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„Semmi nem olyan jó, hogy ne lehetne tovább fejleszteni, ezért

minden területen folyamatos fejlődésre törekszünk.

Ez nem pusztán mottó számunkra, nem jelmondat, amelyet a

falra akasztunk, majd elfeledkezünk róla; mi egyszerűen így

dolgozunk.

Kaizen. A szó folyamatos jobbítást jelent, és ez a vezérelv hajt

bennünket a tökéletes minőség felé vezető úton.”

Kiichiro Toyoda

Lean Design Kft.

2800, Tatabánya

Telefon: 06.20.296.1311

e-mail: info@leandesign.hu

www.leandesign.hu

ÉRTÉKET ADUNK:
IDŐT ÉS PÉNZT!

2015.



Mit szólna ahhoz, ha adnánk

Önnek +1 órát minden nap.

Mit kezdene vele?

ADUNK ÖNNEK 
NAPONTA

+1
ÓRÁT!
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 Mennyivel több terméket tudna gyártani

naponta , ha lenne +1 órája?

 Mennyivel több karbantartást tudna

elvégezni, ha nem lenne vége a 8 órának és

lenne +1 órája?

 Hány több elégedett ügyfelet tudna

kiszolgálni, ha +1 órája lenne rájuk?

TUDJUK A TITKOT!
ÉRDEKLI?



HATÉKONYSÁGOT

NEM
CSAK NORMÁZÁSSAL 

LEHET NÖVELNI

 Norma felülvizsgálat
 Elvárt darabszámok növelése
 Teljesítménybérezés
 Túlóra
 Nyomás, feszültség
 Állandó felügyelet, szigor
 Fegyelmezés
 Szünetek csökkentése
 Dohányzás beszüntetése
 Műszak közbeni beszélgetések 

megszüntetése
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A HAGYOMÁNYOS 

SZEMLÉLET LEJÁRT!
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KÖLTSÉGCSÖKKENTÉS

NEM
HAGYOMÁNYOS 

MÓDON!



Megoldásaink
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LEAN MÉRNÖKI MEGOLDÁSOK

JÁTSZVA TANULNI MÓDSZERTAN

KÜLÖNLEGES LEAN TRÉNINGEK

PROBLÉMAMEGOLDÓ KAIZEN ESEMÉNYEK

HATÉKONY DOLGOZÓI ÖTLETRENDSZEREK

LEAN TRÉNINGANYAGOK

PROFESSZIONÁLIS PREZENTÁCIÓS SABLONOK

INTERAKTÍV E-LEARNING MODULOK



Kaizen

“Folyamatos fejlődés.

Nincs olyan folyamat, ami 

annyira tökéletes lenne, hogy 

nem lehet már fejleszteni.”
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értékeink
KÜLDETÉSÜNK

Küldetésünknek tekintjük a folyamatfejlesztési elvek széleskörű
terjesztését a legfrissebb ismeretanyagok megosztásán keresztül,
ezáltal értéket adni ügyfeleinknek és látogatóinknak, segítve
munkájukat, problémáik megoldását, tudásuk bővítését.

A Lean Design csapata hisz abban, hogy a Lean Termelési Rendszer
módszertana segíti Magyarország kis-, közép- és nagyvállalatainak
fejlődését ebben az igen erős versenyhelyzetben, ahol a fennmaradás
feltétele a fejlődés, a hosszú távú gondolkodás és a tudás folyamatos
fejlesztése.

MINŐSÉGPOLITIKÁNK

Tanácsadói, tréneri tevékenységünk során és az oldalainkon megjelenő
ingyenes tudásanyagokkal a lehető legmagasabb színvonalú szakmai
minőséget kívánjuk képviselni. 15 éves szakmai tapasztaltunk biztosítja
folyamatfejlesztési rendszereink, tréninganyagaink, segédleteink,
írásaink, cikkeink, összefoglalóink magas színvonalú minőségét.

LEAN DESIGN MÉRFÖLDKÖVEK

Töretlen fejlődés, folyamatos fejlesztés a „vevői igények” alapján ...

2014. Lean tréninganyagok és szakmai segédanyagok fejlesztése belső 
vállalati képzésekhez

2013. Lean Design szoftver fejlesztése

2009. Megújult online tartalom, havi 10 000 olvasó, Lean tudástár

2008. LeanDesign.hu szakmai Blog indulása

2007. Lean Design indulása
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Teljes átfutási idő csökkentése

Gépész- és villamosmérnökökből álló csapatunk 15 év

tapasztalatát és legjobb gyakorlatát nyújtja Önnek innovatív

megoldásokkal, legmodernebb módszerekkel és technológiákkal.
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Munkahelyek fejlesztése

Anyagáramlás optimalizálása Gépátállási idő csökkentése

Vizuális gyár kialakítás Motivációs rendszerek



Egyedi tároló rendszerek

Gépész- és villamosmérnökökből álló csapatunk 15 év

tapasztalatát és legjobb gyakorlatát nyújtja Önnek innovatív

megoldásokkal, legmodernebb módszerekkel és technológiákkal.
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Dolgozói ötletrendszer

Darabszám növelés Minőség javítás

20%

5% 38%

Állásidők csökkentése Költségcsökkentés

80%
43%



2015.
JÁTÉKOS TANULÁS

1982.

