
SCRUM

Liczba godzin: 16h

Prowadzący: InprogressOpis: Głównym celem szkolenia jest przygotowanie do egzaminu 
certyfikującego Scrum Master Certified, którzy przygotowuje do pełnienia roli 
Scrum Mastera. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, w jaki sposób efektywnie 

realizować zadania z zakresu działania z zespołem właścicielem produktu. 
Uczestnicy dowiedzą się również, w jaki sposób wdrożyć Scrum w organizacji. 

Kluczowe kompetencje: Zakres szkolenia: Wymagania:

* Szkolenie certyfikowane! 

▪ Założenia Scrum
▪ Przegląd, 

planowanie, zespół, 
skalowanie Scrum

▪ Rola Scrum Mastera 
w organizacji

▪ Scrum w procesie 
zmian

▪ Podstawowa 
znajomość 
terminologii z 
zakresu zarządzania 
projektami

▪ Przygotowanie do 
pełnienia roli Scrum
Mastera w 
organizacjach

▪ Poznanie metod 
Agile

▪ Przygotowanie do 
międzynarodowego 
certyfikatu Scrum
Master Certified



SCRUM

PROGRAM SZKOLENIA

➢ Moduł 1. Gra szkoleniowa Agile Warrior – doświadczenie zwinnego zarządzania.
➢ Moduł 2. Wprowadzenie do Agile – podstawy metodyk Agile.
➢ Moduł 3. Wprowadzenie do SCRUM – założenia i podstawy metody.
➢ Moduł 4. Role SCRUM – zależności i obowiązki ról w SCRUM.
➢ Moduł 5. Fazy i procesy SCRUM – cykl życia projektu.
➢ Moduł 6. Skalowanie SCRUM – jak zapewnić ład pracy w sytuacji zaangażowania 

więcej niż jednego zespołu? 
➢ Moduł 7. Symulacja LEGO Game: Robot Agilex

*Szkolenie kończy się egzaminem certyfikującym 
w języku angielskim!*



SCRUM

PROWADZĄCY

FIRMA INPROGRESS

Firma Inprogress jest jednym z liderów branży szkoleniowej w Polsce. Każdego roku
firma jest klasyfikowana w ścisłej czołówce rankingu największych dostawców usług
szkoleniowych według Computerworld. Jesienią 2019 roku zostali liderem rynku
szkoleń AgilePM® oraz szkoleń obszaru Project Management w ramach badania
„Trusted Training Radar® for AgilePM®” przeprowadzonym przez Course Conductor.
Inprogress specjalizuje się w szkoleniach akredytowanych. Biorąc udział w
akredytowanym szkoleniu, kursanci podlegają opiece doświadczonego trenera, który
pozytywnie przeszedł akredytację, a co za tym idzie – gwarantuje rzetelną wiedzę
oraz potwierdzone umiejętności w nauczaniu. Przez cały czas trwania szkolenia
uczestnicy korzystają ze starannie zweryfikowanych materiałów, dostosowanych tak,
aby przekazywane informacje były łatwo przyswajalne i ułatwiały zdanie egzaminu.
Dzięki międzynarodowym egzaminom kończącym się uzyskaniem certyfikatu,
kursanci potwierdzają wysoki poziom wiedzy i kwalifikacji, wzmacniając tym samym
swoją pozycję w firmie i podnosząc wartość na rynku pracy. Sylwetki trenerów firmy
Inprogress dostępne są na stronie: https://inprogress.pl/ofirmie/eksperci/ .

https://inprogress.pl/ofirmie/eksperci/

