Akredytowane szkolenie Professional
Scrum Master [trener: Wojciech
Walczak] Poznań.IX
Usługa archiwalna
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2018/07/20/6982/194351

Cena netto

3 400,00 zł

Cena brutto

4 182,00 zł

Cena netto za godzinę

212,50 zł

Cena brutto za
godzinę

261,38

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

16

Termin rozpoczęcia
usługi

2018-09-22

Termin zakończenia
usługi

2018-09-23

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2018-07-23

Termin zakończenia
rekrutacji

2018-09-21

Maksymalna liczba uczestników

16

Kategoria główna KU

Zarządzanie i organizacja

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO
9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie
usług szkoleniowych

Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub
części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji
innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

H-consulting Wojciech Hołowacz

Osoba do kontaktu

Urszula Domagała

E-mail

biuro@hconsulting.pl

Telefon

+48518795217

Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia Professional Scrum Master jest przygotowanie uczestników do pełnienia roli Scrum
Mastera dla zespołów deweloperskich i organizacji lub usystematyzowanie wiedzy i umiejętności
osób już pełniących taką rolę.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi

Dzień 1
Moduł 1. Wprowadzenie
Przedstawienie celów i agendy szkolenia.
Przedstawienie trenerów i uczestników.
Zbudowanie zespołów, w których będzie się odbywała praca podczas szkolenia.
Przedstawienie oferty treningowej i certyfikacyjnej scrum.org.

Moduł 2. Teoria i podstawowe zasady Scruma

Podstawy teoretyczne scruma:
złożoność procesu tworzenia oprogramowania,
procesy empiryczne,
pojęcia Agile i Scrum oraz relacja między nimi.
Porównanie podejścia kaskadowego (Waterfall) i zwinnego (Scrum).
Ćwiczenia wzmacniające zrozumienie fundamentów teoretycznych Scruma oraz rozwijające
zdolność ich wyartykułowania.

Moduł 3. Framework Scrum
Przedstawienie i omówienie elementów Scruma: artefakty, role i zdarzenia.
Case Study wraz z dyskusją - rozwijanie zdolności stosowania Scruma w praktyce.

Dzień 2
Moduł 4. Done and Undone
Wpływ jakości na zdolność dostarczania nowych funkcjonalności.
Dług techniczny.
Rola Definition of Done oraz stosowanie Definition of Done w praktyce.

Moduł 5. Budowanie produktu wg Scruma
Zarządzanie wymaganiami w Scrumie - praca z Product Backlogiem.
Zwinne planowanie.
Projekty w kontekście Scruma.
Techniki porządkowania Product Backloga, estymacji wartości oraz wielkości Product Backlog
Itemów.
Velocity - znaczenie i poprawne jego używanie.
Mapa drogowa produktu.
Ćwiczenia z pracy z Product Backlogiem oraz planowaniem w Scrumie.
Scrum a projekty Fixed Price/Fixed Date.

Moduł 6. Ludzie i zespoły
Budowanie zespołu, motywacja.
Praca nad wieloma projektami równolegle.
Samoorganizacja zespołu.
Różne modele budowy Zespołu Deweloperskiego w Scrumie.
Case Study omawiające formowanie zespołów scrumowych.
Pożądane i niepożądane zachowania w zespole.
Konflikt w zespole i zarządzanie nim.
Zespoły ściśle ze sobą współpracujące.
Rola Scrum Mastera.

Moduł 7. Scrum Master
Umiejętności i cechy Scrum Mastera, w tym podstawowe umiejętności coaching’owe.
Wyzwania Scrum Mastera - pomoc zespołom i organizacjom w zrozumieniu Scruma.
Umiejętność dostosowania się do sytuacji jako Scrum Master, różne postawy Scrum Mastera.
Ewolucja/rozwój Scrum Mastera.
Praca z przeszkodami (Impediments).

Moduł 8. Zakończenie
Podsumowanie szkolenia.
Maksymalizowanie korzyści ze Scruma.
Skalowanie Scruma - praca w Scrumie przy większej liczbie zespołów.
Dyskusja / pytania i odpowiedzi.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Uczestnik po szkoleniu posiada:
wiedzę:
ma uporządkowaną wiedzę z zakresu Scruma, a także rozumie mechanizmy Scruma oraz
ich związek z empirycznymi podstawami,
wie, jak pełnić rolę Scrum Mastera dla zespołów scrumowych, jak i dla interesariuszy,
opierając się na swoim dogłębnym zrozumieniu servant-leadership,
ma wiedzę jak wprowadzić Scrum do organizacji lub udoskonalić jego implementację,
umiejętności:
ma umiejętność identyfikowania cech samoorganizujących się Zespołów Scrumowych,
ma umiejętność charakteryzowania elementów Scrum (role, artefakty i zdarzenia),
kompetencje społeczne
promuje w swojej organizacji wartości Scrum,
wykazuje gotowość do ciągłego uczenia się i rozwoju kompetencji.