Rengeteg kiváló magyar nyelvű Lean és

6Sigma könyv létezik már Magyarországon.

Ezekből meg lehet ismerni az eszközök

elméletét, viszont kevés olyan szakirodalom

van, amiből a gyakorlat is könnyen

elsajátítható lenne.

Nem elég olvasni a könyveket, részt kell

venni külső és belső képzéseken,

konferenciákon, nézni szakmai videókat,

szakirodalmat, weboldalakat, látni példákat,

és a gyakorlatban is megtapasztalni azt,

hogy az egyes módszereknek mi a legjobb

gyakorlata, felépítése, tanulsága, a VALÓDI

ÉRTÉKE.
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A tanulás játékos módszertana már 1982

óta szerves része a Lean oktatásoknak,

amikor a Hewlett Packard elkészítette a

„Stockless Production” (Készletmentes

Termelés) videóját. Ez a Youtube-on

megtalálható az „IBM Stockless

Production” kifejezésre keresve. Ezt a

szimulációt tekinthetjük az első olyan

valósághű termelési szimulációnak, ami

bemutatott egy teljes termelési folyamatot

különböző feltételek mellett.

Mérte és összehasonlította a

teljesítményt, következtetéseket vont le

és módosított a termelés körülményein a

jobb üzleti eredmények elérése

érdekében.

Az utóbbi 3 évtizedben számtalan

szimulációs gyakorlat, játék alakult ki

különböző területeken, iparágakban,

melyek a Lean Termelési Rendszer

módszertanának megértését,

elsajátítását, gyakorlati alkalmazását, és

ami még fontosabb, a Lean szemlélet

kialakulását támogatják.

Ezeket a megtapasztalásokat

felhasználva a mindennapi munkánkban

már rutinszerűen jönnek majd elő azok

az ösztönös lépések, melyeket

szükséges megtennünk az egyes

problémák gyors megoldása érdekében.

Mindenki tud problémákat megoldani,

csak ismernie kell a helyes utat és

megszereznie a rutint. Ebben tudunk

segíteni, mint moderátor, tréner.

A Lean módszertan megoldásai évente

sok ezer magyar vállalatnak segítenek a

versenyben való helytállásban. Jobbnak

kell lennünk minden nap, jobbnak a

versenytársaknál. Mindenkinek el kell

indulnia a Folyamatos Fejlődés útján,

megállás nélkül. Ehhez a legjobb

megoldás, ha minden kollégát bevonunk

a közös cél elérése érdekében.

Játszani mindenki szeret!



Folyamatos fejlődés

KÜLÖNLEGES
LEAN TRÉNINGEK

Gyakorlat típusok:

a játékos tanulás módszertanával.

LEAN DESIGN LEAN DESIGN LEAN DESIGN LEAN DESIGN LEAN DESIGN
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A Lean és 6Sigma módszertan elmélete

bonyolulttá válhat, ha nem megfelelő a tréner,

nem megfelelő a tananyag, vagy nem

megfelelő a tanítás módszere. 15 év hazai és

nemzetközi tapasztalatunk alapján tudjuk

ajánlani a JÁTÉKOS TANULÁS módszertanát.

 szimulációk,
 esettanulmányok,
 Lean és 6Sigma módszertan elsajátítók,
 szerepjátékok, 
 készségfejlesztő játékok,
 csapatépítő tréninggyakorlatok, 
 energizálók,
 változáskezelő módszerek,
 jégtörők, 

 nyitó és záró gyakorlatok,
 motiválók,
 problémamegoldás módszereit 

elsajátítók,
 probléma valódi okát felderítők,
 prezentációs készségeket fejlesztők,
 konfliktus kezelők,
 együttműködés fejlesztők,
 kreativitás ösztönzők,

… segítségével érünk el csoportjainkkal olyan eredményeket, 
amikre előtte álmunkban sem gondolnánk.

A játékok megtapasztalása során

a résztvevők olyan készségek

birtokába kerülnek, melyek

segítségével sokkal könnyebben

fogják elsajátítani a Lean

módszertan eszközeit,

módszereit. Látni fogják valódi

értéküket, hasznukat, támogatni

fogják bevezetésüket,

kiterjesztésüket.

LEAN DESIGN LEAN DESIGN LEAN DESIGN LEAN DESIGN LEAN DESIGN



Marshmallow kihívás
Szükséges idő 60 perc.

Csoport mérete 2-3 fős csoportok

Szükséges anyag Minden csoportnak 20 db spagetti, 1 méter

szigetelő szalag, 1 méter cérna, 1 db mályvacukor

Gyakorlat menete

1. Alakítsuk ki a csoportokat, ismertessük a szabályokat, adjuk át a
szükséges alapanyagokat.

2. Adjunk 5 percet gondolkodásra.

3. Adjunk 18 percet az építmények elkészítéséhez

4. Az idő elteltével mérjük meg a magasságokat, hirdessünk
győztest, adjunk jutalmat.

5. Indítsunk beszélgetést a tapasztalatokról, nehézségekről,
projekt munkáról, csapatmunkáról, ötletekről, megoldásokról, döntés
hozatalról,… szólaltassunk meg mindenkit.

6. Ha az idő és a téma engedi válassza ki a csapat a legjobbat és
építse meg mindenki, így mutatva be az egységesített munka értékét.

