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POROVNANIE DVOCH TYPOV BLACK BELT KURZOV

BLACK BELT – v učebni

● Osobné stretnutie - možnosť všetko zažiť 

naživo

● Komplexný servis - zapožičanie notebookov so 

štatistickým SW

● Simulácia – kopírujúca reálne prostredie výroby 

/ služieb

● Intenzívne celodenné školenie

● Nie je potrebné žiadne technické vybavenie

● Reálne workshopy a diskusie

● 10 hodín online koučingu po školení

● Možnosť zdieľať know-how v rámci skupiny 

počas školenia

BLACK BELT - online

● Moderná efektívna forma predstavujúca aj 

nástroje digitálnej spolupráce a riešenia 

problémov

● Odkiaľkoľvek - nie je nutné dochádzať do 

miesta školenia

● Flexibilita v pracovnom vyťažení – len poldenné 

školenie

● Viac kladený dôraz na prípravu, testovanie.

● 10 hodín koučingu v priebehu školenia + 10 

hodín koučingu po ukončení školenia

● Žiadne cestovné náklady na strane klienta

● Súčasťou školenia sú tímové cvičenia (párová 

diskusia) 

● Individuálny koučing a test v priebehu školenia

● Intenzívne zapojenie tiež medzi jednotlivými 

modulmi

Spoločné prvky pre obidve varianty

● Certifikácia a príprava na ňu v cene

● Školiace materiály

● Záruka kvality – vrátime Vám až 25% ceny školenia – v prípade subjektívnej nespokojnosti
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POROVNANIE DVOCH TYPOV BLACK BELT KURZOV

Oblasť
Black Belt

„v učebni”

Black Belt 

„online“

Osobná prezentácia školiteľom ÁNO NIE

Virtuálna prezentácia "live" NIE ÁNO

Záverečná certifikácia a príprava ÁNO ÁNO

Simulácia nástrojov ÁNO ÁNO

Workshop - práca v skupinách ÁNO ÁNO

Testové otázky ÁNO ÁNO

Využitie štatistického SW počas školenia ÁNO ÁNO

Šablóny, prezentácie, prípadové štúdie ÁNO ÁNO

Individuálny koučing po skončení školenia 10 hod. 10+10 hod.

Ukážka kompletného projektu Lean Six Sigma ÁNO ÁNO

Prístup DFSS + Change Management (pre Black Belt) ÁNO ÁNO

1 denná komplexná simulácia (pre Black Belt) ÁNO virtuálne

Podpora pri výbere príležitosti (Projektu) ÁNO ÁNO

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


