
Professional Scrum Master 

PORTFOLIO SZKOLEŃ CERTYFIKACYJNYCH

Professional Agile Leadership – Essentials

Podstawowe szkolenie dla Scrum Masterów przygotowujące do pracy z zespołami i
propagowania zwinności w organizacjach. Uczestnicy poznają Scrum i zasady, na
których ta metoda się opiera, dowiedzą się też jak optymalizować wartość,
produktywność i całkowity koszt posiadania produktów. Szkolenie dostarcza wiedzy i
narzędzi niezbędnych, by spowodować zmianę zachowania i sposobu myślenia
potrzebną do uzyskania zwinności. Udział w szkoleniu pozwala przystąpić do egzaminu
Professional Scrum Master I (PSM I).

Professional Scrum Foundations
Dwudniowy warsztat, w czasie którego uczestnicy pracują w metodzie Scrum poznając
role, artefakty i zdarzenia oraz zasady, które wiążą je w całość. Przez wszystkie części
szkolenia – sprinty – uczestnicy budują produkt i w praktyczny sposób uczą się jak
działa empiryzm, który jest podstawą każdej metody zwinnej. Udział w szkoleniu
pozwala przystąpić do egzaminu Professional Scrum Master I (PSM I).

Professional Scrum Developer
Szkolenie dla członków zespołów developerskich – nie tylko programistów, ale
wszystkich, którzy uczestniczą w budowaniu produktów. Uczestnicy dowiedzą się jak
wykorzystać Scrum do budowania wartościowego oprogramowania wysokiej jakości w
krótkich iteracjach. Praca odbywa się w zespołach, które tworzą oprogramowanie w
serii sprintów. Każdy sprint służy poznaniu dobrych praktyk inżynierskich i ich
praktycznemu wykorzystywaniu w Scrumie do tworzenia złożonego produktu. Udział
w szkoleniu pozwala przystąpić do egzaminu Professional Scrum Developer (PSD).

Warsztat dla osób zarządzających organizacją i ludźmi – managerów, kierowników
liniowych. Uczestnicy dowiadują się jaką postawę i rolę pełni manager w Agile i jak
działa forma zarządzania jaką jest samoorganizacja zespołów. Warsztat przygotowuje
uczestników do skutecznego wspierania już istniejących zespołów Agile w ich
organizacjach, a także do rozpoczęcia wprowadzania podejścia zwinnego do
pozostałych zespołów (tzw. transformacji Agile). Udział w szkoleniu pozwala
przystąpić do egzaminu Professional Agile Leadership (PAL).

Professional Scrum Master II
To dwudniowe, zaawansowane warsztaty, które pomagają uczestnikom lepiej
zrozumieć postawy charakteryzujące dobrego Scrum Mastera oraz są kontynuacją
zagłębiania się w rolę. Pokazuje w jaki sposób pomaga on Zespołowi Scrumowemu,
Product Ownerowi oraz całej organizacji.

Chętnie pomożemy Ci przy wyborze odpowiedniego szkolenia. Wspólnie znajdziemy idealne rozwiązanie.
tel. +48 12 293 43 97   mail: szkolenia@codesprinters.com
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Scaled Professional Scrum with Nexus

Professional Scrum with Kanban

PORTFOLIO SZKOLEŃ AKREDYTOWANYCH
Management 3.0

Dwudniowe szkolenie skierowane do doświadczonych praktyków Scrum, którzy chcą
dowiedzieć się jak stosować Scrum w dużych przedsięwzięciach i w jaki sposób
skutecznie zorganizować pracę kilku lub kilkunastu zespołów Scrum, które wspólnie
wytwarzają jeden produkt tak by zachować wszystkie korzyści Agile – elastyczność,
częste wydania, wysoką jakość produktu.

Professional Scrum Product Owner
Zaawansowane szkolenie dla osób zarządzających produktem. Uczestnicy nauczą się
jak pracować z zespołem developerskim w Scrum. Warsztaty dostarczają wiedzy na
temat planowania wydań produktu, strategii podnoszenia wartości produktu, używania
dostarczanych przez zespół oszacowań, efektywnego zarządzania wymaganiami i
monitorowania postępów pracy.

