SCRUM MASTER

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 keretrendszere lényegesen eltér a hagyományos, waterfall típusú projektmenedzsment módszertantól, ami a
csapatokban kezdetben konfliktusok forrása lehet. A Scrum szabályok betartása azonban biztonságot nyújt a
csapattagoknak és stabil keretet ad a mindennapi munkához. Scrum Master képzésünk során eljuttatunk az agilis
alapelvektől a bevezetés gyakorlatáig. Általános képet kapsz a legfontosabb szerepekről, eseményekről,
dokumentumokról, sőt áttekintést adunk az agilis működés skálázásáról. Ez utóbbi kifejezetten érdekes lehet
nagyvállalati környezetben.
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Tematika:
1. NAP – AGILIS MÓDSZERTANI ALAPOZÁS
•
Agilitás általános fogalma, felhasználása különböző területeken.
•
Minden cég szoftvercég, de mit jelent ez a mindennapokban? Mi a különbség a bevezetés során a kis- és
nagyvállalati környezet közt? Mitől más egy komplex és egy bonyolult rendszer? Hogyan lehet működési
kiválóságot elérni ezekben?
•
Tervezési iskolák: vízesés modell VS iteratív modell. Hol helyezkedik el az agilitás a módszertanok térképén,
milyen iskolái vannak, mikor érdemes ezt használni, mikor nem, és mit mond az Agilis Manifesto.
•
Scrum játék: a saját bőrödön érezheted, miben segít és meddig juttat el a játékszabályok megváltoztatása.
2. NAP – GYAKORLATI TRÉNING
•
Scrum Guide: összefoglaló a scrum alajairól, legfontosabb szerepekről, eseményekről, dokumentumokról.
•
Kanban, Burndown chart, Business Value, Story pont – olyan eszközöket adunk, amiket már holnap
elkezdhetsz használni
•
A skálázott agilis szervezet és az agilitás bevezetésének buktatói – ez egy sok érzékenységet és alapos
szakértelmet kívánó feladat. Sok esetben a bevezetéssel járó feszültségek felszínes kezelése azt okozza, hogy
a legjobb emberek csalódnak benne, így rengeteg kudarcos kísérletről lehet hallani. Segítünk, hogy ez ne
történhessen meg.

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.