Tréner jegyzet: A gyakorlat legfőbb értéke, hogy alig egy óra alatt minden

lépését be lehet mutatni egy teljes projektnek az első ötleteléstől egészen a

megvalósításig. A mályvacukrot hungarocell darabbal, a spagettit

hurkapálcával is lehet helyettesíteni, ha nem áll rendelkezésre.
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Áttekintés: A csapatok feladata, hogy a

rendelkezésre álló alapanyagokból a lehető

legmagasabb építményt építsék fel úgy, hogy

a mályvacukor az építmény tetején legyen.

Rendelkezésre álló idő 18 perc. Az építmény

nem rögzíthető az asztalhoz! A mérésnél a

mályvacukor legmagasabb pontját kell mérni

az asztalhoz képest.

Cél: egy folyamat/termék csoportos

fejlesztésének gyakorlati bemutatása,

együttműködés fejlesztése, versenyhezte

kialakítása.

„Ha hallom, elfelejtem, Ha látom,megjegyzem, Ha megteszem,megértem.” Confucius
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9 900 Ft + Áfa / fő / nap

Csoportméret: Min. 10 fő, max. 15 fő

AJÁNLAT

Különleges Lean tréningek
Kihelyezett és nyílt képzéseinken a Játékos tanulás módszertanát alkalmazzuk és

fejlesztjük folyamatosan már közel 10 éve. Több ezer résztvevőnek volt már

lehetőségünk bemutatni és megismertetni a folyamatfejlesztési rendszerek

legmodernebb módszereit és eszközeit. Vigyázat! Ez nem egy prezentációs tréning.

Itt speciálisan kifejlesztett konkrét gyakorlatok, feladatok segítik a módszerek

elsajátítását.

Amennyiben Önre is igaz, hogy
 nem egy „konzerv” tréninget, sablonos Lean tréning prezentációt 

keres,

 hanem egy olyan megoldást, amiben kollégái valóban elsajátítják a
módszertan gyakorlatát, megtanulják elmélettét, megismerik
hátterét, valódi értékét,

 Önnek egyedi igényei vannak a tematika kialakításához és

 a képzéshez támasztott minőségi elvárásai magasak, akkor …

Képzés díja:

Célunk
 olyan egyedileg kialakított képzési tematikát összeállítani,

 ami az egyedi csoportok igényeit teljes mértékben kielégíti,

 értéket adni a módszerek gyakorlatias bemutatásával,

 konkrét példákon, szimulációkon keresztül a gyakorlatias 
problémamegoldás készségét fejleszteni,

 olyan élményt és tudást átadni, ami egy életre megváltoztatja 
szemléletüket, hozzáállásukat.

AJÁNLATUNK ÖNNEK TÖKÉLETES!



A Kaizen egy japán szó, aminek jelentése Folyamatos fejlődés. Igazi ereje abban van, ha

ezt a gyakorlatban megfelelően alkalmazzuk. Az egyszerűség kedvéért egy magyar

példán keresztül mutatjuk be a Gyakorlatias Problémamegoldó Kaizen események

valódi értékét.

KAIZENEsemények
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Rubik kocka. Több oldala van, rengeteg részlet, összetett kapcsolatrendszer, összefüggések. Ahhoz,

hogy a problémát meg tudjuk szüntetni, nagyon jól meg kell ismernünk. Ehhez be kell vonni minden

oldalt, minden olyan résztvevőt, aki az adott folyamatban érintett. "Mind a hat oldalt". Nem szabad

kihagyni senkit, mert azáltal nem ismerünk meg olyan fontos információkat, melyek segíthetik a

probléma megoldását. PROBLÉMA FELISMERÉSE

Amint megismertük a probléma minden részletét, közösen kell ötletelni a megoldására. Számos

problémamegoldó módszer és eszköz segíti a hatékony és gyors munkát. PROBLÉMA MEGOLDÁSA

Nincs két egyforma probléma, nincs két egyforma megoldás. Meg kell találni azt a stratégiát, amivel az

adott probléma minél hamarabb megoldható. Ki kell alakítani azt a lépéssort, melyet következetesen

követve "a Rubik kocka minden oldala azonos színű lesz", így a probléma okait meg tudjuk

szüntetni. LEAN MÓDSZEREK

A csapatban történő munka a leghatékonyabb problémamegoldó eszköz. Lehetőséget kell adni és

biztosítani minden feltételt ahhoz, hogy a csapat minél rövidebb idő alatt, minél több problémát tudjon

megoldani. Minden probléma amit ma megoldunk, holnap már nem fog gátolni minket a hatékony

munkavégzésben. KAIZEN ESEMÉNYEK

A problémákat mindenki látja. Megoldási javaslatok is születnek, de gyakran nem lesznek

megvalósítva, mert nincs egy olyan rendszer, mely ezeket a megoldásokat "meghallgatná". Minden ötlet

