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LEAN SIX SIGMA YELLOW BELT

Ideální vstup do světa procesního zlepšování, zvyšování kvality produktů a služeb pomocí přístupu Lean a Six

Sigma. Školení představuje sadu nástrojů a technik pro řešení (nejen) procesních problémů s cílem pracovat

jednodušeji, kvalitněji a vždy ke spokojenosti zákazníků.

Pro koho je školení určeno? Pro každého! Toto základní školení je určeno pro specialisty, administrativní

pracovníky, manažery… zkrátka všechny, kteří chtějí svou práci dělat efektivněji, rychleji a jednodušeji.

Školení je rozděleno na dvě části. V první se představí metodiky Lean, Six Sigma a projektový cyklus DMAIC.

Pomocí simulační hry se ukáží typické problémy v procesech (defekty a plýtvání). V druhé části školení se

představí 7 základních nástrojů Lean Six Sigmy, které se vyzkouší i prakticky.

Fakta o školení

● 1 denní školení YELLOW BELT v učebně nebo online

(NOVINKA)

● Simulační hra a cvičení podporující pochopení přístupu

DMAIC

● 7 nástrojů kvality a procesního zlepšování

● Zakončeno testem a vydáno osvědčení Yellow Belt

Naučíte se:

● Pochopit důležitost procesního zlepšování v každé firmě.

● Správně využívat vybrané nástroje na řešení problémů.

● Zlepšovat svoji práci.

● Poznat přístupy Lean a Six Sigma.

● Seznámit se s metodikou DMAIC (postup, jak řídit projekty).

● Podporovat procesně zlepšovací projekty.

● Definovat příležitost (plýtvání) v každodenní práci
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YELLOW BELT VERZE ONLINE– V KOSTCE

Yellow Belt školení poskytuje ucelenou znalost metodiky Lean, ale hlavně Six Sigma pro 

zlepšování výkonnosti firemních procesů (vycházející z projektové metodiky DMAIC). 

YELLOW

BELT

Online

• 1 den školení

• 2 zkušení školitelé „live“ prezentují po celou dobu školení

• 4 profi digitální platformy pro online výuku a kooperaci

• Zaměření na nástroje „digitální kooperace“

• Potřebné materiály a výstupy v elektronické podobě

• Zakončeno certifikací Yellow Belt
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YELLOW BELT ONLINE

● Celý kurz je veden online formou za pomoci profesionálních 

digitálních platforem. Dva zkušení školitelé poskytují „živý“ 

výklad, vedou virtuální workshopy, prezentují průběhu celého 

kurzu i po jeho skončení.

● Specifikum online kurzu je udržet pozornost a poskytnou stejnou 

kvalitu informací intenzivněji a zaměřit se na nástroje řešení 

problému pomocí virtuálních / digitálních nástrojů. 

● Zachování základních pilířů: simulace, práce v týmu (virtuální), 

výklad s elektronickým white-boardem (ipad), test i certifikát

● Výuka bez cestovních nákladů

● Využití nových digitálních nástrojů (ZOOM, Menti, Orchidea a 

Odoo platforma) umožňuje zvýšení interaktivity programu a navíc 

si osvojíte používání nástrojů digitální spolupráce a řešení 

problémů pro Vaši další práci.

● Zachována možnost diskuzí s ostatními účastníky z jiných 

společností v reálném čase pomocí virtuálních mini-workshopů 

díky digitálním aplikacím.

● Garance kvality na školení, jak je naším dobrým zvykem.

● Kompletní materiály – můžeme zaslat poštou pokud preferujete i 

tištěnou formu pro pohodlnější výuku.
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POROVNÁNÍ DVOU TYPŮ YELLOW BELT KURZŮ

YELLOW BELT – v učebně

● Osobní setkání – možnost vše zažít naživo

● Simulace – kopírující reálné prostředí

● Není potřeba žádné technické vybavení

● Reálné workshopy a diskuze

● Možnost sdílet know-how uvnitř skupiny během 

školení

● Nutnost cestovat mimo pracoviště / bydliště

YELLOW BELT - online

● Moderní efektivní forma představující i nástroje 

digitálního spolupráce a řešení problémů

● Odkudkoliv – není nutné dojíždět do místa 

školení

● Více kladen důraz na přípravu a technické 

zabezpečení před školením.

