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A lean transzformáció kiemelten fontos szereplői azok, akik a különböző csoportmunkákat vezetik, 
moderálják. Legyen az egy problémamegoldó műhelymunka, egy több napos kaizen esemény, 5S indító 
megbeszélés, vagy SMED workshop, a lean eszköztárból alaposan felkészült irányító is gyakran találhatja 
magát nehéz helyzetben. Hogyan tartsa fenn a résztvevők érdeklődését, motivációját? Hogyan kezelje a nehéz 
emberi helyzeteket, „problémás” résztvevőket, és hogyan érheti el az együttműködés szükséges szintjét?  

A 3 napos Lean facilitátor képzés célja, hogy erre a speciális, a csoportmunka emberi tényezőit is sikeresen 
kezelő szerepre készítse fel a résztvevőket, eszközöket és módszereket adjon a kezükbe a feladathoz. 

Résztvevők 

A képzést azoknak ajánljuk, akik a szervezetben a lean transzformáció során csoportokkal dolgoznak, 
műhelymunkákat, csapatmunkát vezetnek, koordinálnak.  

Lean / folyamatos fejlesztési szakcsoportok munkatársait, a leanben aktív irányítói szerepet betöltő 
középvezetőket, specialistákat, mérnököket várunk, akik eredményességüket a csoportdinamika és az emberi 
tényezők tudatosabb kezelésével szeretnék fokozni. 

Optimális résztvevői létszám: 6-8 fő (az on-line formátum interaktivitási keretei között) 

 

Tematika 

  
• A facilitátori szerep a lean transzformációban 

és személyes erőforrásai 
• A csoportmunka sikertényezői, az 

együttműködés fejlesztésének módszerei 
• Kommunikációs eszközök a facilitáláshoz 
• Tipikus csoport-irányítási feladatok: 

döntéshozatal, problémamegoldás, kreatív 

feladat, ötletelés, stratégia-lebontás, akció-
/munkaterv készítés, értekezlet 

• Nehéz helyzetek és „nehéz résztvevők” kezelése 
– egyén és csoport 

• Technikák, eszközök, folyamatok – a facilitátor 
„szerszámosládája” 

• Vizuális facilitálás – a vizuális menedzsment 
speciális esete 
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Módszer 
 
A képzés első két napja a tréning-módszertanra épül. Sok-sok gyakorlaton, játékos feladaton, saját 
tapasztalatok megszerzésén és szituációk irányított feldolgozásán keresztül mélyítik el a résztvevők a 
kapott tudást. Hasznosítjuk a csoportban elérhető, hozott tapasztalatokat, a lean transzformációban 
tipikusan előforduló esetek elemzésével is segítjük a közös tanulást – a facilitátori készségek fejlesztését. 
A harmadik alkalom célja a résztvevők megszerzett új tapasztalatainak feldolgozása. Egy adott „házi feladat” 
végrehajtásának kiértékelése, konzultáció, a felmerült kérdések megválaszolása. 

 

 Képzés oktatói 

 

 

 

 

 

 

 

A képzés helyszíne:  Leannovation Trainig Center – Budakalász, József Attila u. 75. 

Képzés dátum:   Nyílt képzések a honlapon kiírt időpontban, vállalati képzés igény szerint 

Képzés díja:   150.000 Ft / fő.    

Jelentkezés, érdeklődés:  www.leannovation.hu/kepzes   info@leannovation.hu    

 

 

 

 
 
 
 
 

Váthy Edit 
 

A Leannovation alapítója, lean és 
minőségmenedzsment szakértő,  

tréner, coach.. 

Kőrösi Zoltán 
 

Szervezetfejlesztési tanácsadó,  
tréner, coach 

.  