értékes, mert problémákat old meg. Szükséges egy olyan rendszer felépítése, ahol van felelőse a

megvalósításoknak, követni tudjuk a fejlődést, motiválja kollégáinkat, ösztönzi a folyamatos fejlődés

gondolatát. DOLGOZÓI ÖTLETRENDSZER

Az eredményeket, lehetőségeket megfelelő módon kell kommunikálni. Inspirálni egymást, felhasználni

a legjobb gyakorlatokat, kiterjeszteni a bevált megoldásokat, elismerni a közös sikereket és

eredményeket. MOTIVÁCIÓ, KOMMUNIKÁCIÓ

Az eredmények számszerűsítése kulcsfontosságú a hosszú távú fejlődésért. Fel kell mutatni azokat az

eredményeket amiket a csapatok elértek/elérhetnek, illetve alátámasztani pénzügyi modellekkel a

beruházások megtérülését. MEGTÉRÜLÉS SZÁMOLÁS

Sok idő, rengeteg munka és szoros együttműködés szükséges ahhoz, hogy a Folyamatos Fejlődés a

cég kultúrájának részévé váljon hosszú távon. FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

Problémamegoldó 
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9 900 Ft + Áfa / fő / nap

Csoportméret: Min. 10 fő, max. 15 fő

AJÁNLAT Problémamegoldó 

Kaizen események
Hisszük, és 10 éves gyakorlati tapasztalatunk alapján tudjuk, hogy mindenki tud

problémát megoldani! Nem kell hozzá sok idő vagy rengeteg pénz, technológia

fejlesztés. A legtöbb esetben a legolcsóbb, legegyszerűbb megoldás a

leghatékonyabb. Hogyan lehet ezt megtudni? A titok, hogy ehhez egy gyakorlatiasan

kialakított módszertant, a Kaizen eseményeket kell megfelelő módon alkalmazni.

Vigyázat! Ez nem egy órás megbeszélés. Több száz Kaizen esemény vezetése alapján

fejlesztettük ki a leghatékonyabb tematikát és moderációt, amit most ajánlunk

Önnek.

Amennyiben Önre is igaz, hogy
 nap mint nap problémákkal szembesül, megoldásokat keres,

 kollégái inkább a problémákat sorolják, mint megoldanák azokat,

 szeretné bevonni kollégáit a problémamegoldásba, szemléletüket
megváltoztatni, de nem tudja hogyan, akkor…

Esemény díja:

Célunk
 problémákra közösen megoldásokat keresni,

 problémakezelő szemléletet kialakítani,

 bemutatni a csoportos problémafeltárás igazi erejét,

 a javasolt megoldásokat akár azonnal bevezetni az elfogadás után,

 eredményeket mérni és bemutatni,

 számszerűsíteni a fejlesztéseket,

 egyedileg kialakított képzéssel a csoportok Lean tudását bővíteni.

AJÁNLATUNK ÖNNEK TÖKÉLETES!



Mennyi költséget lehet csökkenteni egy jól működő Dolgozói Ötletrendszerrel?

Hazai tapasztalatok és pénzügyi modellek alapján ki tudjuk jelenteni, hogy egy

átlagos Dolgozói ötlet legalább 50.000 Ft éves költségcsökkentést okoz.

Ha egy 500 fős cégnél átlagban minden kolléga bead egy fejlesztési javaslatot

évente, minimum 25 millió Ft költségcsökkentést eredményez. Tudva, hogy a

nagy értékű dolgozói ötletek valódi költségcsökkentő hatása több 10 millió

Forint is lehet, ezért felelősen kijelentjük, hogy minimum évi 250 millió forint

költségcsökkentést lehet elérni egy jól működőd Dolgozói ötletrendszerrel!

Hatékony
Dolgozói Ötletrendszerek

„MINDEN ÖTLET FONTOS, 

MINDEN ÖTLET ÉRTÉKES!”

Kollégái szakmai tapasztalata rendkívül értékes! Minden

problémára van megoldás csak meg kell találni azt a

személyt, aki tudja a választ. Megfelelő motivációs

rendszerrel nem kell keresni a megoldásokat, kollégái

azonnal megoldják a problémákat.

&
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HOGYAN TUDJUK TÁMOGATNI AZ ÖN VÁLLALATÁT?
 Egyszerűsítjük fejlesztési folyamatait

 Bevonjuk kollégáit a problémafeltáró és 

megoldáskereső folyamatokba

 Felhasználjuk a teljes szervezet értékes tudását, 

tapasztalatát, ötleteit, erejét, felbecsülhetetlen 

energiáját

 Eredményesebbé tesszük a megoldásokat

 Fenntarthatóvá tesszük a bevezetett újításokat

 Hatékonnyá tesszük a kommunikációt

 Követhetővé alakítjuk át a feladatokat, felelősöket és 

határidőket

 Átláthatóvá válik a teljes fejlesztési stratégia

 Számszerűsíthetővé tesszük az eredményeket

 Megoszthatóvá tesszük a Legjobb Gyakorlatokat
 Erősítjük a csapatmunkát és együttműködést

DOLGOZÓI ÖTLETRENDSZER 

ÉRTÉKEI
 Versenyképesség fokozása

 Termelékenység növelése

 Költségek csökkentése

 Minőség javítása

 Biztonság fejlesztése

 Morál javítása

 Motiváció
 Csapatmunka fejlesztése



A HAGYOMÁNYOS

LEJÁRT

ÖTLETLÁDÁK
IDEJE

 Nincs motiváció, nincs jutalom
 Nincs követés
 Nincs felelős
 Nincs határidő
 Kevés a megvalósulás
 Hosszú idő alatt lesz bevezetve
 Nem megfelelő döntési 

folyamat
 Nincs számszerűsített eredmény
 Rengeteg pénz, kevés haszon
 Haszontalan ötletek
 Nincs megtérülés
 Nincs fenntartás
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99 900 Ft + Áfa / nap

