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Korzyści:

Dla kogo:

✔ Praktyczna wiedza na temat samoorganizacji,

✔ Wprowadzenie do postaw Managementu 3.0,

✔ Strategia zarządzania taką zmianą w organizacji. 

Osoby odpowiedzialne za:

✔ Rozwój zespołu i organizacji,

✔ Realizację projektów i inicjatyw,

✔ Odpowiadających za ocenę i motywacje ludzi.

Program szkolenia:

✓ Autonomia i samoorganizacja podstawą zwinnej organizacji,

✓ Samoorganizacja vs C&C - warsztat praktyczny,

✓ Wnioski oraz dodatkowe narzędzia wspierające autonomię na poziomie 
organizacji,

✓ Co może pójść nie tak ?,

✓ Gra symulacyjna,

✓ Wykorzystanie wiedzy w praktyce,

✓ Kolejne kroki.

Autonomia, samoorganizacja i odpowiedzialność powinna być podstawą każdej zwinnej
organizacji. Szczególnie kiedy metody kija i marchewki przestają działać, a strach przed
porażką blokuje podejście empiryczne. Przedstawiamy warsztat modułowy, którego
kluczową wartością, jest praktyczny trening autonomizacji i samoorganizacji zespołu w
pracy projektowo/produktowej. Wszystko w kontekście bezpieczeństwa ludzi, zespołu i
organizacji odpowiadając wspólnie na pytanie jak wprowadzić taką zmianę skutecznie.

Opis szkolenia



Sylwetka trenera

Barbara Strójwąs

Trener w Beshesha.
Praktyk metodyk zwinnych transformujący
organizacje w kierunku podejścia opartego na
empiryzmie. Z podejściem zwinnym, głównie w
Scrumie, pracuje w różnych konfiguracjach od
prawie 9 lat, a z projektami IT od prawie 20.
Posiada doświadczenie jako członek
DevTeamu, Scrum Master, Product Owner oraz
manager. Kilka organizacji, spory bagaż
doświadczeń zwinnych i nie-zwinnych. Obecnie
jako CEO w firmie wytwarzającej
oprogramowanie dla branży automotiv szerzy
architekturę organizacji opartej na zaufaniu,
autonomii i bezpieczeństwie umożliwiając
eksperymentowanie w wielu obszarach.

TERMIN: 02.04.2020

MIEJSCE: Collegium Da Vinci, ul. Gen. T. Kutrzeby 10, 61-719 

Poznań

Szkolenie dostępnego w ramach pakietu SILVER PLUS oraz GOLD

Łukasz Filut
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Sylwetka trenera

Barbara Strójwąs

Trener w Beshesha.
Praktyk Scruma od 6 lat. Wywodzi się z analityki i 
zarządzania dużymi projektami w IT. Od 4 lat 
wspiera budowanie zespołów opartych na 
autonomii i odpowiedzialności pracując budując w 
dużej hierarchicznej organizacji Scrum Studio. 
Obecnie przenosi swoje doświadczenia na zespołu 
poza IT i od dłuższego czasu pracuje z zespołami 
biznesowymi nad zwinnym dostarczaniem zmian 
procesowych i projektowych w największej grupie 
uczelni niepublicznych w Polsce wspierając duży i 
złożony program jako Scrum Master. 

TERMIN: 02.04.2020

MIEJSCE: Collegium Da Vinci, ul. Gen. T. Kutrzeby 10, 61-719 

Poznań

Szkolenie dostępnego w ramach pakietu SILVER PLUS oraz GOLD

Michał Żak
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