
Képzés neve A nagyvállalati (SAFe®) agilitás 
vezetése 

Scrum Masterek coach szerepben - 
coachok Scrum Master bőrben?

Haladó SAFe® scrum master SAFe® 4 PO termékgazda/ PM 
termékmenedzser

Leadership trendek: Agilis mindset

Képzés 
fókusza/ "Big 
Idea"

Vezetői szemmel miért érdekes az 
eddig főleg  startupokra jellemző 
agilitás és milyen módszerekkel 
terjeszthető el nagyvállalatoknál

Coachok újragombolva, azaz ki kicsoda 
az agilis szervezetben: projekt csapat- 
és egyéni teljesítményfejlesztés a 
gyakorlatban

Alapvető scrum master ismeretek és 
tapasztalatok utáni haladó szinten 
alkalmazható trükkök, jellemző 
veszélyek

A Lean-agils termékgazda& 
termékmenedzser szerepek és 
felelősségek

Hogy vezessünk önjáró csapatot? Tartod 
a tempót? Agilis mindset és sprintek a 
gyakorlatban

Időtartam 2 egymást követő nap 2 egymást követő nap 2 egymást követő nap 2 egymást követő nap 3 óra
Következő 
időpont

2018.12.05-06 2018.12.13-14 2019.01.14-15 2019.02.18-19 2019. 03. 27.

Célcsoport/ 
Target Group

Felsővezetők& vezetők, menedzserek, 
Igazgatók, CIOs& VPs
Fejlesztési, QA,& Infrastructúra 
menedzsment
Program& projekt menedzserek
Termékmenedzserek, termék osztály 
vezetők, 
Portfolio menedzserek, PMO,& 
folyamatgazdák
Enterprise-, megoldás-& 
rendszerarchitektek

Junior-Senior Scrum master-k
Coachok and HR, trénerek
Üzleti elemzők, tanácsadók
Termékgazdák
Scrum Master szerepbe készülő IT 
specialisták  
Vezetők és szervezetfejlesztők és 
stratégák
Projekt menedzserek

Jelenlegi csapatvezetők, projekt 
menedzserek& Agile Team facilitátor és 
más SAFe szerepben dolgozók
Agilis végrehajtásért felelős és team 
illetve team-of-teams coachingért 
felelős mérnök& fejlesztési 
menedzserek  
Agile coachok
Agile program menedzserek
Jövőbeli SAFe Release Train Mérnökök

Termékmenedzserek, termék osztály 
vezetők, termékgazdák, üzleti 
folyamatgazdák& üzleti elemzők
Megoldásmenedzserek, portfolió 
menedzserek, program menedzserek, 
PMO személyzet& üzleti 
folyamatgazdák
Enterprise-, megoldás-& 
rendszerarchitektek

Vezetők, menedzserek, vezetői 
tehetségprogram résztvevők

Certificate/ 
Bizonyítvány

SAFe® 4 Scaled Agilist (SA) Business Coach Kft.  "diploma a képzés 
teljesítéséről"

SAFe® 4 Advanced Scrum Master 
(SASM)

SAFe® 4 Product Owner/Product 
Manager (POPM)

N/A

Oktató Takács István Lénárt Éva, Takács István Takács István Takács István Lénárt Éva
Rövid 
tartalom

A Scaled Agile Framework (SAFe) 
bemutatása
A Lean-Agilis gondolkodás
A SAFe alapeelvek megértése
"Nagy-teljesítményű" csapatok& 
programok létrehozása
Program Növekmény (PI) tervezés 
gyakorlása
Fejlesztési értékláncok meghatározása, 
végrehajtása& élesítése
Lean-agilis vállalatvezetés
Lean portfolió menedzsment
Nagy megoldások agilis építése

Mitől lesz a gyakorlatban hatékony és 
sikeres egy Scrum Master? Kiből válhat 
Agile Coach? Milyen kompetenciákkal, 
készségekkel kell rendelkeznie és hol 
tehet szert gyakorlatra?  
Nemzetközi akkreditációjú papír VAGY 
gyakorlat teszi a mestert? Rövid távú 
külső konzulensi szerep vagy hosszú távú 
tudástőke-befektetés?
Mennyit ér egy Scrum Master és miben 
különbözik az Agile Coach-tól vagy team 
coach-tól?
Mely cégméret agilis transzformációban 
és a munkakultúra átalakulásában van 
igazán szükség ezekre a szerepkörökre 
és hogy illesszük őket a meglévő 
csapatokba?
Számos ehhez hasonló kérdést fogunk 

A Scrum Master szerep egy SAFe 
vállalatnál
SAFe alapelvek alkalmazása Scrum 
Master szemszögből
Agilis& Scrum hibák
Program végrehajtás vezénylése
Folyamatjavítás Kanban& extrém 
programozási módszerekkel
"Nagy-teljesítményű" csapatok 
létrehozása
Program teljesítmény javítása Inspect& 
Adapt workshopokkal

A SAFe alkalmazása Lean vállalatnál
A Lean-agils gondolkodás 
összekapcsolása a termékgazda& 
termékmenedzser szerepekhez
Együttműködés Lean 
portfoliómenedzsmenttel
Vevői igények folyamatos kutatása
Program növekmények bevezetése
A termékgazda/termékmenedzser 
szerepe és felelőssége
Termékgazda/termékmenedzser 
akcióterv létrehozása

Számos fórum foglalkozik a hatékony 
változásvezetés és innovációt ösztönző 
módszertanok problematikájával 
vállalati környezetben. Hogy 
gondolkodnak a startupperek? Hogyan 
aknázhatjuk ki a szinergiákat, ha a 
csapat tagok életkora, adottságai és 
tapasztalatai, munkastílusa eltérő, 
ráadásul a világ más-más pontján ülnek? 
Milyen technológiai eszközökre és 
módszertanra támaszkodjunk? 
Hagyományos, hibrid vagy agilis keretet 
válasszunk?

Ár 349 000 Ft+áfa 150 000 Ft+áfa 349 000 Ft+áfa 349 000 Ft+áfa 45 900 Ft+áfa