Komplett rendszerépítés ideje: 3-5 intenzív nap

AJÁNLAT Hatékony 

Dolgozói Ötletrendszer
A hagyományos ötletládák ideje lejárt! Nem elég kitenni egy ládát és néhány

nyomtatványt ahhoz, hogy a dolgozók elkezdjenek problémákat feltárni és

megoldásokat keresni rá. Megfelelő fejlesztési rendszer, motiváció, adminisztráció,

riportolási rendszer, belső marketing, … és rengeteg hazai tapasztalat … szükséges

ehhez. Sok szöveg helyett a megoldásunk: 10 év alatt kifejlesztettünk egy komplett

működő rendszert. Ezt ajánljuk Önnek fel. Nem kell várni, nem kell kipróbálni,

garantáltan nem lesz kudarc, mert minden hazai tapasztalatunkat megosztunk

Önnel!

Amennyiben Önre is igaz, hogy
 jól működő komplett folyamatfejlesztési rendszert keres,

 eredményeket akar látni rövid időn belül,

 jól működő motivációs rendszert szeretne felépíteni,

 megvan a vezetői elkötelezettség, akkor…

Rendszerfejlesztés díja:

Célunk
 10 év tapasztalatának megosztása,

 az eredmények számszerűsítése

 konkrét működő megoldások bemutatása,

 teljes körű rendszer építés az első lépétől az utolsóig,

 önműködő folyamatfejlesztési rendszer fejlesztése

 100%-os megelégedettségi garancia vállalás.

AJÁNLATUNK ÖNNEK TÖKÉLETES!



Lean Tréninganyag

LeanShop.hu - A Lean szemlélet kialakításához elengedhetetlen szimulációs eszközök,

szoftverek, tréning anyagok, segédletek, prezentációs sablonok. Nem csak Lean

szakembereknek!

csomagok

 150 Lean + 6Sigma + Kaizen játékleírás belső 
oktatásokra, Kaizen eseményekre, 
problémamegoldó workshopokra, 
megbeszélésekre

 Részletes leírás a játékos tanulás 
módszertanáról, hatékony alkalmazásáról, 
hazai tapasztalatokról

 A Kaizen valódi értéke
 Az A3 módszertan a gyakorlatban
 50 oldalas Lean kézikönyv, Csak a lényeg!
 50 Lean terror kártya (tudás ellenőrzés)
 110 válogatott Lean/6Sigma oktató videó
 10 különleges Egy perc és Lean játék
 100 Egypontos lecke

 100 oldalas Lean/6Sigma/TQM prezentáció 
sablon

 1 Komplett Lean szimuláció leírás
 Poka Yoke munkafüzet
 Hatékony Dolgozói Ötletrendszer 

kialakításának alapjai, alap adatbázis
 3 szintű belső Lean képzési program: 10+ 

modul
 Több 100 segédletek, példatár, számolási 

modell
 Belső marketing eszközök, poszterek, 

brosúrák, újság sablonok
 A Testbeszéd

Kimondottan belső Lean/6Sigma képzések önálló megtartására 
fejlesztve, 15 év hazai Lean tanácsadói, tréneri, Kaizen esemény 

moderálási tapasztalatok alapján!
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LeanShop.hu
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KÜLÖNLEGES LEHETŐSÉG A LEAN 

SZEMLÉLET KIALAKÍTÁSÁRA

RÖVIDEN: 150+ Lean/6Sigma/Kaizen gyakorlat 242

oldal, Játékos Tanulás módszertana 30 oldal,

Kaizen valódi értéke 15 oldal, A3 módszer 20

oldal, Lean kézikönyv 50 oldal, Lean

terrorkártyák 50 oldal, 11 órányi Lean

videó 110 darab, Egypontos lecke 100 darab,

Egy perc és Lean 10 darab, Lean/6Sigma/Kaizen

prezentációs sablon 100 oldal, Komplett Lean

szimuláció leírás 4 óra, Poka Yoke

munkafüzet 50 feladat, Hatékony Dolgozói

Ötletrendszer, 3 szintű belső Lean képzési

rendszer 250 oldal, 120 perc videó, Lean

segédletek 100+, Belső marketing eszközök 30+,

Testbeszéd 27 oldal.

https://www.youtube.com/watch?v=KOlTtIFC9z4
https://www.youtube.com/watch?v=KOlTtIFC9z4


Találjukmeg az utat
Szükséges idő 20 perc.

Csoport mérete Korlátlan.

Szükséges anyag Előre nyomtatott A4 méretű labirintus, lehetőleg

több különböző. Tipp: http://www.mazegenerator.net/ itt lehet

generáltatni, majd akár kinyomtatni.

Gyakorlat menete

1. Osszuk ki a lapokat. Ismertessük a feladatot. Cél: 1-5 perc alatt kijutni
a labirintusból. Az időt a labirintus nehézségétől függően kell
változtatni.

2. Indítsuk az órát. Az idő elteltével hirdessünk nyertest, adjunk jutalmat.

3. Indítsunk beszélgetést a nehézségekről, a próbálkozásokról,
zsákutcákról, döntési helyzetekről. Hozzunk párhuzamot a projekt
managementtel és a problémamegoldással.

