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     Soft skillek a Scrum Master igényeire 
szabva

    Product Owner coaching – Hogyan 
segíthetjük elő a PO együttműködését 
a Scrum csapattal?

   Coaching, mint a Scrum Master egyik 
„fegyvere”

    Mi van a csapat után?
   Metrikák elemzése
    Planning, a hatékony munkatervezés 

eszköze
    Retrospektív, a jövőbeni eredményes 

folyamattervezésért
   Facilitálás agilis környezetben
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08:30 – 08:50
Érkezés, regisztráció, welcome kávészünet

08:50 – 09:00 Köszöntő az IIR részéről

09:00 – 10:15
Az agilis vállalat kihívásai 
• AHogyan tegyük meg a következő lépést annak 

érdekében, hogy a szervezet agilissá váljon? 
• Hogyan reagálhat felkészülten az agilis módszertan 

bevezetésekor jelentkező kihívásokra? 
• Átállni könnyű, de sikeresen működni nehéz?! 

A fókusz sokszor nem csupán a csapaton és a tagok 
szerepkörein van.

• Agilitás és Lean: mikor érkezik el a pont, amikor 
agilissá kell válni? 

• Agilis alapelvek és értékek használata
• Melyek a váltás szervezeti, organizációs és 

pszichológiai követelményei?
• Hogyan segíthető a váltáshoz szükséges teljes 

mindset change? Hogyan járulhatunk hozzá ahhoz, 
hogy a vezetőség könnyebben hozza meg a döntést a 
váltásról?

• Milyen minőségi váltást hoz az agilitás a vállalat 
életébe?

• Hogyan ismerjük fel, hogy olyan vállalatban 
dolgozunk, ami valóban agilis? 

• Amikor a törvényi előírások felülírják az agilitás 
lazításait.

Az előadás végén lehetőség nyílik arra, hogy a 
résztvevők megosszák tapasztalataikat az agilis 
módszertan bevezetésével kapcsolatban és ily módon 
megismerjék egymás szakmai hátterét 
(várhatóan 20-30 perces időtartam).

Előadó:  Kulcsár Bence, Agile Coach, Agilab 
(a vázlatpontok további egyeztetése 
folyamatban)

10:15 – 10:45 Kávészünet

10:45 – 12:00 
ESETTANULMÁNY
SCRUM bevezetése autóipari SW 
fejlesztői környezetben
• SCRUM bevezetésének okai és célja 
• SCRUM feladatkörök definiálása 
• SCRUM a mindennapokban
• Előnyök, hátrányok 

Előadó:  Alvári Beatrix, szoftverfejlesztési 
csoportvezető, Continental Automotive 
Hungary Ltd.

12:00 – 12:45 Ebédszünet

12:45 – 14:00

Product Owner coaching – 
Hogyan segíthetjük elő a PO 
együttműködését a Scrum csapattal?
• Milyen készségekkel rendelkezzen a PO, hogy 

hatékonyan működjön együtt a csapattal?
• Milyen kötelezettségei vannak a Scrum Masternek a 

Product Owner felé?
• PO személyiségi típusok (előadó részére: esetleg 

Stakeholdereket figyelmen kívül hagyja? Talán 
domináns, nehezen dönt, könnyen irányítható)

• Milyen készségek szükségesek a könnyebb 
együttműködés elérése és hatékonyabb munka 
érdekében?

• Hogyan lehet sikeres a PO munkája? Priorizációs 
technikák, vision és backlog kialakítása, user story 
és becslések készítése

• Szerepek kialakítása

Előadó:  Miterliné Kovács Edit, ügyvezető, EntSol 
Hungary Bt.

14:00 – 17:00

Soft skillek a Scrum Master igényeire 
szabva
Az előadás közben kávészünet a résztvevők 
igényeihez igazodva.
• Problémamegoldás, csapaton belüli konfliktusok 

kezelése
• Kommunikáció az egyes csapatok között (főként itt a 

SM-ek részére fontos)
• PO-val történt konfliktus kezelése, feloldása 
• Hogyan tudnak az agilis csapat tagjai 

együttműködni?
• Hogyan lehet a csapatokat megfelelően felépíteni?
• Milyen egy jó csapat, mitől lesz jó egy csapat, milyen 

a jó csapatmunka?
• Miként lehet a kooperációt a tagok között 

elősegíteni?
• Csoportdinamika, konfliktuskezelés, szakmai 

szempontok
• Asszertív kommunikációs technikák
• Hogyan hozzuk vissza a csapat koncentrációját?
• Trükkök, praktikák a csapat motiválására, a 

folyamat játékosabbá tételére
• Hogyan építsen fel magának a Scrum Master 

jó fellépést, kiállást? (a tréner részére: rendet 
teremtsen, betartassa a szabályokat, ne húzódjon el a 
megbeszélés, hatékony megbeszélést vezessen le)

• Az agresszív, asszertív és passzív viselkedés
• A problémamegoldó gondolkodás, mint a 

konfliktuskezelés egyik módszere
• Stressz és coping stratégiák

Előadó:  Sipeki Irén, mestertanár, BGF KVIK és 
vezető tréner

 
17:00 Az első nap zárása

Morning 
kick-off
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Kiknek ajánljuk?

