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LEAN SIX SIGMA YELLOW BELT

Ideálny vstup do sveta procesného zlepšovania, zvyšovania kvality produktov a služieb pomocou prístupu Lean

a Six Sigma. Školenie predstavuje sadu nástrojov a techník pre riešenie (nielen) procesných problémov s

cieľom pracovať jednoduchšie, kvalitnejšie a vždy ku spokojnosti zákazníkov.

Pre koho je školenie určené? Pre každého! Toto základné školenie je určené pre špecialistov, administratívnych

pracovníkov, manažérov… skrátka všetkých, ktorí chcú svoju prácu robiť efektívnejšie, rýchlejšie a

jednoduchšie.

Školenie je rozdelené na dve časti. V prvej sa predstavia metodiky Lean, Six Sigma a projektový cyklus DMAIC.

Pomocou simulačnej hry sa ukážu typické problémy v procesoch (defekty a plytvania). V druhej časti školenia

sa predstaví 7 základných nástrojov Lean Six Sigmy, ktoré sa vyskúšajú aj prakticky.

Fakty o školení

● 1 dňové školenie YELLOW BELT online (NOVINKA)

● Simulačná hra a cvičenie podporujúce pochopenie prístupu

DMAIC

● 7 nástrojov kvality a procesného zlepšovanie

● Zakončené testom a vydané osvedčenie Yellow Belt

Naučíte sa:

● Pochopiť dôležitosť procesného zlepšovania v každej firme.

● Správne využívať vybrané nástroje na riešenie problémov.

● Zlepšovať svoju prácu.

● Poznať prístupy Lean a Six Sigma.

● Zoznámiť sa s metodikou DMAIC (postup, ako riadiť projekty).

● Podporovať procesné zlepšovacie projekty.

● Definovať príležitosť (plytvanie) v každodennej práci
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YELLOW BELT VERZE ONLINE – V KOCKE

Yellow Belt školenie poskytuje ucelenú znalosť metodiky Lean, ale hlavne Six Sigma pre 

zlepšovanie výkonnosti firemných procesov (vychádzajúce z projektovej metodiky DMAIC).

YELLOW

BELT

Online

• 1 deň školenia

• 2 skúsení školitelia "live" prezentujú po celú dobu školenia

• 4 profi digitálnej platformy pre online výučbu a kooperáciu

• Zameranie na nástroje "digitálnej kooperácie„

• Potrebné materiály a výstupy v elektronickej podobe

• Zakončené certifikáciou Yellow Belt
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YELLOW BELT ONLINE

● Celý kurz je vedený online formou za pomoci profesionálnych

digitálnych platforiem. Dvaja skúsení školitelia poskytujú "živý" 

výklad, vedú virtuálne workshopy, riadia simulácie a 

zodpovedajú vaše otázky.

● Špecifikum online kurzu je udržať pozornosť a poskytnúť rovnakú

kvalitu informácií intenzívnejšie a zamerať sa na nástroje riešenia

problému pomocou virtuálnych / digitálnych nástrojov.

● Zachovanie základných pilierov: Simulačné hra, práca v tíme

(virtuálna), výklad s elektronickým white-boardom (iPad), test aj 

certifikát.

● Výučba bez cestovných nákladov.

● Využitie nových digitálnych nástrojov (Zoom, Menti, Orchidea a 

Odoo platforma) umožňuje zvýšenie interaktivity programu, a 

navyše si osvojíte používanie nástrojov digitálnej spolupráce a 

riešenie problémov pre Vašu ďalšiu prácu.

● Zachovaná možnosť diskusií s ostatnými účastníkmi z iných

spoločností v reálnom čase pomocou virtuálnych mini-workshopov

vďaka digitálnym aplikáciám.

● Garancia kvality na školenie, ako je naším dobrým zvykom.

● Kompletné materiály – môžeme zaslať poštou ak preferujete aj 

tlačenú formu pre pohodlnejšiu výučbu.
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POROVNANIE DVOCH TYPOV YELLOW BELT KURZOV

YELLOW BELT – v učebni

● Osobné stretnutie - možnosť všetko zažiť

naživo

● Simulácia - kopírujúca reálne prostredie

● Nie je potrebné žiadne technické vybavenie

● Reálne workshopy a diskusie

● Možnosť zdieľať know-how v rámci skupiny 

počas školenia

● Nutnosť cestovať mimo pracoviska / bydliska

YELLOW BELT - online

● Moderná efektívna forma predstavujúca aj 

nástroje digitálnej spolupráce a riešenia

problémov

● Odkiaľkoľvek - nie je nutné dochádzať do 

miesta školenia

● Viac kladený dôraz na prípravu a technické 

zabezpečenie pred školením.