Tréner jegyzet: Itt is lehet akár több fordulót vezetni. A második fordulóban

adhatunk több előkészítési időt, így a sikermár biztosabb, ezzel a lépéssel
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„Ha hallom, elfelejtem, Ha látom,megjegyzem, Ha megteszem,megértem.” Confucius

Áttekintés: Egy egyszerű játék, aminek igen sok

tanulsága lehet, ha jól moderáljuk. A feladat

egyszerű, a kapott labirintusban el kell jutni az egyik

sarokból a másikba.

Célok: jégtörő, problémamegoldás, logika,

gondolkodásra ösztönzés, energizáló, jó kedv.

emelhetjük ki a projektek előkészítésének fontosságát.

Ha a csapatmunkát is bele szeretnénk vonni, akkor két

fős csoportokban is kereshetik a megoldást.

Jó szórakozást! Jó tanulást!

http://www.mazegenerator.net/
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AJÁNLAT Lean tréninganyag 

csomagok



Prezentációs sablonok

PRO F E S SZ I ONÁL I S

POWERPOINT PREZENTÁCIÓ 

KÉSZÍTÉSHEZ

minden olyan eszköz és segítség, melyekkel KÖNNYEN,

GYORSAN lehet PROFESSZIONÁLIS, LÉNYEGRE TÖRŐ

ÉS HATÁSOS előadásokat, projekt beszámolókat, tréning

anyagokat, vezetői riportokat, összefoglaló jelentéseket

készíteni.

Versenytárs 
elemzés

Termék 
management

Kreativitás eszközök LEAN eszközök

Üzleti terv 3D munkafolyamat Cégbemutató 
prezentáció

Marketing eszközök

WWW.PPT.LEANDESIGN.HU

NÉHÁNY PÉLDA

TÖBB 1000 OLDAL KÉSZ SABLON
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http://ppt.leandesign.hu/prezentacio-webshop/uzleti-csomagok/versenyt%C3%A1rs-elemz%C3%A9s-detail.html
http://ppt.leandesign.hu/prezentacio-webshop/uzleti-csomagok/term%C3%A9k-management-detail.html
http://ppt.leandesign.hu/prezentacio-webshop/uzleti-csomagok/kreat%C3%ADvit%C3%A1s-eszk%C3%B6z%C3%B6k-detail.html
http://ppt.leandesign.hu/prezentacio-webshop/uzleti-csomagok/tqm-eszk%C3%B6z%C3%B6k-detail.html
http://ppt.leandesign.hu/prezentacio-webshop/uzleti-csomagok/%C3%BCzleti-terv-detail.html
http://ppt.leandesign.hu/prezentacio-webshop/uzleti-csomagok/3d-munkafolyamat-grafika-detail.html
http://ppt.leandesign.hu/prezentacio-webshop/uzleti-csomagok/c%C3%A9gbemutat%C3%B3-prezent%C3%A1ci%C3%B3s-eszk%C3%B6z%C3%B6k-pr%C3%A9mium-detail.html
http://ppt.leandesign.hu/prezentacio-webshop/uzleti-csomagok/marketing-eszk%C3%B6z%C3%B6k-detail.html


Interaktív E-Learning

Megoldásunkkal olyan problémákra adunk választ, ami a 21. század legnagyobb

kihívása: folyamatos belső képzések, tudás menedzsment. Bárhol, bármikor, bármilyen

eszközzel elérhető interaktív képzési modulok, egyedi képzési utak, tematikák, tudás

visszaellenőrzés, központi tudástár. Vállalati Tudás Menedzsment

modulok
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Egy vállalat belső képzési rendszerének

gyenge pontja általában az, hogy igaz

vannak képzési anyagok, vannak

különböző témákban oktatások, de ezek

szervezése, követése, rugalmas bővítése,

rendszerbe foglalása nehézkes, a képzési

anyagok elérése szinte lehetetlen. A

képzések adminisztrációja esetenként több

embert igénylő feladat, és még így sem

megy minden úgy, ahogy kellene.

MEGOLDÁS: E-LEARNING

Az E-Learning egy olyan számítógépes

képzési forma, amely az egyéni tanulás és

fejlődés lehetőségét a leghatékonyabb

módon biztosítja. Sokan ismerik a

fogalmat, de kevesen tudják pontosan mit

is jelent ez és milyen problémákra, milyen

megoldásokat nyújt.

Fontos! Jobb letisztázni az első

gondolatoknál: az E-Learning nem váltja

ki a hagyományos oktatást! Tévhit, hogy

mindent meg lehet tanulni a számítógép

előtt! Az viszont igaz, hogy tudja

támogatni az oktató munkáját, segíteni a

hallgatót a tudás elsajátításában. Az

elkészített E-tudásanyagok

megismerésével a hagyományos

képzés akár lehet rövidebb, jobban a

gyakorlatra fókuszált. „Az elméletet el

lehet olvasni a képernyőn is,

tapasztalatot csak gyakorlat közben

lehet szerezni”

További tévhit általában az, hogy az E-

Learning bonyolult rendszer,

szakembert igénylő tananyag fejlesztés,

amiben sok idő elkészíteni a modulokat,

csak szerver alapú lehet, és nagyon

drága. Kijelenthetjük, hogy ezek közül

egyik sem igaz.