Podczas tego szkolenia, uczestnicy nauczą się w jaki sposób można wykorzystać
praktyki z metody Kanban w Scrumie, bez konieczności zmiany samej metody.
Dowiedzą się również jak wybierać odpowiednie praktyki, dzięki którym Zespół
Scrumowy może czerpać dodatkowe korzyści z połączenia Scruma z Kanbanem.

Szkolenie Management 3.0 to dwa dni poświęcone dla managerów, szefów
zespołów, Scrum Masterów i liderów zmiany, by zapoznać ich z wiedzą i
praktykami nowoczesnego zarządzania i przywództwa. Szkolenie obejmuje tematykę
zarządzania, złożoności, myślenia systemowego, motywacji, zarządzania zmianami,
transformacji organizacji. Pokazuje techniki zarządzania zespołem i wraz z zespołem,
zgodnie z najnowszymi trendami w świecie Agile. Szkolenie może być dostarczone
także na zamówienie konkretnej firmy (możemy wcześniej ustalić jego zakres i omawiane
moduły).

Professional Scrum Product Owner - Advanced
W szkoleniu nie mówimy już o Scrumie, jest ono w całości skupione na roli Product
Ownera. Przez całe szkolenie uczestnicy pracują z realistycznym studium przypadku,
dzięki któremu poznają omawiane narzędzia i praktyki poprzez stosowanie ich na
rzeczywistych przykładach. Celem szkolenia jest poszerzenie możliwości Product
Ownerów, a przez to zwiększenie ich skuteczności.
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Skalowanie w Agile
Jednodniowy warsztat wprowadza uczestników w tematykę skalowania metod Agile
w dużych organizacjach lub przy budowaniu dużych, złożonych produktów. Jest
skierowany do kierowników projektów i programów, kierowników działu IT,
dyrektorów i kierownictwa wyższego szczebla, ale również do wszystkich osób
zaangażowanych w proces skalowania metod zwinnych w swoich organizacjach.

Scrum Master Toolbox 
Warsztat dla Scrum Masterów, który pozwala poznać praktyki i narzędzia jakimi Scrum
Master wspiera rozwój zespołu i Product Ownera. Jest doskonałym uzupełnieniem
szkolenia Professional Scrum Master i dostarcza odpowiedzi na pytanie, jak w praktyce
pełnić rolę Scrum Mastera w zespole i organizacji.

®

Agile Developer Toolbox
Warsztat Agile Developer Toolbox umożliwia uczestnikom poznanie i przećwiczenie
praktyk, które członkowie zespołów developerskich pracujących zwinnie powinni znać,
i z których powinni korzystać w swojej codziennej pracy. Warsztat adresowany jest do
członków zespołów developerskich, liderów zespołów oraz do managerów w
organizacjach, które korzystają z metod Agile.

Product Owner Toolbox ®

Warsztat uczy jak określić wizję produktu i przełożyć ją na backlog produktu.
Uczestnicy będą potrafili tworzyć m.in. historyjki użytkownika opisujące potrzeby
użytkowników oraz dekomponować duże wymagania na kilka mniejszych, tworzyć
kryteria akceptacyjne i radzić sobie z wymaganiami nie-funkcjonalnymi. Szkolenie
polecamy szczególne Product Ownerom oraz osobom odpowiedzialnym za rozwój
produktów, również analitykom biznesowym i developerom.

Budowanie produktu w Agile - User Stories

Technika Story Mappingu ułatwia zrozumienie jak działają duże i złożone produkty i
pomaga w komponowaniu i porządkowaniu backlogu przez Product Ownera.
Uczestnicy warsztatu tworzą mapę produktu i dowiadują się jak wykorzystać ją do
planowania rozwoju tego produktu. Warsztat Story Mappingu przygotowuje również
do samodzielnego poprowadzenia sesji tworzenia mapy.

