Scrum_SMC - Scrum Master Certified

Czas trwania:
Cena rynkowa:
Cena promocyjna:
Szkolenie autoryzowane:

Czas trwania: 2 dni / 16 godz.
2 750,00 zł
2 250,00 zł
Tak

Informacje o szkoleniu
To dwudniowe szkolenie ma na celu zapoznanie uczestnik&oacute;w z filozofią oraz pryncypiami podejścia
zwinnego do zarządzania projektami oraz przygotowanie uczestnik&oacute;w do pełnienia roli Scrum Master w
projektach. Jest pomocne podczas wdrażania praktyk Scrum w organizacjach. Szkolenie przygotowuje do
egzaminu pozwalającego uzyskać międzynarodowy certyfikat " Scrum Master Certified".
Czego się nauczysz
Cel (edukacyjny) usługi:
przygotowuje uczestnika szkolenia do samodzielnego i efektywnego działania w roli Scrum Mastera w
dedykowanych zespołach Scrumowych wytwarzających produkty w środowiskach zwinnych;
przygotowuje uczestnika szkolenia do zdobycia certyfikatu potwierdzającego posiadanie umiejętności Scrum
Mastera (Scrum Master Certificate);

Do kogo skierowane jest to szkolenie
Kierownicy projekt&oacute;w, liderzy zespoł&oacute;w, menedżerowie oraz członkowie zespoł&oacute;w
projektowych pełniący, lub przygotowujący się do pełnienia roli Scrum Master. Wymagania wstępne
Brak wymagań wstępnych

Wymagania wstępne
Brak

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
Podejście zwinne do zarządzania projektami - czym jest agile, podejście adaptacyjne a tradycyjne, Agile
Manifesto, miejsce Scrum wśr&oacute;d metodyk Agile.
Pryncypia Scrum &ndash; zestaw podstawowych, nienaruszalnych reguł określających podejście do realizacji
projekt&oacute;w.
Aspekty Scrum &ndash; najważniejsze obszary, kt&oacute;rymi trzeba się zajmować w trakcie całego projektu.
Role Scrum - role podstawowe (core roles): Product Owner (Właściciel Produktu), Scrum Master, Scrum Team,
pozostałe role (non-core roles).
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Fazy projektu Scrumowego: inicjowanie projektu - uzasadnienie biznesowe, powoływanie zespołu
projektowego, określanie zakresu &ndash; tworzenie Product Backlog, priorytetyzacja wymagań; planowanie i
szacowanie &ndash; planowanie wydań, rola tempa wytwarzania (velocity) w planowaniu, dob&oacute;r
długości sprintu, zasady monitorowania przebiegu projektu (realizacji Product Backlogu), praktyki i narzędzia w
planowaniu i monitorowaniu; implementacja - osiąganie optymalnego rytmu pracy, planowanie sprintu,
codzienny scrum, praktyki techniczne, monitorowanie przebiegu sprintu, zastosowanie narzędzi w realizacji
sprintu; przegląd i retrospekcja - podsumowanie sprintu, odbiory i retrospektywa, zastosowanie narzędzi w
zamknięciu sprintu; wydanie &ndash; przekazywanie przyrostowych produkt&oacute;w do wdrożenia.
Zagadnienia zaawansowane - skalowanie, Scrum w dużych zespołach, rozproszenie zespołu, transformacja
istniejących r&oacute;l projektowych do Scrum, wdrażanie Scrum w organizacji, typowe problemy i ich
przezwyciężanie, Scrum w programach i portfelach projekt&oacute;w.

Informacje dodatkowe
Informacje o szkoleniu
Organizacja szkolenia: otwarte lub dla grup zamkniętych
Język szkolenia: polski
Język materiał&oacute;w: angielski
Wielkość grupy: od 8 do 12 os&oacute;b
W cenie szkolenia: SCRUM Body of Knowledge Guide, SCRUM Workbook Student, SCRUM Case Study.
Cena szkolenia zawiera cenę egzaminu.
Warunki przystąpienia do egzaminu zostały przedstawione w zakładce: Egzamin
Akredytacja: akredytacja dla Asseco Data Systems S.A. przyznana przez SCRUMstudy
Dodatkowe informacje dotyczące uczestnictwa w Wirtualnej Klasie
Każdy uczestnik powinien dokonać rejestracji do sesji szkoleniowej w godz. 8:30-8:50
Szkolenie jest realizowane w godz. 9:00-17:00.
W trakcie dnia szkoleniowego przewidujemy kilka przerw, w tym jedną przerwę 1-godzinną, a także po każdej
godzinie szkolenia 10-minutowe przerwy. Szczeg&oacute;łowy rozkład przerw każdy trener ustala indywidualnie
ze swoja grupą.
Materiały szkoleniowe dystrybuowane są w formie elektronicznej.
Egzaminy realizowane są w formie voucher&oacute;w.
Więcej na temat Wirtualnej Klasy Asseco

Najbliższe terminy
Miejsce
Wirtualna klasa
Wirtualna Klasa - weekend
Wirtualna Klasa - wieczorowe

Terminy
2021-08-16 - 2021-08-20
2021-08-26 - 2021-08-27
2021-08-28 - 2021-08-29
2021-09-25 - 2021-09-26
2021-09-13 - 2021-09-17
2021-10-11 - 2021-10-15

Typy szkolenia
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Tradycyjne
Asseco | Zdalna klasa
Asseco | Wirtualna klasa

Więcej informacji:
Zadzwoń 801 30 30 30 lub napisz szkolenia@assecods.pl
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