Interaktív E-Learning

Megoldásunkkal olyan problémákra adunk választ, ami a 21. század legnagyobb

kihívása: folyamatos belső képzések, tudás menedzsment. Bárhol, bármikor, bármilyen

eszközzel elérhető interaktív képzési modulok, egyedi képzési utak, tematikák, tudás

visszaellenőrzés, központi tudástár. Vállalati Tudás Menedzsment

modulok
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KÜLÖNLEGESSÉG

A kimenet Flash alapú, így akár internetre, intranetre, vagy akár a hálózatra is fel lehet

tenni, de alkalmas DVD-ről, pendriveról való futtatásra is, sőt Android, IOS rendszeren is

lejátszható.

Keretrendszerünk alkalmas bármilyen belső képzési modul készítésére, videók,

prezentációk, dokumentumok csatolására és megjelenítésre. A tudás ellenőrzésére

számtalan teszt lehetőség van: kiválasztós, pipálgatós, képre kattintós, kép kiválasztós (jó,

nem jó), párosítós, sorrendbe helyezős, kitöltős, válaszolós… igazából csak a képzelet

szab határt. Gamification! :-)

LEHETŐSÉGEK

Jelenleg már kész dokumentumokat (ppt, xls, doc, pdf,…) is át lehet alakítani ebbe a

rendszerbe, így nem kell újakat készíteni, csak egyszerűen importálni.

PÉLDÁK

Belső dokumentáció oktatás, céges bemutató, termék bemutató, ellenőrzési mód

bemutató, szoftver használat, levelező szoftver használat, SAP modul bemutató,

minőségbiztosítási modul, orientációs oktatás, selejtok bemutató, új technológia ismertető,

folyamat bemutató, ISO minősítéshez kötelező oktatásokat ledokumentáló, ismétlődő

oktatás, EHS, … a modulokat össze lehet fűzni egy képzési tematikába, majd személyre,

vagy pozícióra, csoportra az LMS rendszerben elérhetővé tenni, aminek „elvégzését”

követni, a vizsga eredményét adminisztrálni lehet.

Van megoldásunk!



1.

Minden oktatást E-Learning-ben!

Jobb letisztázni az első gondolatoknál: az E-Learning nem váltja ki a hagyományos oktatást! Tévhit, hogy mindent

meg lehet tanulni a számítógép előtt! Az viszont igaz, hogy tudja támogatni az oktató munkáját, segíteni a hallgatót a

tudás elsajátításában. Az elkészített E-tudásanyagok megismerésével a hagyományos képzés akár lehet rövidebb,

jobban a gyakorlatra fókuszált. „Az elméletet el lehet olvasni a képernyőn is, tapasztalatot csak gyakorlat

közben lehet szerezni”

TÉVHITEK

az E-Learning-ről

2.

Teljesen új képzési anyagokat kell készíteni, az eddigieket ki kell dobni

A legtöbb képzési anyag PowerPoint, Word, Excel formátumban található. Ezeket egy keretrendszer segítségével

könnyen át lehet alakítani E-tudásanyaggá, úgynevezett SCORM csomaggá. Nem kell semmit se kidobni, újat

készíteni. A jelenlegit fel kell használni, majd kihasználva a multimédiás lehetőségeket, fejleszteni akár videókkal,

képekkel, interaktív tartalommal, így a hallgatók számára még értékesebb lesz a tudás, amit megkapnak.

3.

Teljes körű adminisztráció

Az úgynevezett LMS (Learning Management System) rendszereknek ez az egyik legnagyobb előnye. Pontosan be

lehet állítani, hogy ki milyen oktatást mikor kapjon, mihez férjen hozzá, mit mi után ismerjen meg, majd a végén a

megismert tudás ellenőrzésével pontosan lehet regisztrálni, hogy ki milyen eredménnyel végezte az adott képzést.

Ez minden ISO rendszer elvárása. A regisztrált adatokat Excel formátumba könnyen meg lehet kapni, fel lehet

dolgozni.

Fontos! Ha nincs lehetőség LMS rendszer futtatására, akkor is ki lehet használni az E-Learning rendszerek rengeteg

előnyét, egyedül a regisztráció nem lesz megoldva, mert ahhoz valóban szerver kapcsolat kell. Egy normál fájlok

tárolására használt közös hálózaton is ki lehet alakítani E-Learning rendszert, van megoldásunk

4.

Központi tudástár

Rengeteg előny mellett, ez az egyik legértékesebb. Központ helyen van (akár központi szerveren, vagy hálózaton) az

összes képzési anyag, strukturálva, rendezve témák, területek, tudásszintek szerint. A legtöbb kompetencia rendszer

gyengesége az, hogy vannak tréninganyagok, de nem egy helyen, hanem az oktatóknál. Így viszont, ha valakinek

szüksége van rá, nehezen fogja megtalálni. Egy központi hely kialakításával bármikor el lehet érni a hét 7 napján a

nap 24 órájában. Ez egy óriási előny!

és értékek



5.

Egyedileg kialakítható tudásfejlesztési utak

Az LMS rendszer segítségével (de ha nincs LMS, akkor is vannak megoldások!) egyénre, csoportra, vagy akár

pozícióra egyéni tudásfejlesztési utakat lehet kialakítani. Modulokat, sorrendet, feltételeket, ami időhöz, képzés

elvégzéséhez (pl: min 80%) vagy engedélyhez kötött. Teljes körű jogosultsági szinteket lehet beállítani, így akik

belépnek a rendszerbe csak azt látják ami rá vonatkozik, olyan tudásanyagokhoz, ismertetőkhöz, összefoglalókhoz

fér hozzá, ami az ő munkájához, pozíciójához szükséges. Különlegesség: évente ismétlődő oktatásokat be lehet

állítani!

az E-Learning-ről

6.