● Práca vo virtuálnych tímoch, pomocou

digitálnych platforiem

● Žiadne cestovné náklady na strane klienta

Spoločné prvky pre obe varianty

● Možná individuálna online konzultácia po ukončení školenia

● Potvrdenie o úspešnom absolvovaní kurzu

● Školiace materiály (v prípade online kurzu zasielame dopredu emailom)

● Garancia kvality – vrátime Vám 25% ceny späť, ak nebudete so školením spokojný
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POROVNANIE DVOCH TYPOV YELLOW BELT KURZOV

Oblasť
Yellow Belt 

“osobný

Yellow Belt 

„online“

Osobná prezentácia školiteľom ÁNO NIE

Virtuálna prezentácia "live" NIE ÁNO

Záverečné osvedčenie ÁNO ÁNO

Simulácia nástrojov Lean Six Sigma ÁNO ÁNO

Workshop - práca v skupinách ÁNO ÁNO

Kompletná fotodokumentácie výstupov z čiastkových cvičení ÁNO ÁNO

Individuálny koučing po skončení školenia ÁNO ÁNO

Ukážka kompletného projektu Lean Six Sigma ÁNO ÁNO

Používanie digit. nástrojov a ich osvojenie pre ďalšiu prácu NIE ÁNO



www.integratedconsulting.sk 7

YELLOW BELT ONLINE - NÁSTROJE

MIRO

Aplikácia na virtuálne workshopy, kde je 

potrebné generovať nápady a tvoriť z nich 

následnej koncepty. MIRO umožňuje 

individuálnu tvorbu nápadov, prácu v 

malých tímoch aj vo veľkých skupinách. 

Nápady môžete tvoriť, triediť, hodnotiť a 

rôzne preskupovať.

ZOOM

Aplikácia na virtuálne video 

konferenčné hovory. V súčasnej dobe

asi najlepšie hodnotená platforma čo

do kvality a stability prenosu video a 

audio signálu.

Obrovskou výhodou tejto platformy je 

možnosť rozdeliť účastníkov do 

menších skupín (tzv. Breakout

rooms) a zadávať im tímové úlohy. 

Školiteľ môže tieto tímy v priebehu

cvičenia "navštevovať"a overovať

priebeh práce.

Samozrejmosťou je funkcia "Chatu" 

pre okamžité zdieľanie nápadov a 

myšlienok.

MENTIMETER

Často potrebujeme poznať Váš názor, brainstormujeme, 

alebo len chceme vedieť ako to ide. Mentimeter je úžasná 

aplikácia na zdieľanie názorov, nápadov i získanie

konsenzuálneho rozhodnutia.

NOTESHELF

Flipchart? Nepotrebujeme. 

Pri výklade používame

kreslenie na iPad PrO v 

aplikácii Noteshelf 2 a 

hneď zdieľame so 

všetkými účastníkmi

online. Všetky dokumenty 

účastníci nájdu na 

Sharepointu alebo v Odoo

ihneď v priebehu školenia

v PDF formátu.

ODOO ERP platforma

Robustná ERP platforma Odoo nám 

umožní zdieľať know-how a dokumenty. 

Webový portál, kam získa účastník 

prístup, poskytne testovacie otázky, 

prezentácie, šablóny. V tomto prostredí

účastníci píšu aj online test. Tento prístup

mu zostane aj po skončení kurzu.
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PREČO ICG?

Metodika založená na praktických príkladoch, dátach z projektov od 50 konzultantov z celej Európy.

Skúsení školitelia, realizovali cez 85 LSS školení za posledných 24 mesiacov.

Prepojenie prístupu LEAN, Six Sigma a riadenia zmien.

Garancia kvality na všetky naše školenia.

Profesionálne celofarebné školiace materiály s prípadovými štúdiami.

Cez 200 pozitívnych referencií.

Európska certifikácia v cene, koučing v priebehu projektu v cene.
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www.integratedconsulting.eu

ICG Integrated Consulting Group Slovakia s.r.o.

office@integratedconsulting.sk

www.integratedconsulting.sk


