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ЗА ОБУЧЕНИЕТО
Курсът обхваща принципите и
емпиричната теория на
процесите, които стоят в
основата на рамката Scrum,
както и ролята на Scrum Master
в нея.

По време на курса, участниците
ще бъдат предизвикани да
мислят с принципите на Scrum,
за да разберат по-добре какво
да правят, когато се върнат на
работното си място.

Обучението разглежда цялата
Scrum Framework и ще ви
помогне да се подготвите за
изпита за сертификат
Professional Scrum Master (PSM
I) на Scrum.org

Обучението е насочено към
авангардно мислене за
поведенческа промяна и
промяна към служещо
лидерство.

По време на обучението ще
бъдат правени тестове с
въпроси, които са изключително
близки до реалните въпроси на
изпита.
Това е удобен начин да се
запознаете с цялата автентична
Scrum Framework и да се
подготвите за получаване на
престижния сертификат
Professional Scrum Master (PSM
I) на Scrum.org – само след 2
дни присъствено обучение.

След успешен изпит ще
получите безсрочен сертификат
и ще бъдете включени завинаги
в списъка на сертифицираните
лица. Сертификационните
програми на Scrum.org са
изключително престижни, като
до момента сертификати са
получили повече от 255 000
човека от цял свят.
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ПОЛЗИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО
Обучението ще Ви помогне да:


Разберете философията на Scrum, неговите ползи и случаите, в които
е приложим и в които не е приложим



Разберете каква е връзката на Scrum с методите за управление на проекти и
как те могат да работят заедно



Научите ролите, артефактите, събитията, правилата, стълбовете и условията
за успешно въвеждане на Scrum



Разберете как да отличавате автентичния Scrum от интерпретациите на Scrum



Увеличите своята ефективност като Scrum професионалист, както и
ефективността на организацията, в която работите



Разбирате доколко Вашият (потенциален) работодател наистина прилага
Scrum, включително от изискванията, които е заложил в обявата за работа и от
въпросите по време на интервюто



Бъдете по-добре подготвени за работа като Scrum Master и за интервю за
позиции, свързани със Scrum



Валидирате своите познания и да увеличите предимствата си с получаването
на сертификат Professional Scrum Master (PSM I) на Scrum.org
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КАКВО ЩЕ ПОЛУЧИТЕ
 Удобен начин да се запознаете с цялата автентична Scrum
Framework и да се подготвите за получаване на престижния
сертификат Professional Scrum Master (PSM I) на Scrum.org
 Курс, организиран от водеща фирма в обучението и
сертифицирането по гъвкави (agile) методологии, със стотици
успешни сертификации
 Изключително опитен лектор с богат практически опит, подготвил
успешно множество професионалисти по сертификациите на
Scrum.org, с близо 100% успех на изпита. След обучението ще
имате сигурност и увереност за успешното му полагане.
 Упражняване с тестови въпроси по време на обучението, които са
изключително близки до реалните изпитни въпроси
 Възможност по всяко време да задавате въпроси на лектора
 Изгодни цени и финансови условия. За да ползвате отстъпка е
достатъчно да изпратите вашата заявка – не е необходимо
да плащате веднага
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СЪДЪРЖАНИЕ
Ден 1

1. Кратко представяне
2. Обсъждане на очакванията
3. Въведение в Scrum
 Дефиниция
 Основни различия с традиционните подходи за разработка на
софтуер
 Цели и критерии за успех
4. Теоретични основи на Scrum
 Механика и ритъм
 Ценности и културни особености
5. Роли в Scrum
6. Решаване на казуси
7. Упражнения с тестови въпроси
Ден 2

1. Упражнения с тестови въпроси
2. Събития в Scrum
3. Артефакти в Scrum
4. Скалиране на Scrum
5. Решаване на казуси / Ролеви игри
6. Упражнения с тестови въпроси
7. Обобщение и обсъждане на първоначалните очаквания
8. Заключителна сесия
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ОТЗИВИ
„За мен това беше изключително ценно обучение. Ставрос разбира
Scrum в дълбочина и успя да ни предаде всичко по достъпен,
елегантен и убедителен начин. В резултат на обучението, имам
ясна представа за ползите от Scrum, кога е приложим и кога не е,
каква е връзката му с управлението на проекти, както и за ролите,
правилата и другите елементи на Scrum.
Особено важно беше, че инструкторът ясно обясни кое е истински
Scrum и кое е интерпретация на Scrum (и затова смятам, че вече
мога да разбера дали една организация наистина прилага Scrum). И
не на последно място, обучението премина леко и приятно, с много
смях и шеги!“
***
“… вече успях да изкарам и изпита, така че изключително доволен
съм от предложения от вас курс и от лектора.”
***
“След като разбрах, че един от другите участници в курса е взел
успешно изпита още на другия ден, реших да не се бавя повече. Два
дни по-късно, след преговор по материалите от курса и
упражняване на тестови въпроси, аз също го взех с 98,8% верни
отговори. Нямаше нужда да чета The Scrum Guide повече от един
път. Така че, от гледна точка на изпита, курсът и лекторът
Ставрос Ставру свършиха перфектна работа!”
***
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КАК ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ
Отворено обучение
За да се включите в това обучение, моля попълнете формата за онлайн
регистрация на нашия сайт (www.projecta.bg), където е публикувана пълна
информация за него, включително датите на провеждане.

Вътрешнофирмено обучение
Обучението се провежда и като вътрешнофирмено, съобразено със
специфичните нужди на клиента. Свържете се с нас на 02 9835324 или
info@projecta.bg за конкретна оферта.
От нашите вътрешнофирмени обучения се възползваха множество
водещи организации, включително:
АЕЦ Козлодуй, АЛС България, Алфа Дивелопмънтс, Адрес Груп, АК Електрик,
Актавис, БТК, БТБ България, Булгаргаз Холдинг, БНП Париба Пърсънъл Файненс,
Варна Бизнес Сървисис, Вестникарска Група България, Винпром Пещера, Гама
Мениджмънт, ДП „РВД“, ЕВН България, ЕВН Македония, Еконт Експрес, Е.ОН
България, Енемона, ЕТЕМ България, Информационно обслужване, Идеал СтандартВидима, Изи Асет Мениджмънт, Каменица, KPMG Чехия, КПМГ ИТ Сървис, Космо
България Мобайл, Либхер Хаусгерете, Лукойл Нефтохим Бургас, МВР, МО, МЗ, Монди
Стамболийски, НАП, Нестле България, ОББ, Овергаз, ОМК, Оптикс, Оскар-Ел, Община
Варна, Община Пловдив, Община Бургас, Планекс Холдинг, Риск Инженеринг, Рейсат
България, Софийска вода, Солвей Соди Девня, Сенсата Текнолоджис, Сосиете
Женерал Експресбанк, Софика, Строително оборудване (Husqvarna Group),
CEED, Трансат, Уника Софтуеър-Сървис, ЧЕЗ България.
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ЗА ПРОДЖЕКТА
Проджекта е водеща консултантска компания по управление на
проекти. Ако искате да подобрите ефективността на вашите
инициативи и шансовете за успех на вашите проекти, не се
колебайте да се свържете с нас.

Проджекта ООД
София, ул. Веслец 45
тел. 02 9835324, 02 4894458, 0888102729
info@projecta.bg, www.projecta.bg