● Práce ve virtuálních týmech, pomocí digitálních 

platforem

● Žádné cestovní náklady na straně klienta

Společné prvky pro obě varianty

● Možná individuální online konzultace po ukončení školení

● Osvědčení o absolvování kurzu

● Školicí materiály (v případě online kurzu zasíláme dopředu emailem)

● Záruka kvality – vrátíme Vám až 25% ceny školení – v případě subjektivní nespokojenosti
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POROVNÁNÍ DVOU TYPŮ YELLOW BELT KURZŮ

Oblast
Yellow Belt 

“osobní”

Yellow Belt 

„online“

Osobní prezentace školitelem ANO NE

Virtuální prezentace “live” NE ANO

Závěrečné osvědčení ANO ANO

Simulace nástrojů Lean Six Sigma ANO ANO

Workshop – práce ve skupinách ANO ANO

Kompletní fotodokumentace výstupů z dílčích cvičení ANO ANO

Individuální koučink po skončení školení ANO ANO

Ukázka kompletního projektu Lean Six Sigma ANO ANO

Používání digit. nástrojů a jejich osvojení pro další práci NE ANO
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YELLOW BELT ONLINE - NÁSTROJE

MIRO

Aplikace na virtuální workshopy, kde je 

zapotřebí generovat nápady a tvořit z nich 

následné koncepty. MIRO umožňuje 

individuální tvorbu nápadů, práci v malých 

týmech i ve velkých skupinách. Nápady 

můžete tvořit, třídit, hodnotit a různě 

přeskupovat. 

ZOOM

Aplikace na virtuální video 

konferenční hovory. V současné 

době asi nejlépe hodnocená 

platforma co do kvality a stability 

přenosu video a audio signálu.

Obrovskou výhodou této platformy je 

možnost rozdělit účastníky do 

menších skupin (tzv. „Breakout

rooms“) a zadávat jim týmové úkoly. 

Školitel může tyto týmy v průběhu 

cvičení „“navštěvovat“ a ověřovat 

průběh práce.

Samozřejmostí je funkce „Chatu“ pro 

okamžité sdílení nápadů a 

myšlenek.

MENTIMETER

Často potřebujeme znát Váš názor, brainstormujeme, nebo 

jenom chceme vědět jak to jde. Mentimeter je úžasná 

aplikace na sdílení názorů, nápadů i získání konsenzuálního 

rozhodnutí………..

NOTESHELF

Flipchart? Nepotřebujeme. 

Při výkladu používáme 

kreslení na ipad Pro v 

aplikaci Noteshelf 2 a hned 

sdílíme se všemi účastníky 

online. Všechny 

dokumenty účastníci 

naleznou na Sharepointu

nebo v Odoo ihned v 

průběhu školení v pdf. 

formátu.

ODOO ERP platforma

Robustní ERP platforma Odoo nám 

umožní sdílet know-how a dokumenty. 

Webový portál, kam získá účastník 

přístup poskytne testovací otázky, 

prezentace, šablony. V tomto prostředí 

účastníci píšou i online test. Tento přístup 

mu zůstane i po skončení kurzu. 
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PROČ ICG?

Metodika založená na praktických příkladech, datech z projektů od 50 konzultantů z celé Evropy.

Zkušení školitelé, realizovali přes 85 LSS školení za posledních 24 měsíců.

Propojení přístupů LEAN, Six Sigma a řízení změn.

Garance kvality na všechna naše školení.

Profesionální celobarevné školící materiály s případovými studiemi.

Přes 200 pozitivních referencí (výběr referencí v příloze).

Evropská certifikace v ceně, koučink v průběhu projektu v ceně.
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www.integratedconsulting.eu

T : +420 775 012 859

office@integratedconsulting.cz

www.integratedconsulting.cz

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

Helsinki, Prague, Sofia, Vienna

mailto:office@integratedconsulting.cz

