SCRUM MASTER HALADÓ

Az agilis módszertanok a szoftverfejlesztés világából indultak, de ma már egyaránt alkalmazzák a marketing, HR és
backoffice területén, startupok és multinacionális óriásvállalatok is. A folyamatos alkalmazkodás szükségességére,
fejlődésre, az ügyféligények szem előtt tartására nevelik a vállalatokat, miközben rugalmassá és lényegesen gyorsabbá
teszik a működést.
Az agilis szervezeteket a folyamatos tanulás, a korai szállítás, a változásokra való nyitottság és állandó felkészültség
jellemzi. Ez legalábbis a módszertan nagy ígérete. Hogy sikerül-e bevezetni és fenntartani, az sok tényezőn múlik,
például azon, hogy a vezetők értik-e a szabályokat, és van-e elég rátermett, motivált munkatárs, aki tudja és akarja is
alkalmazni azokat.
A Scrum Master tréningre épülő haladó programunkon óriási figyelmet szentelünk a legjobb gyakorlatoknak és
helyzeteknek (lásd a tematikát), ezzel is felkészítve a hallgatókat a Scrum Masterek további kihívásaira. A tréning végén
helyszínt és infrastruktúrát biztosítunk egy nemzetközi Scrum Master vizsgához, amely egyszeri díját a képzés ára
tartalmazza.

Szakértők:
Földházi Csaba – Partnerkapcsolati igazgató, agilis tréner, ShiwaForce.com Zrt.
Kora András – Product Owner, Scrum Master, agilis tréner, ShiwaForce.com Zrt.

KÉPZÉS HOSSZA: 3 NAP, 16 ÓRA
AKTUÁLIS KÉPZÉSINDULÁS: https://kurtakademia.hu/kepzesek/scrum-master-halado
KÉPZÉSI ALKALMAK: CSÜTÖRTÖK-PÉNTEK, PÉNTEK
KÉPZÉS DÍJA: 225.000 FT + ÁFA

További infó, kedvezmények és jelentkezés:
Tasnády Fanni | fanni.tasnady@kurtakademia.hu
https://kurtakademia.hu/kepzesek/scrum-master-halado

Tematika:
1. NAP – SCRUM FELADATOK
•
Agilis gyakorlatok, mitől lesz egy Scrum Master jó a szakmájában? Hogyan lehet a csapatot támogatni ahhoz,
hogy teljesítse a vállalásait? Milyen készségek szükségesek ahhoz, hogy egy SM meglássa és elhárítsa a
csapat útjában álló akadályokat?
•
SM helyzetgyakorlatok – újabb éles helyzetet szimuláló gyakorlatokkal készülünk, hogy az elméleti tudás
gyökeret eresszen.
•
Retrospektívek begyakorlása – mire ügyeljen a Scrum Master a sprint végén, a továbbfejlődés
szempontjából legfontosabbnak tekintett eseményen.
•
Agilis eszközök – megmutatjuk, milyen szoftvertámogatás szükséges a hatékony munkához.
2. NAP – VIZSGA FELKÉSZÜLÉS
•
Felkészülés a vizsgára mintakérdésekkel.
•
Ez után kéthetes otthon tanulós időszak következik, amikor a hallgatók feldolgozhatják a kapott olvasmányilletve video listát.
3. NAP – KONZULTÁCIÓ ÉS VIZSGA
•
2*45 perc konzultáció
•
2*45 perc tesztfeladatok megoldása
•
1*60 perc nemzetközi Scrum Master vizsga. A 80 kérdésből álló angol nyelvű vizsgasor kitöltésére 60 perc áll
a hallgatók rendelkezésére. A vizsga sikeres letételére garanciát nem tudunk vállalni, viszont minden
segítséget megadunk hozzá a kiscsoportos felkészüléssel, szakértő oktatói támogatással és többkörös
gyakorlási lehetőséggel.

A KÉPZÉS SZAKMAI PARTNERE
a ShiwaForce.com Zrt., az agilis vezetés szakértője és díjnyertes digitális megoldások szállítója.

MIÉRT A KÜRT AKADÉMIÁT VÁLASZD?
Módszertan és tudás mellett szemléletet és kontextust is adunk képzéseinken. Arra buzdítunk ezzel, hogy
teszteld az eszköztárad határait, állj kritikusan az új ismeretekhez, és értsd meg, melyik módszer mikor
alkalmazható.
A legjobb hazai szakemberekkel dolgozunk, akiknek komoly üzleti vagy világszínvonalú akadémiai múltja van
azon a területen, amelyen oktat.
A nyílt képzések mellett évek óta vállalati tanácsadással, agilis és digitális transzformációval foglalkozunk a
legkülönbözőbb szervezeteknél, ezért valós képünk van arról, milyen munkaerőpiaci igényeik vannak a
vállalatoknak.
Szenvedélyünk az oktatás-fejlesztés, ezért tíz éve dolgozunk azon, hogy szakemberekből, érdeklődőkből,
gondolkodókból álló kreatív, tenni akaró közösséget formáljunk, több mint ezer fős alumni és oktatói
közösségünk is ezt bizonyítja.

A JÖVŐ SZAKMÁIT TANÍTJUK, JÖVŐÁLLÓ SZERVEZETEKET ÉPÍTÜNK.