Budowanie produktu w Agile - Story Mapping

PORTFOLIO WARSZTATÓW AUTORSKICH

Warsztat, w czasie którego uczestnicy poznają i przećwiczą praktyki oraz techniki,
dzięki którym Product Owner jest jeszcze bardziej efektywny. Uczestnicy dowiedzą
się, jak w praktyce Product Owner zarządza backlogiem produktu i współpracuje z
zespołem developerskim. Warsztat ten jest praktycznym uzupełnieniem szkolenia
Professional Scrum Product Owner.
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Lean Startup
Jakie produkty wytwarzać, tak by odpowiadać na zapotrzebowanie użytkowników?
Odpowiedzią na pytanie, co jest właściwą rzeczą do zrobienia, jest właśnie Lean Startup
–jedna z najnowszych metod spod znaku Agile i Lean Software Development. Metoda
ta bazuje na empirycznym i eksperymentalnym podejściu do wytwarzania
oprogramowania.

Warsztaty Lean/Kanban
Warsztat to jeden dzień intensywnego przygotowania uczestników do pracy
z metodą Kanban. Łączymy teorię z praktyką i przekazujemy wiedzę w najbardziej
efektywnej formie poprzez symulacje, ćwiczenia i dyskusje. Warsztat podpowiada też,
jak zainicjować zmianę procesów w organizacji tak, by maksymalnie wykorzystać
potencjał metody Kanban.

Wprowadzenie do Scrum i Agile
Warsztat pozwalający zrozumieć podejście zwinne oraz podstawy
metod Scrum i Kanban, a także związane z nimi praktyki. W szkoleniu mogą
uczestniczyć całe zespoły przygotowujące się do pracy w Agile, ale
również managerowie i przedstawiciele biznesu. Warsztat realizujemy na zamówienie,
co umożliwia dostosowanie programu indywidualnie do specyficznych potrzeb
uczestników.

Agile Kickstart - wdrożenie Agile

Program coachingowo-szkoleniowy, którego celem jest praktyczne wdrożenie
zespołów w zwinne metody wytwarzania oprogramowania i pomoc w wykonaniu
pierwszych kroków. Jest to autorski produkt naszej firmy, który powstał w oparciu o
lata doświadczeń i pracy z wieloma organizacjami. Sposób realizacji programu i trenerzy
dobierani są indywidualnie po zapoznaniu się ze specyfiką organizacji Klienta.

Scrum w Pigułce
Jednodniowy warsztat, który dostarcza dawkę skondensowanej wiedzy na temat
jednej z popularnych metod zwinnych. Uczestnicy będą po nim rozumieli podstawy
metody Scrum i zyskają wiedzę niezbędną do tego by zacząć pracę w niej. Szkolenie
daje też solidne podstawy przed uczestnictwem w innych szkoleniach, jak  np.
Professional Scrum Master I.

Agile dla Managera
Szkolenie dostarczające skondensowanej wiedzy o Agile jako efektywnym i
nowoczesnym podejściu do zarządzania pracą intelektualną. Jest skierowane przede
wszystkim do managerów którzy zarządzają organizacjami tworzącymi i utrzymującymi
produkty (na przykład oprogramowanie) na potrzeby własne lub realizującymi produkty
/ usługi dla Klientów.
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Szybkie Przejście na Pracę Zdalną

Porządna Retrospektywa Zdalnie

PORTFOLIO WARSZTATÓW AUTORSKICH

Warsztat pozwala uczestnikom nauczyć wykorzystania techniki BDD do projektowania
i budowania produktów wysokiej jakości i wartości. Pierwsza część obejmuje tematykę
pracy z wymaganiami, druga skupia się na narzędziach i praktykach technicznych.
Warsztat skierowany jest do przedstawicieli biznesu, analityków oraz członków
zespołów developerskich, którzy uczą się jak wspólnie pracować z wymaganiami.

Trzydniowy warsztat dla programistów, testerów, QA i analityków, którzy dowiadują
się jak tworzyć i utrzymywać testy automatyczne oraz budują od
podstaw framework testowy i tworzą związane z nim repozytorium testów. Warsztaty
publiczne realizujemy w technologii Java, C#/.NET, PHP.

