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PROFESSIONAL SCRUM
MASTER II™
OPIS SZKOLENIA
Scrum.org konsekwentnie dąży do rozwoju profesjonalizmu w stosowaniu i wykorzystaniu Scruma. Jako, że
te ramy wytwarzania produktów mają już ponad 20 lat pojawiła się konieczność stworzenia szkolenia, które
dostarczy umiejętności i pomoże kształtować właściwe postawy u doświadczonych Scrum Masterów. PSM
II działa na uczestników na poziomie praktyki, konfrontuje aktualne wykorzystanie Scruma w organizacji
i dostarcza materiału do realnych zmian na lepsze.
Szkolenie PSM II jest przeznaczone dla doświadczonych Scrum Masterów. Jest unikalne dlatego, że każdy
element szkolenia można później wykorzystać jako ćwiczenie, które można wykorzystać w codziennej pracy
z zespołem Scrumowym. Dodatkowo jest ono nowocześnie skonstruowane, bazując na uczeniu
partycypacyjnym„Training from the back of the room” oraz użyciu Liberating Structures – narzędzi/struktur
pracy grupowej.
Przed szkoleniem kontaktujemy się z każdym uczestnikiem, aby upewnić się, że skorzysta z tego bardzo
zaawansowanego szkolenia. Aby wziąć w nim udział, rekomendujemy posiadanie co najmniej rocznego
doświadczenia w pracy Scrum Mastera oraz posiadanie certyfikacji PSM I.
Professional Scrum Master II nie ma dostarczyć tysiąca nowych technik. Jego celem jest spowodowanie, aby
Scrum Master wykorzystywał te które ma do dyspozycji.

DZIĘKI TEMU SZKOLENIU NAUCZYSZ SIĘ:
•
•
•
•
•

Jakie praktyki, narzędzia, umiejętności odróżniają efektywnego od „takiego sobie” Scrum Mastera.
Jak wartości Scrumowe i fundamenty Scruma pomogą Ci podejmować właściwe decyzje.
Czym jest przywództwo służebne.
Usługi świadczone dla Product Ownera i Zespołu Developerskiego, które podnoszą efektywność.
Jak zmieniać środowisko Zespołów Developerskich, żeby ułatwić wykorzystanie Scruma.
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DLA KOGO JEST TO SZKOLENIE?
•
•

Dla doświadczonych Scrum Masterów i osób prowadzących transformację zwinną.
Dla Liderów, Managerów, którzy mają doświadczenie w wykorzystaniu Scruma.

AGENDA SZKOLENIA:
DZIEŃ PIERWSZY

DZIEŃ DRUGI

Dlaczego Scrum?
Empiryzm w wytwarzaniu produktów.
Empiryzm w pracy zespołu Scrumowego.
Rozumienie profesjonalizmu w użyciu Scrum.

Rozwój ludzi i zespołów
Jak naprawdę wpływać na rozwój ludzi i zespołów
pracując jako przywódca służebny.
Jak zmieniać środowisko by wspierać rozwój

Framework Scrum
Zastosowanie wartości i fundamentów.
Postawy i działania Scrum Mastera w trudnych
sytuacjach organizacyjnych i zespołowych.

Agile Product Management
Zarządzanie produktem z perspektywy roli Scrum
Mastera.
Jakie skutecznie wspierać Product Ownera.

Angażowanie użytkowników Scrum.
Środowisko, w którym zespołom łatwiej poprawnie
wykorzystać Scrum.
Uczenie i lepsze rozumienie Scrum przez
środowisko wspierające zespoły Scrumowe.

Praca z organizacją
Jak lepiej zrozumieć organizację i ludzi dookoła, tak
aby mieć realny wpływ na pogłębianie zwinności.
Dobór metod i narzędzi pracy do poziomu
gotowości organizacji.

CENA OBEJMUJE:
ZAKRES
•
•
•
•
•

Dwa dni intensywnego szkolenia.
Dużo wiedzy popartej zdobywanym na bieżąco doświadczeniem.
Drukowane, akredytowane materiały szkoleniowe.
Voucher na egzamin Professional Scrum Master II (on-line) - w przypadku podejścia do egzaminu w czasie
14 dni od ukończenia szkolenia i nie osiągnięcia wymaganych 85% - otrzymasz drugi voucher bezpłatnie.
Zniżka na voucher pozwalający na przystąpienie do egzaminu Professional Scrum Master III (on-line).
MATERIAŁY

•
•
•

Materiały w formie elektronicznej.
Polecane materiały do przeczytania/ zapoznania się po szkoleniu.
Wsparcie mailowe po szkoleniu (pytania od uczestników).
WYŻYWIENIE (szkolenie otwarte)

•

Zapewniony lunch w ramach szkolenia.
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•

Kawa, napoje i przekąski w ramach przerw kawowych.

KONTAKT:
Email: szkolenia@agilerebels.org
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WWW: http://agilerebels.org/szkolenia/

