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Lean Six Sigma 
Green Belt

Ponuka školenia od ICG
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LEAN SIX SIGMA GREEN BELT

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

firemných procesov (vychádzajúce z projektovej metodiky DMAIC). Poslucháči sú po absolvovaní školenia

schopní viesť stredne veľké zlepšovacie projekty. Certifikácie Green Belt patrí k medzinárodne uznávaným 

titulom. Školiace moduly vždy pripravujeme podľa skutočných potrieb klienta. 

Účastníci kurzu sú schopní samostatne definovať, popísať a urobiť 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.

Fakty o školení

● 6 dňové školenie GREEN BELT v učebni / 8 modulov online

● Školenia pre skupinu v mieste zadávateľa

● 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 

● Certifikácie a online koučink v cene!

Naučíte sa :

● 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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AGENDA ŠKOLENIA – NAVIGÁTOR PROJEKTOM

Vyberte 

vhodný 

projekt

Zostavte

projektový tím
Naplánujte

projekt

Analyzujte 

Stakeholdery

Určite rozsah 

projektu

Zozbierajte

hlas zákazníka

Nastavte CTQ 

a cieľ projektu

Identifikujte 

riziká projektu

Zaistite

prínosy

projektu

Spíšte Project 

Charter

DEFINE

Mapujte 

proces

Generujte 

koreňové 

príčiny

Redukujte 

koreňové

príčiny

Plánujte zber

dát (vzorku)

Vytvorte VSM, 

odhalte 

plytvanie

Overte meriaci

systém

Zozbierajte 

dáta o 

procese

Vypočítejte

spôsobilosť 

Identifikujte 

rýchle výhry

Problém?

Plytvanie, 

čas

Variabilita 

defekty

MEASURE

Vykonáme  procesnú analýzu

Vykonáme  štatistickú analýzu

Testovanie

hypotéz
Korelácia

Regresná

analýza

Časová 

analýza

Hodnotová 

analýza

Analýza 

procesného

toku

Analýza 

produktivity 

ľudí a 

zariadení

Analýza 

pracoviska

Vykonáme 

grafickú

analýzu

Problé

m?

ANALYZE

Plytvanie

Variabilita 

defekty

Hľadajte 

riešenia

Prioritizujte

riešenia

Plánujte 

experiment 

DOE

Urobte pilot 

zlepšenie a 

revidujte rizika

Implementujte 

zmeny do 

procesu 

Zaistite prijatie

zmeny

Zoštíhlite

proces

Problém?

Plytvanie, 

čas

Variabilita 

defekty

IMPROVE

CONTROL

Nastavte 

procesný KPI

Naplánujte 

kontrolu 

procesu

Potvrďte 

zlepšenie

(kontrolné

grafy)

Predajte

vlastníkovi

Oslavte 

úspech
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ČO OBSAHUJE NÁŠ GREEN BELT

Simulácie

V priebehu školenia realizujeme

procesnú simuláciu, ktorá je založená na

simulácii typického procesu. Účastníci

školenia budú počas cvičenia

identifikovať kľúčové faktory, definovať

procesný problém, mapovať proces,

analyzovať koreňové príčiny a vo finále aj

zlepšenie procesu.

Projekt

Súčasťou školenia je workshop s cieľom

identifikovať jednotlivé procesy na

zlepšenie. Cieľom tohto workshopu je

vybrať pre Green Belty ideálne procesy s

najväčším potenciálom.

Koučing

V priebehu školenia, medzi jednotlivými

modulmi, ale aj po skončení školenia

môžu účastníci kontaktovať našich

lektorov buď telefonicky alebo emailom a

samostatne riešiť jednotlivé otázky ako k

metóde Lean Six Sigma, tak k praktickej

stránke vedenia projektov.

Podpora analýz štatistickým SW

Vo fáze analýzy kladieme dôraz na

precvičenie štatistickej časti pomocou

praktických prípadových štúdií a analýzu

ich dát v štatistickom softvéri. Naša

spoločnosť vlastní licencované dáta z

viac ako 150 projektov, analýz.

Certifikácia

Spoločnosť ICG vykonáva certifikáciu

"Certified Lean Six Sigma Green Belt"

podľa medzinárodných štandardov.

Podmienkou je úspešné absolvovanie

školenia a potom realizácia procesne

zlepšovacieho projektu. Certifikácia

prebieha niekoľkokrát do roka.

Certifikačný proces aj obhajoba sú

zahrnuté v cene kurzu.

Príklady

V priebehu školenia je predstavených

niekoľko reálnych príkladov a

prípadových štúdií z už realizovaných

projektov.
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GREEN BELT VERZE 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 modulov školenia (8:30-13:00)

• 2 skúsení Master Black Belti - školitelia po celej školení

• Až pre 14 účastníkov

• 4 profi digitálne platformy pre online výučbu a kooperáciu

• Potrebné materiály a výstupy v elektronickej podobe

• Zakončené certifikáciou Green Belt
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ONLINE ŠKOLENIE OD ICG
SPÔSOBY, AKO ZABEZPEČIŤ ČO NAJVÄČŠIE MNOŽSTVO INFORMÁCIÍ PRE ÚČASTNÍKA

Na vysvetlenie používame tablet -

účastník má výstup ihneď po 

nakreslení

Stále zdieľame obrazovku s 

prezentačným/štatistickým softvérom
Elektronické materiály 

a prezentácie 

dostupné na našom 

portáli

Možnosť diskutovať so 

školiteľom priamo 

alebo prostredníctvom 

chatu

Účastník dostane 

elektronické materiály 

s možnosťou 

poznámok v 

elektronickej forme 

(formuláre Adobe)

Možnosť zdieľania 

obrazovky 

predplatiteľa
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ONLINE? - ROVNAKÝ OBSAH, INÉ SKÚSENOSTI, ALE 100% PRAKTICKÉ

Na mieste

v triede

Online
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GREEN BELT OD ICG V ČÍSLECH

3.100 280
Účastníkov školenia,  ktorí 

úspešne ukončili Green belt

školenie od roku 2008. Ide o 

zástupcov služieb aj výroby

7:1

Firem si u nás 

objednalo 

školenie LSS 

Green Belt

Školenie Lean Six Sigma 

Green Belt realizované v ČR 

a na Slovensku

210

Písomných 

referencií od 

účastníkov na 

naše školenie

295

Je priemerné 

hodnotenie po 

ukončení školenia

97%Priemerná návratnosť 

investície z dokončeného 

projektu LSS
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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 školenia za posledných 24 mesiacov.

Prepojenie prístupov LEAN, Six Sigma a riadenie zmien.

Garancia kvality na všetky naše školenia.

Profesionálne celofarebné školiace materiály s prípadovými štúdiami.

Viac ako 200 pozitívnych referencií (výber referencií v prílohe).

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

T: +421 902 453 437

office@integratedconsulting.sk
www.integratedconsulting.sk/

Graz, Berlin, Bratislava, Brussels, Budapest, Bucharest, 

Helsinki, Prague, Sofia, Vienna

mailto:office@integratedconsulting.sk