1,2,3... Scrum
Warsztat 1,2,3…Scrum! to cały dzień intensywnej współpracy zespołów, które
wspólnie tworzą powieść kryminalną. Podczas kolejnych iteracji członkowie zespołów
uczą się i doświadczają czym jest zwinność, a w szczególności Scrum. Warsztat
pozwala zrozumieć dlaczego ciągła integracja wytwarzanych rozwiązań i szybka pętla
informacji zwrotnej są niezbędne w metodach zwinnych. Intensywna nauka,
ćwiczenia, współpraca i rywalizacja w bezpiecznym otoczeniu.

Warsztaty pozwalające zrozumieć w jaki sposób tradycyjna rola testera zmienia się w
metodach Agile. Uczestnicy dowiedzą się kto w zespole pracującym zwinnie
odpowiada za jakość i testy oraz jakie praktyki i techniki umożliwiają budowanie i
testowanie produktów w krótkich iteracjach.

Agile i Scrum od Podstaw

Warsztaty Samoorganizacji
Dwudniowy warsztat, w czasie którego uczestnicy poznają model samoorganizacji,
poziomy delegacji, role zespołowe, dynamikę zmiany grupy w zespół i zasady
udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej. Przez dwa dni warsztatów teoria jest
przeplatana z praktycznym wykorzystaniem poznawanych pojęć i modeli w
odniesieniu do przygotowanego przypadku i doświadczeń uczestników. Udział w
warsztatach pozwala zastosować poznane modele w codziennej pracy z zespołami.
Łączymy teorię z praktyką i przekazujemy wiedzę w najbardziej efektywnej formie
poprzez doświadczenie i dyskusje. Warsztat podpowiada też, jak zainicjować zmianę̨
procesów w organizacji tak, by maksymalnie wykorzystać́ potencjał samoorganizacji w
zespołach zwinnych.
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Automatyzacja Testów
Trzydniowy warsztat dla programistów, testerów, QA i analityków, którzy dowiadują się
jak tworzyć i utrzymywać testy automatyczne oraz budują od
podstaw framework testowy i tworzą związane z nim repozytorium testów. Warsztaty
publiczne realizujemy w technologii Java, C#/.NET, PHP.

Wzorce projektowe - warsztaty
Warsztat to dwa dni wykładów i praktycznych ćwiczeń prowadzonych przez
doświadczonego trenera, pod którego okiem uczestnicy nauczą się jak stosować wzorce
projektowe w swojej codziennej pracy. Zajęcia realizowane są w technologii Java,
C#/.NET lub Python.

Test-Driven Development 
Warsztat skierowany do programistów koncentruje się wokół architektury kodu – jego
jakości, przejrzystości i możliwości szybkiej zmiany lub refaktoryzacji. Uczy jak
wykorzystać TDD jako narzędzie projektowania rozwiązań oraz jakie narzędzia
wspierają użycie tej praktyki.

Behavior-Driven Development 
Warsztat pozwala uczestnikom nauczyć wykorzystania techniki BDD do projektowania
i budowania produktów wysokiej jakości i wartości. Pierwsza część obejmuje tematykę
pracy z wymaganiami, druga skupia się na narzędziach i praktykach technicznych.
Warsztat skierowany jest do przedstawicieli biznesu, analityków oraz członków
zespołów developerskich, którzy uczą się jak wspólnie pracować z wymaganiami.

Code Refactoring
Głównym celem warsztatu jest przedstawienie technik refaktoryzacji jako narzędzia
do efektywnego wprowadzania zmian w kodzie źródłowym, a także instrumentu
do projektowania oprogramowania taniego w utrzymaniu. Tematyka szkolenia obejmuje
też zagadnienia związane z jakością kodu (poprawność, testowalność, przejrzystość,
dynamiczna organizacja czy też zwięzłość kodu).

Warsztaty pozwalające zrozumieć w jaki sposób tradycyjna rola testera zmienia się w
metodach Agile. Uczestnicy dowiedzą się kto w zespole pracującym zwinnie
odpowiada za jakość i testy oraz jakie praktyki i techniki umożliwiają budowanie i
testowanie produktów w krótkich iteracjach.

Agile Testing - Testowanie i Jakość w Agile
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Chętnie pomożemy Ci przy wyborze odpowiedniego szkolenia. 
Wspólnie znajdziemy idealne rozwiązanie.

 
tel. +48 12 293 43 97   

mail: szkolenia@codesprinters.com


