MODEROVANIE WORKSHOPOV
Riešenia problémov a zlepšovania procesov

TERMÍNY
Jar:

16.06.2020

Jeseň:

04.11.2020

Zdokonalenie sa v moderovaní procesných a projektových tímov prináša schopnosť zamerať sa na najdôležitejšie úlohy
tímu a efektívne využiť čas stretnutí tímu.
Moderátori dokážu profesionálne zvládnuť problémové situácie a udržať nasmerovanie práce zúčastnených. Členovia
tímov zlepšovania sú schopnejší a motivovaní aktívne spolupracovať pri riešení úloh.

OBSAH
Kľúčové faktory úspechu pri moderovaní workshopu
Motivačné príklady skúseností z praxe.
Videofilm s ukážkami tímového riešenia úloh a zlepšovania procesu.

Príprava na moderovanie workshopu
Stanovenie cieľov a očakávaných výstupov.
Príprava plánu workshopu a rozdelenie úloh.

Postup pri moderovaní workshopu
Úlohy moderátora a techniky vedenia workshopu.
Zvládnutie rozbehu workshopu a udržanie výkonu tímu.
Postupy založené na PDCA cykle (Plan-Do-Check-Act).
Vizualizácia a porozumenie procesu.

Efektívne využívanie nástrojov tímovej práce
Ako využiť pri moderovaní rôzne typy brainstormingu, grafickú analýzu procesu, diagramy príčin a následkov,
mapy asociácií a techniky pre stanovenie priorít a získania konsenzu pri definovaní záverov.

Riešenie problému – Videotréning moderovania workshopu
Popis problému, definovanie a overenie príčin, návrh a simulácia zavedenia riešení, vyhodnotenie.
Videotréning so spätnou väzbou.
Plán ďalšieho zlepšovania účastníkov.

Pred kurzom Moderovanie workshopov odporúčame absolvovať tréning Riešenie problémov metódou 8D alebo podobný
kurz metód riešenia problémov.

LEKTORI
DANIEL BÚTORA
Je projektovým manažérom a lektorom FBE v oblasti projektového manažmentu,
komunikácie a rozvoja riadiacich pracovníkov. Absolvoval štúdium medzinárodných
vzťahov na Karlovej univerzite v Prahe. Pracoval v oblasti žurnalistiky a masmédií a
neskôr ako riaditeľ slovenskej sekcie Radio Free Europe/Radio Liberty v Prahe. Absolvoval
pobyt na Hoover Institution, Stanford University, California. Aktívne sa venuje aj
manažmentu v školstve a otázkam transformácie vzdelávania.
Najvýznamnejšie referencie:
Schaeffler Skalica, Mondi SCP, VOLKSWAGEN SLOVAKIA, Slovak Telekom, HewlettPackard, Soitron, Zentiva, Oracle, VÚB, Slovnaft, ESET, Generali Poisťovňa

DEAN REŠ
Vo firme FBE pracuje ako IPMA® Level B - Certified Senior Consultant so zameraním na
projektové riadenie a zlepšovanie procesov. Od roku 2011 pôsobí ako projektový manažér
na medzinárodnej úrovni a poskytuje poradenské služby klientom v Holandsku, Ruskej
federácii, Poľsku, Lotyšsku, Maďarsku, Českej republike, Malte a na
Slovensku. Absolvoval štúdium hospodárskej diplomacie a zahraničné stáže vrátane
Global Consulting Program na Ohio University.
Najvýznamnejšie referencie:
UP Slovensko, Medtronic, Knauf, Generali Poisťovňa, VÚB, Prvá stavebná sporiteľňa, ZF
Slovakia, CRH North Danube, Slovnaft, Volkswagen, WITTE Automotive, Hoval, Marel,
SHP, Schaeffler, Johns Manville a ďalší.