Tréningünket olyan szakemberek részére 
ajánljuk, akik új eszközök, praktikák és 

megközelítések iránt érdeklődnek. Gyakorló 
Scrum Masterek, vagy olyan szakemberek 

jelentkezését várjuk, akik hibrid rendszerben 
az említett szerepet töltik be.

• építsen egy elkötelezett, motivált és produktív 
agilis csapatot

• coacholja a Product Ownert, projekt 
menedzsereket és csapattagokat

• villanyozza fel a sprint planning és retrospektív 
folyamatát

• kezelje Scrum Masterként a nehéz szituációkat
• növelje a Scrum csapat kreativitását 

A kurzus során megtudhatja hogyan

08:30 – 08:50 
Érkezés, regisztráció, welcome kávészünet

08:50 – 09:00 Köszöntő az IIR részéről

09:00 – 10:00
Coaching, mint a Scrum Master egyik 
„fegyvere”
• Coaching alapok
• Coaching technikák: one on one és csoportos
• Hogyan lehet jó és hatékony raportot létrehozni?
• Hogyan lehet felmérni a csapattagok típusait, 

valamint azt, hogy kit mivel lehet motiválni annak 
érdekében, hogy jobban végezze a munkáját?

• Miként lehet a kommunikációs készséget javítani?
• Hogyan lehet mérni a csapatok fejlődését? agilis 

érettség, fejlettség mérése (agile maturity matrix, 
five disfunctions, agile health check)

• Mentoring és Coaching határok: megtalálni a határt, 
hogy mennyire kell team-et vagy az egyént coacholni

Előadó:  Kemény Nándor, Senior Scrum Master,  
Agile Coach, K&H Bank

10:00 – 10:20 Kávészünet

10:20 – 11:10
Mi van a csapat után?
Egy SM életében elég hamar előfordul hogy a csapat 
határain kívüli (akár szervezetfejlesztési) témékat is 
érint a napi munkája.
• Scrum of Scrums
• Horizontal Teams
• Squad for fulfilling a mission
• Delegation Board
• SM Forum

Előadó: Vajda Péter, Scrum Master, Chemaxon Kft. 

11:10 – 12:00
Facilitálás agilis környezetben
• Ceremóniák es ezek facilitálása
• Szakmai viták kezelése
• Konfliktus helyzetek feloldása

Előadó:  Biszak Gábor, Digitalization Program 
Manager, K&H Bank

12:00 – 12:50 Ebédszünet

12:50 – 13:40
Metrikák elemzése
• Metrikák (diagramok) elemzése, tanulságok 

levonása
• Hosszú távon mit lehet kinyerni belőlük, hogy 

befolyásolják a csapat sebességét, mit kell 
változtatni?

• Egyes a Sprintekben eredményekből kinyert 
információk elemzése

• Hogyan lehet az összefüggésekre rávilágítani?

Előadó:  Fehér Zoltán, Scrum Master, 
Evosoft Hungary Kft.

13:40 – 14:30
Planning, a hatékony munkatervezés 
eszköze
• Kapacitásszámoláshoz kapcsolódó tippek, trükkök, 

kimaradó projektrészek, számítások
• Bevált módszerek, miket is kell bele érteni
• Tapasztalatok megosztása a résztvevők között
• Kaizen

Előadó:  Csutorás Zoltán, ügyvezető, coach,  
Adaptive Consulting Kft. (a vázlatpontok 
módosítása folyamatban)

14:30 – 14:50 Kávészünet

14:50 – 15:40
Retrospektív, a jövőbeni eredményes 
folyamattervezésért
• Retrospektív technikák, azok variációja
• Retrospektívek effektivitásának növelése
• Gamification
• Tanulságok levonása, megvalósíthatósági mérések

Előadó:  az egyeztetés folyamatban a Chemaxon Kft. 
egyik szakemberével

15:40 – 17:00
OPEN SPACE
Szituációs gyakorlatok
Szerepcsere – milyen tesztelőnek és Scrum Masternek 
lenni? Szerepcsere az egyes feladatok között.
A jelentkezők kooperációját kérjük, 
itt megoszthatják javaslataikat, tapasztalataikat!

17:00 A rendezvény zárása
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Aláírás2 
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Beosztás 
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Adminisztratív kapcsolattartó
Vezetéknév Keresztnév _______________________
Beosztás 
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Helyettesítő személy3

Vezetéknév Keresztnév _______________________
Beosztás 
Osztály 
Aláírás2 
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Aláírás2 
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2  A képzésre/rendezvényre regisztráló személy alírásával igazolja, hogy a képzésen/ren dez vényen személyesen vesz részt.
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