterfall) a zwinnych (agile)
Dlaczego praca z ludźmi i w zespole jest efektywna
Co znaczy pomagać (Servant Leadership)
Jak pomagać i nie kierować
Kim jest Scrum Master, jakie są jego kompetencje i rola
Kim jest Scrum Master dla organizacji w której pracuje, kim w Zespole Scrum
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