Grupa docelowa
Szkolenie przeznaczone jest między innymi dla:
Scrum Masterów
menedżerów
Agile coachów
członków zespołu scrumowego
osób zainteresowanych Scrumem
osób mających doświadczenie w pracy ze Scrum, w tym posiadających certyfikaty PSM1

Opis warunków uczestnictwa
Szkolenie Professional Scrum Master adresowane jest dla każdego kto zajmuje się wytwarzaniem
oprogramowania przy użyciu Scrum, między innymi dla osób odpowiedzialnych za optymalne
wykorzystanie Scruma, w tym Scrum Masterów, menedżerów i członków Scrum Teamu.

Materiały dydaktyczne
Szkolenie PSM
Uczestnik w ramach szkolenia otrzyma materiały dydaktyczne w formie drukowanej obejmujące:
Student Workbook, z którego uczestnicy korzystają w trakcie szkolenia
Scrum Guide autorstwa Jeffa Sutherlanda i Kena Schwabera
Po szkoleniu uczestnikom zostaną udostępnione materiały w formie elektronicznej obejmujące:
Zdjęcia flipów powstałe w trakcie szkolenia
Materiały dydaktyczne obejmujące prezentację rekomendowaną przez scrum.org
Lista materiałów uzupełniających obejmująca między innymi tytuły książek, artykuły oraz filmy.

Informacje dodatkowe
W celu przygotowania się do szkolenia warto:
zapoznać się z treścią Scrum Guide
podjąć próbę przejścia sprawdzianu Scrum Open assessment
przeczytać jedną z książek Kena Schwabera lub „Scrum – A Pocket Guide" autorstwa Gunthera
Verheyena.

Uczestnicy w cenie szkolenia otrzymują możliwość jednorazowego podejścia do egzaminu PSM I, a
także zniżkę w wysokości 40% na PSM II. Jeśli uczestnik przystąpi do egzaminu w ciągu 14 dni od daty
zakończenia szkolenia i nie uzyska wymaganych 85% punktów, Scrum.org prześle kupon na drugie
darmowe podejście.

Harmonogram

LP

Przedmiot / Temat zajęć

Data
realizacji
zajęć

1

Wprowadzenie, Teoria i podstawowe
zasady Scruma, Framework Scrum

2018-0922

09:00

17:00

8:00

2

Definition of Done, Tworzenie
oprogramowania (prowadzenie
projektu) wg Scruma, Praca z ludźmi i
zespołami, Rola Scrum Mastera
Zakończenie

2018-0923

09:00

17:00

8:00

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Wojciech Walczak

Obszar specjalizacji

Trener, konsultant, coach w obszarach Agile,
Lean i Systems Thinking. Posiadane certyfikaty:
● Professional Scrum Trainer (PST), Scrum.org ●
Professional Scrum Product Owner I (PSPO),
Scrum.org ● Professional Scrum Product Owner
II (PSPO), Scrum.org ● Professional Scrum
Master I (PSM1), Scrum.org ● Professional Scrum
Master II (PSM2), Scrum.org ● Professional
Scrum Master III (PSM3), Scrum.org ●
Professional Scrum Developer (PSD), Scrum.org
● Scaled Professional Scrum (SPS), Scrum.org ●
LeSS Practitioner, less.works ● Scaled Program
Consultant (SAFe SPC), Scaled Agile ● Project
Management Professional (PMP), Project
Management Institute

Doświadczenie zawodowe

Ponad 10 lat bogatego i wszechstronnego
doświadczenia ze Scrumem, wliczając w to
transformacje organizacyjne, Agile Coaching,
zarządzanie programami, pełnienie roli Product
Ownera oraz Scrum Mastera. Praktyk zwinnego
wytwarzania oprogramowania, który prócz
nauczania i szkoleń, świadczy usługi
consultingowe dla największych firm na arenie
międzynarodowej, jak również wytwarza własne
produkty wykorzystując Scruma. Autor rozprawy
doktorskiej poświęconej zwinnemu zarządzaniu
projektami informatycznymi. Link do Linkedin:
https://www.linkedin.com/in/wwalczak/

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Licencjonowany Professional Scrum Trainer (PST)
z ramienia scrum.org. Prowadzi szkolenia
Professional Scrum Foundations, Professional
Scrum Master i Professional Scrum Product
Owner w różnych krajach Europy.

Wykształcenie

Tytuł doktora nauk technicznych na Wydziale
Informatyki I Zarządzania Politechniki
Wrocławskiej, Tytuł pracy doktorskiej: "Agile
management of critical IT projects" Tytuł magistra
MSc in Software Engineering, School of
Computing, Blekinge Institute of Technology
(Karlskrona/Ronneby, Sweden) Tytuł magistra
inżyniera w specjalności Informatyka, Instytut
Informatyki Stosowanej, Wydział Informatyki i
Zarządzania Politechniki Wrocławskiej

Lokalizacja usługi

Adres:
Towarowa 35
61-896 Poznań, woj. wielkopolskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Biurowiec DELTA

Warunki logistyczne:

