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Lean Six Sigma 
Green Belt - ONLINE

Školenie ICG
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Fakty o školení: Naučíte sa:

LEAN SIX SIGMA GREEN BELT

Školenie Green Belt poskytuje ucelenú znalosť metodiky Lean ale hlavne Six Sigma pre zlepšovanie

výkonnosti firemných procesov (vychádzajú z projektovej metodiky DMAIC). Poslucháči sú po

absolvovaní školenia schopní vyhľadať príležitosti pre zlepšenie a následne riadiť stredne veľké

zlepšovacie projekty. Certifikácia Green Belt patrí k medzinárodne uznávaným titulom. Školiace moduly

vždy pripravujeme podľa skutočných potrieb klienta.

Účastníci kurzu sú schopní samostatne definovať, popísať a vykonať ucelený projekt pomocou metodiky

Lean Six Sigma. Cieľom kurzu je predstaviť všetky potrebné a praktické nástroje a techniky metodiky

Lean a Six Sigma, vyskúšať a konzultovať hlavné techniky a nástroje typického zlepšovacieho projektu.

● 8 x 5 hodín školenia GREEN BELT online (NOVINKA)

● Teoretická časť zameraná na pochopenie DMAIC cyklu.

● Praktická časť obsahuje simuláciu, reálne cvičenie na

vybraných procesoch vo firme a definíciu projektu.

● Praktické ukážky projektov a prípadovej štúdie už

hotových projektov súčasťou školenia.

● Záverečný test – Green Belt, 40 otázok

● Certifikácia a online koučing v cene!

● Riadiť stredne veľký procesný projekt Lean Six Sigma

● Definovať rozsah projektu a mapovať procesy

● Merať výkonnosť procesu

● Analyzovať proces pomocou dátovej, grafickej a

procesnej analýzy

● Realizovať analýzy pomocou štatistických softwarov

● Hľadať riešenia a vyhodnotiť najlepšiu variantu

● Nastaviť meranie procesov
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GREEN BELT ONLINE – V KOCKE

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

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

Green 
Belt

Online

• 8 x 5 hodín + popoludňajší koučing (celkom 48 hodín)

• 2 skúsení Master Black Belti ako školitelia počas celého 

školenia

• Až pre 15 účastníkov z rôznych / jednej spoločnosti

• 4 profi digitálnej platformy pre online výučbu a kooperáciu

• Potrebné materiály a výstupy v elektronickej podobe

• Zakončené medzinárodnou certifikáciou Green Belt
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GREEN BELT ONLINE

● Celý kurz je vedený online formou za pomoci profesionálnych

digitálnych platforiem. Dvaja skúsení Master Black Belti

poskytujú "živý" výklad, vedú virtuálne workshopy, riadia

simulácie a poskytujú podporu v priebehu celého kurzu aj po jeho 

skončení.

● Špecifikum online kurzu je udržať pozornosť a poskytnúť rovnakú

kvalitu informácií intenzívnejšie. Tento fakt nás primäl rozložiť

časovú náročnosť školenia do viacerých časových blokov:

○ 8 x dopoludňajšie virtuálne školenie (8:30 – 13:00) 

○ Možnosť odpoludňajšej konzultácie a rekapitulácie

○ Individuálny koučing a príprava zadaných úloh je súčasťou

kurzu

○ Záverečný certifikačný test (online)

● Zachovaná možnosť diskusií s ostatnými účastníkmi z iných

spoločností v reálnom čase pomocou virtuálnych mini-workshopov

vďaka digitálnym aplikáciám.

● Výučba bez cestovných nákladov a celodennej neprítomnosti v 

zamestnaní

● Možnosť využitia nových digitálnych nástrojov (ZOOM, Menti, 

Orchidea a Odoo platforma) a zvýšenie interaktivity programu

● Zachovaná možnosť diskusií s ostatnými účastníkmi z iných

spoločností v reálnom čase pomocou virtuálnych mini-workshopov

vďaka digitálnym aplikáciám
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POROVNANIE DVOCH TYPOV GREEN BELT KURZOV

GREEN BELT – v učebni

● Osobné stretnutie - možnosť všetko zažiť

naživo

● Komplexný servis - zapožičanie notebookov

so štatistickým SW

● Simulácia - kopírujúca reálne prostredie

● Intenzívnejšie - 6 dní školenia celý deň. 

● 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

GREEN BELT - online

● Moderná efektívna forma predstavujúca aj nástroje 

digitálnej spolupráce a riešenia problémov

● Odkiaľkoľvek - nie je nutné dochádzať do miesta

školenia

● Flexibilita v pracovním vytížení – pouze 8x půl den

● Flexibilita v pracovnom vyťažení - iba 8x pol deň

● Viac kladený dôraz na prípravu, testovanie. Pred

školením, aj počas neho - väčšie zapojenie aj v 

čase medzi jednotlivými modulmi

● 5 hodín koučingu v priebehu školenia + 5 hodín

koučingu po ukončení školenia

● Žiadne cestovné náklady na strane klienta

Spoločné prvky pre obe varianty

● Certifikácia a príprava na ňu v cene

● 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 GREEN BELT KURZOV

Oblast
Green Belt 

“osobný”

Green 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

Kompletná fotodokumentácie výstupov z čiastkových cvičení ÁNO ÁNO

Možnosť zapožičania PC so štatistickým SW ÁNO ÁNO

Šablóny, prezentácie, prípadové štúdie ÁNO ÁNO

Individuálny koučing po skončení školenia 10 hodín 5+5 hodín

Ukážka kompletného projektu Lean Six Sigma ÁNO ÁNO

Pomoc s výberom a nasmerovaním prvého projektu ÁNO ÁNO

Používanie digit. nástrojov a ich osvojenie pre ďalšiu prácu NIE ÁNO
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GREEN BELT ONLINE - NÁSTROJE

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.

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.
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GREEN BELT ONLINE – KOMENTÁRE 20.3.2020

Když to vezmu od prvního dne, tak hned po 

něm jsem společně se Zdeňkou dospěl k 

názoru, že školení je na úplně jiné úrovni než 

se standardně setkáváme. Celý kurz jsem 

měl prostě zájem se dozvídat další informace 

a hlavně nad tím přemýšlet a dávat si do 

souvislostí. To podle mě dokáže málokdo 

z lektorů u školených probudit. 

Další skvělá věc, co se Vám povedla, tak 

realizace online kurzu, který jsem ani 

nečekal, že půjde udělat a už vůbec ne na 

takové top úrovni. Za mě 1*. Osobně mě 

velice zaujala technologie zoom, která podle 

mě na 99% nasimulovala dostatečně osobní 

setkání.

Jiří Svoboda, EON

Online verze je určitě velice zajímavá alternativa a byť jsem zprvu na tuto 

možnost nerad přistupoval, nakonec se ukázalo, že mé obavy byly zbytečné. 

Kurz jste zvládli i za těchto nepříznivých podmínek velice profesionálně, 

použitá aplikace se zdá být ideální nástroj pro podobné účely a nepřipadá mi, 

že bych byl oproti face to face podání o něco příliš ochuzen.

Petr Plincelner, SGL Europe

Chtěl bych Vám moc poděkovat za skvělé školení Green Belt. Přestože 

školení spadlo do doby "korona-virové" a mohli jsme zvládnout pouze 1/2 

prezenčně a druhý 3 denní blok probíhal on-line, na kvalitu školení to 

nemělo vliv. Kromě školení Sigma, jsme měli možnost navíc 

vyzkoušet zoom.us nebo menti.com. Školení můžu doporučit všem, kteří 

mají díky době korona-virové víc času pro osobní rozvoj.

Jirka Wotke, Renault Česká republika

http://zoom.us/
http://menti.com/
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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