KAROL HORVÁTH
V FBE pracuje od roku 2005, študoval na Viedenskej univerzite a pracovné skúsenosti
zbieral v automobilkách Bentley Motors (GB), VOLKSWAGEN Autoeuropa (PT) a
VOLKSWAGEN SLOVAKIA. Je zodpovedný za vedenie medzinárodných projektov v oblasti
zlepšovania kvality (Six Sigma, štatistické metódy), zefektívňovania procesov (Lean
manažment, výrobné systémy, logistika) a projektov nábehu produktov (napr. PEP). Školí
a moderuje workshopy aj v nemeckom či anglickom jazyku pre členov predstavenstva,
manažérov a špecialistov v oblasti výroby aj služieb.
Najvýznamnejšie referencie:
VOLKSWAGEN SLOVAKIA, Slovnaft, KIA, Slovenská sporiteľňa, LEONI, Knauf, HELLA
Slovakia Signal-Lighting, MIBA, Branson Ultrasonic, Grupo Antolin, PosAm, Tatrabanka,
Brose, Getrag, Nidec a ďalší.

HARMONOGRAM

CENA ZA KURZ

PROGRAM

1. DEŇ

Registrácia

8:30

Program

9:00

Obed

12:00

Program

13:00

Ukončenie

16:30

ZÁKLADNÁ CENA

ZĽAVNENÁ CENA

Cena bez DPH /
os.

230 €

210 €

Cena s DPH / os.

276 €

252 €

V cene je zahrnutý poplatok za kurz, študijné materiály, obedy a občerstvenie. Uzávierka kurzu je 7 dní pred začiatkom konania kurzu.
Miesto konania
NIKAR TRAINING
kurzu:
CENTER
Liptovská 10
821 09 Bratislava
www.nikar.sk

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA NA KURZ
POSTUP ZÁVÄZNÉHO PRIHLÁSENIA
1. Vyplňte, prosím, prihlášku.
2. Kliknite na „Vytlačiť prihlášku“ - vytlačte si prihlášku.
3. Prihlášku podpíšte, opečiatkujte a oskenovanú odošlite na adresu fbe@fbe.sk.
4. Po prijatí Vašej prihlášky Vám zašleme potvrdzujúci e-mail.

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA NA KURZ
INFORMÁCIE O KURZE
Názov kurzu:

Moderovanie workshopov

Objednávam si:
Cena:

Termín:

04.11.2020

Zľavnená cena:

210 € bez DPH/os

Kurz
230 € bez DPH/os

INFORMÁCIE O ÚČASTNÍKOVI KURZU
Meno a priezvisko:

Funkcia:

Telefon:

Email:

FAKTURAČNÉ ÚDAJE
Názov organizácie:
Adresa:
IČO:

IČ DPH:

Platba bude poukázaná
z účtu:

KONTAKTNÁ OSOBA
Meno a priezvisko:

Oddelenie:

Telefon:

Email:

REZERVÁCIA UBYTOVANIA
HOTEL APOLLO
Poplatok za ubytovanie uhrádza účastník individuálne na recepcii hotela.
Bez ubytovania
1-lôžková izba s raňajkami 65 €
2-lôžková izba s raňajkami 80 €
Deň vopred
Z 1. na 2. deň
Z 2. na 3. deň
Pre účel registrácie prihlášky poprosíme účastníkov: vyplniť prihlášku, vytlačiť , potvrdiť podpisom, oskenovať a poslať e-mailom na fbe@fbe.sk.
Podpísaním a zaslaním oskenovanej záväznej prihlášky na e-mail fbe@fbe.sk.sk účastník potvrdzuje, že súhlasí so zmluvnými podmienkami a že účastnícky poplatok poukáže na
účet FBE Bratislava – IBAN: SK96 1100 0000 0026 2108 1463, SWIFT CODE: TATRSKBX, najneskôr do uzávierky kurzu (variabilný symbol je uvedený pri kurze, konštantný symbol:
0308).
Svojím podpisom dávam v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlas so správou, spracovaním a uchovaním hore uvedených osobných údajov spoločnosťou FBE
Bratislava, s.r.o. (so sídlom v Bratislave, Lazaretská 29, 811 09, IČO: 35752807) pre účel registrácie na uvedené školenie.
V prípade otázok nás môžete kontaktovať na tel. čísle 02/54 41 85 13 alebo e-mailom na fbe@fbe.sk.
Dátum a podpis oprávnenej osoby:

Pečiatka organizácie:

