
Co stosujesz na Retrospekcjach?

W tym pytaniu po raz kolejny zasugeruję, aby zacząć od pewnego wprowadzenia zanim
przejdziemy do opisu konkretnych technik, które mieliśmy okazję zastosować z naszym
zespołem, w trakcie Retrospekcji Sprintu. Niewątpliwie są one ważne i każdy Scrum Master
powinien znać ich wiele, ale to nie kreatywne zabawy i warsztaty są istotą wartościowej
Retro i warto to podkreślić.

Po pierwsze wspomnij o tym, że tego typu zdarzeniu nadajesz odpowiednią strukturę (jeżeli
tego nie robisz, spróbuj:)) rekomendowaną przez panie Esther Derby i Dianę Larsen w
książce “Agile Retrospectives: Making Good Teams Great”. Polega ona na podzieleniu
spotkania na etapy:

1. Set the stage,
2. gather data,
3. generating insights,
4. deciding what to do,
5. closing the retrospective.

Każdy z nich ma swoje określone zadanie i służy trochę innym celom. Przykładowo samo
wprowadzenie do Retrospekcji (set the stage) pomaga wejść członkom zespołu na określone
tory myślenia i wczuć się z powrotem w minione wydarzenia ze Sprintu. Dobrze sprawdzają
się tutaj wszelkiego rodzaju szybkie gry czy rundy pytań w stylu jak oceniasz ostatni Sprint w
skali od 1 do 10. Z kolei w fazie generowania pomysłów (generating insighs) skuteczne będą
wszelkie techniki wspierające kreatywne i twórcze myślenie.

Po omówieniu struktury Retrospekcji wymień kilka konkretnych, stosowanych przez Ciebie
gier (z pomocą może przyjść strona zawierająca ich całą masę czyli Retromat). Podkreśl
jednak, że ich stosowanie nie jest kluczowe w dojrzałym zespole, którego członkowie ufają
sobie nawzajem, są otwarci i zaangażowani. Takie zespoły bez dodatkowej motywacji są
chętne do dyskusji i podzielenia się pomysłami na nowe usprawnienia. Ja wspominam
najczęściej jeden z moich zespołów, który na Retro szedł wspólnie do kawiarni w biurowcu i
wszystko już działo się niemalże samo, bez post-itów, rysowania żaglówek czy kart Dixit. Po
prostu rozmawialiśmy, udzielaliśmy sobie informacji zwrotnej i wypracowywaliśmy pomysły
na usprawnienia.

Nie zapomnij też wspomnieć, że ciekawe i angażujące gry to nie jedyne “techniki” jakie
Scrum Master stosuje w trakcie Retrospekcji. Należą do nich również wszelkiego rodzaju
narzędzia facylitacyjne, pytania otwarte czy parafrazowanie.

Na koniec wymień kilka konkretnych usprawnień jakie wypracował Twój zespół w trakcie
spotkania i omów szerzej jak wpłynęło to na pracę w kolejnym Sprincie.

https://retromat.org/en/?id=90-64-55-48-14


Wymień wartości Scruma

Z pozoru pytanie banalne, ale prawdopodobnie wielu kandydatów odpowiedziałoby na nie
cytując po prostu z pamięci angielską lub polską wersję. Moim zdaniem znajomość teorii i
umiejętność jej cytowania to zdecydowanie za mało, a kluczowym elementem odpowiedzi na
to pytanie jest wyjaśnienie jak rozumiemy scrumowe wartości i dlaczego są one tak ważne.

Na samym wstępie wspomniałbym o tym, że dla podkreślenia ich istotności twórcy Scruma
zdecydowali się je oficjalnie włączyć do Scrum Guide’a w 2016 roku. Dzięki temu po prostu
pokażemy, że jesteśmy na bieżąco :)

Przechodząc natomiast do omówienia samych wartości opisz dokładnie co dla Ciebie
oznaczają, jak je rozumiesz i do których elementów Scruma się odnoszą. Podaj kilka
przykładów konkretnych aktywności, które były z nimi spójne, a które nie.

Przykładowo wartość Focus, czyli skupienie, może odnosić się do skupienia na celu Sprintu.
Aby zespół o nim pamiętał można przykładowo umieścić go w tytule zaproszenia na Daily
Scruma czy tablicy w zespołowej Jirze.

Na koniec opowiedz jak dbasz o rozumienie i przestrzeganie tych zasad w Twoim zespole.
Ja wielokrotnie robiłem prosty warsztat w ramach Retrospekcji Sprintu, w trakcie którego
rysowaliśmy duży plakat ze skojarzeniami i konkretnymi aktywnościami wszystkich członków,
które wpisywały się lub sprzeciwiały zasadom Scruma. Wniosek za każdym razem był ten
sam - naprawdę warto działać z nimi w zgodzie :)
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