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Korzyści:

Dla kogo:

 ZDOBYCIE umiejętności oceny i analizy aktualnego stanu procesu

 ZDOBYCIE umiejętności planowania i analizowania eksperymentów (PDCA).

 ZDOBYCIE umiejętności praktycznego zastosowania obu typów Kata 
(doskonalenia i coachingu) w procesach produkcyjnych

 ZAPOZNANIE się z praktycznym zastosowaniem Kata oraz  TWI Instrukcja pracy 
(JI) oraz Budowanie relacji (JR)

 Dyrektorzy i Managerowie

 Specjaliści i Koordynatorzy ciągłego doskonalenia lean

 Liderzy zmian

Program szkolenia:

 Wprowadzenie do Toyota Kata

 Praktyczna symulacja podczas której ustalimy wyzwanie (challenge), stan aktualny, 
określimy stan celu (target condition), zaplanujemy i przeprowadzimy 
ekspetymenty

 Prezentacja integracji Kata z TWI jako środek zaradczy i rozwiązanie wielu 
problemów

 Kata Coaching – praktyczne zastosowanie

Kata ustanawia kulturę ciągłego doskonalenia i rozwiązywania problemów. Staje się
naturalnym odruchem (rutyną) w obliczu codziennych problemów. Dwie Kata:
Doskonalenia i Coaching, która poprzez właściwe pytania napędza, wprowadzanie
rozwiązań. Kata w połączeniu z TWI Instrukcja pracy (TWI JI) czy TWI Budowanie relacji
(TWI JR) jest sposobem na sukces Twojej organizacji.
Podczas szkolenia poznasz w praktyce:
- Metodę postępowania w procesie znajdowania rozwiązań (przeszkoda-eksperyment).
- Jak zbliżyć się do osiągnięcia wyzwania (challenge) poprzez właściwe ustawianie celu
(target condition).
- Jak zbudować nową rutynę i zacząć zmieniać nawyki pracowników oraz menadżerów
(Kata Coaching).

Opis szkolenia
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SZKOLENIA ZWIĘKSZAJĄCE EFEKTYWNOŚĆ

Kata & TWI jako kultura ciagłego doskonalenia i 

rozwiązywania problemów

World Class Enterprise, Global Government Program Group 

Support, Gemalto

Certyfikowana przez TWI Institue USA, trener i praktyk z 

zakresu programu Training Within Industry. Posiada 

wieloletnie doświadczenie zdobyte szkoląc i coachując 

trenerów, liderów projektów w fabrykach w Europie, Azji i 

Ameryce Łacińskiej. Od 10 lat wspiera międzynarodowe 

zespoły w budowaniu i realizowaniu strategii WCE, m.in. 

poprzez fast paced improvement, jako TWI Trainer i Master 

Black Belt Lean Six Sigma (Air Acadamy Associates, USA).

Wieloletni współpracownik Denisa Beckera w Supervisory 

Academy, propaguje program TWI JI, JR, JM, Problem 

Solving & Kata, jako kluczowy aspekt usprawniania biznesu.