Tudás visszaellenőrzése

Az E-tudásanyagokba tudás ellenőrzési pontokat lehet betenni, amit a rendszer figyel, összesít, és a feltételeknek

megfelelően sikeresnek vagy sikertelennek értékel. Ezt is természetesen regisztrál, ami visszakövethető, hogy ki

mikor, milyen E-képzési modult nézett végig, vagy a végén található vizsgát milyen eredménnyel végezte el. Vannak

megfelelő védelmek, hogy „ne legyen két egyforma teszt”, így megelőzhető az esetleges „másolás”.

7.

Interaktivitás

Az E-tudásanyagokat érdemes folyamatosan fejleszteni. Itt is kerülni kell a „csak végig kattintgatós” modulokat. Kis

kreativitással, ötletekkel interaktívvá lehet varázsolni bármilyen száraz anyagot. Videókkal, animációkkal,

multimédiás tartalmakkal olyan modult lehet kialakítani, amit a résztvevő értékelni fog, az átadni kívánt tudás

biztosabban fog átmenni.

8.

Gyakorlati feladatok a számítógép előtt!

Az E-tudásanyag nem jelenti azt, hogy csak számítógép előtt kell végignézni az oldalakat, videókat. Újabb

ötleteléssel, kreativitással adhatunk feladatokat, ami miatt el kell hagyni a számítógépet (később itt tudja folytatni),

majd mérnie kell valamit, összegyűjteni, megkérdezni,… bármi ami gyakorlatiassá teszi a modult. Majd a válasz

megadásával ezt ellenőrizni is lehet az E-tudásanyagban. Érdemes erre időt szánni a fejlesztésben. Csak egyszer

kell!

TÉVHITEK
és értékek
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E-Learning

 „Tudtad, hogy a McDonald's termelési rendszerét

Made For You -nak hívják?

 Miközben a mekiben vártál a hamburgeredre

megfigyelted már azt, hogyan készítik a

termékeket?

 Tudtad, hogy 90 másodperc a cél a kiszolgálásban,

kérj bármit?

 Hogy lehet az, hogy a BigMac Budapesten,

Tatabányán, Győrben és Debrecenben is ugyanolyan

ízű? Pedig mások készítik...

 Hogy lehet, hogy ha elmész Londonba, New

Yorkba,... ott is ugyanazt kapod?

 Nézted már a folyamatokat? A technológiát? A

munkakörnyezetet? Az embereket?

 Érdekes, ugye? Rengeteg tanulság és követendő

példa van benne. Tovább lépek, rengeteg

hasonlóság van a Lean Termelési Rendszerrel.”

http://leandesign.hu/leandesignhu-e-learning-modulok

PÉLDA A LEANDESIGN.HU-RÓL

„Mi nem gyorsétterem, hanem 

gyorskiszolgáló étterem vagyunk”

http://leandesign.hu/leandesignhu-e-learning-modulok
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AJÁNLAT E-Learning

Rendszer kialakítása
Az E-Learning egy olyan számítógépes képzési forma, amely az egyéni tanulás és

fejlődés lehetőségét a leghatékonyabb módon biztosítja bárki számára. Bárhol,

bármikor, bármilyen eszközzel elérhető interaktív képzési modulok és képzési

útvonalakkialakításával a leghatékonyabb belső oktatási rendszert tudja felépíteni.

Amennyiben Önre is igaz, hogy
 belső képzési rendszerét szeretné hatékonyabbá tenni

 az oktatások adminisztrációjában keres segítséget az ISO rendszer 
miatt

 nincs sok idő az oktatásokra, így az E-learning segítségével 
szeretné kialakítani vállalatánál az önálló tanulás lehetőségét, így 
az oktatásokon résztvevők már egy alapismeret kapnak az 
elméletről, ezért rövidíthető az oktatás teljes időtartama

 szeretne egy központi tudástárat kialakítani az oktatási 
anyagoknak, ismertetőknek, folyamat- vagy technológia 
leírásoknak, amihez csak a jogosultságoknak megfelelően férjenek 
hozzá kollégái.

Vállaljuk
 interaktív E-tudásanyagok készítését

 jelenleg kész, régi oktatási anyagok átalakítását SCORM csomagokká

 jelenlegi oktatási anyagok multimédia tartalommal való fejlesztését

 LMS rendszer felépítését

 vagy LMS rendszertől független (ha nincs lehetőség szerver 
futtatására) céges fájl hálózaton kialakított E-Learning rendszer 
felépítését

 tudás ellenőrzési E-modulok készítését

AJÁNLATUNK ÖNNEK TÖKÉLETES!



Genchi Genbutsu
“Menjünk oda a helyhez, ahol a 

dolgok történnek, hozzunk elsőre 

jó döntéseket, legyen egyetértés 

és közös célok.”

Lean Design Kft.

2800, Tatabánya

Telefon: 06.20.296.1311

e-mail: info@leandesign.hu

www.leandesign.hu


