AGILE
SCRUM
Základy
Program a témy
2- dňové intenzívne školenie
Modul 1 – Agilná cesta

Modul 2 – Scrum princípy

a.VUCA svet a exponenciálny rast
b.Transformácia z tradičnej na agilnú
organizáciu
c.Piliere, hodnoty a prínosy agility
d.Agile Manifesto
e.Ostatné agilné prístupy

a.Scrum framework
b.Roly Produktový vlastník, Scrum Master
a Vývojový tím
c.Scrum udalosti (šprint, denný scrum,
vyhodnotenie a retrospektíva)
d.Backlog (Produktový a Šprint backlog)
e.Done definícia

Modul 3 – Plánovanie Scrum

Modul 4 – Monitoring Scrum projektov

a.Product backlog
b.Šprint plánovanie
c.Denný Scrum
d.Ako odhadnúť náročnosť
e.Prioritizácia

a.Ako správne monitorovať priebeh Šprintu
b.Nastavenie pracovného tempa tímu
c.Retrospektiva
d.Burndown chart
e.Kanban

Modul 5 – Riadenie zmeny
a.Zavedenie Scrum do organizácie
b.Ako podporiť zmeny
c.Hodnotenie pripravenosti na zmenu
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AGILE /SCRUM Základy
Pre koho je školenie
• Začínate s agile a scrum
• Chcete si osvojiť základy Scrum a
agile prístupu
• Vnímate Agile ako pojem a chcete
pochopiť, čo to znamená prakticky.
• Hľadáte alternatívu k riadeniu
projektov procesným vodopád
modelom.
• V rámci vašich projektov sa často
menia požiadavky zákazníka a vy na
to nie ste schopní pružne reagovať.
• Vaša spoločnosť zavádza Agilné
riadenie projektov, ale s tým nemáte
skúsenosti.
• Máte záujem o certifikácia Agile
Scrum základy

Čo sa naučíte
• Prevedieme Vás všetkými
dôležitými elementami agilného a
scrum prístupu k riadeniu projektov
a vývoju produktov a služieb.
• Oboznámite sa základnými
princípmi, praktikami.
• Prostredníctvom praktických
cvičení si budete mať možnosť
vyskúšať scrum mítingy, vytvoríte
scrum artefakty a budete riešiť
prekážky z reálnych projektov.
• Budete vedieť, čo agile a scrum
znamenajú a mať predstavu, ako
ho môžete využiť vo svojej práci.

Prečo Agile a Scrum

Iteratívny prístup
znižuje riziko, že
vyviniete niečo
čo zákazník
nebude chcieť

Agile a scrum sa
zameriava na
zvýšenie rýchlosti
dodania riešenia
a môže znížiť
„time to market“

Je to prístup silne
orientovaný na
vývoj produktu a
riešenia so
zapojením
zákazníka.

Diana Rusnáková – Lektor
Mám viac ako 15 ročné skúsenosti so
zlepšovaním procesov najmä v oblasti
IT služieb, zákazníckej podpory a vo
finančnom sektore. Zameriavam sa na
riadenie zmien a transformáciu
organizácií v duchu Lean a Agile
princípov.
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Srdcom Scrumu
je samoriadiaci
tím. Scrum
zvyšuje
produktivitu
tímu.

Kontakt a
prihlasovanie
0908 767 501
diana@dianarusnakova.sk
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