Univerzální, osvědčená metoda individuálního školení pro malé
a střední podniky.
Soufflearning je forma dalšího vzdělávání, který je navržen tak, aby byl co nejblíže
pracovnímu procesu, což znamená, že zaměstnanci malých firem jsou podporováni ve
zvyšování svých kompetencí, flexibility a efektivity při práci. Koncept Soufflearningu
reaguje přesně a citlivě na situaci ve společnosti tak, aby splňoval přesné požadavky firmy
na vzdělávání. Flexibilně reaguje na nové aspekty vzdělávání, je úspěšný při úzké
spolupráci mezi zúčastněnými stranami.
Proto je zpětná vazba klíčovým prvkem Soufflearningu. Měl by reflektovat osobní
připomínky, příčiny, překážky optimalizace, atd. Je to důvěrné osobní setkání, které
podporuje motivaci a zachovává soukromí mezi trenérem a zaměstnancem. Jeden z
podcílů Soufflearningu je zlepšování dovedností zaměstnanců, namísto dotazování se o
jeho či její pracovní pozici a náplni.
Zkušenosti účastník získává, když nabyté
teoretické znalosti aplikuje za pomoci
asistenta rovnou do praxe, ty se tak stávají
součástí každodenních činností.

Soufflearning

Pracovní schopnosti a úkoly orientované na
Lektorka dávající zpětnou
zákazníka, poskytují nejlepší východiska pro
vazbu (Bonn 2011)
kvalifikační moduly, které se vyznačují
jasností, praktickým významem a
propojením se stávajícím týmem a firemní strukturou. Pozitivní studijní prostředí je
důležité pro úspěch celého procesu a mělo by být vytvářeno ve stejnou dobu.
Strukturovaný, ale přitom flexibilní plán je aplikován tak, aby se účastník školení a
školitel drželi připravených osnov, na druhou stranu dovoluje zabývat se detailněji
jednotlivými tréninky, pokud je to třeba. Trenéři Soufflearningu požadují, aby se účastník
aktivně zapojoval a přebíral zodpovědnost za své vlastní vzdělávání. Není to otázka pouze
obsahu, Know-how je vytvářeno během tréninků, nejde tedy pouze o předem daný
předpis.

Setkání živnostníků a drobných podnikatelů v Moravskoslezském kraji
Živá výměna informací proběhla 15. března 2012 v Ostravě při akci s názvem "1. setkání
živnostníků a drobných podnikatelů v MSK". Akce byla součástí projektu Soufflearning,
organizována společností Alvit, Inovace a vzdělávání, s.r.o. Přes 30 účastníků z řad
živnostníků a drobných podnikatelů, rozebírali s experty nejrůznější témata jako
podnikání, účetnictví a daně, jak a kde získat dotace a
jak zvýšit své příjmy. Nejdůležitějším tématem setkání
pak bylo zlepšení obchodních dovedností u zaměstnanců
na pracovišti a jak
získat více klientů.

Hlavní řečník
PhDr. Irma Kaňová 
Na setkání živnostníků a drobných
podnikatelů v Ostravě, moderovaný
Ing- Martinem Pokorným (2012)



Workshop "Školení trenérů" aneb šíření metody Soufflearningu.
Během posledních 12 měsíců proběhlo šest workshopů pro vzdělání trenérů
Soufflearningu v zemích partnerů projektu (jeden v Rende/Itálie a v Ostravě/Česká
republika, dva v Rennes/Francie a v německých městech Zittua a Bonn). Cílem bylo
vyškolit skupinu vzdělaných trenérů a lektorů, jako experty metody Soufflearning. 32
trenérů už prošlo kurzem základních znalostí metodiky a interaktivních částí (hraní rolí).

Soufflearning workshop
pro trenéry Ostrava/ 2011

Součástí workshopu bylo "20 kroků Soufflearningu".
Aspekty této nové koučinkové metody byly účastníky diskutovány s využitím "Manuálu
pro trenéry Soufflearningu", který je teď dostupný v pěti jazycích. Praktické příklady byly
zaměřeny na obchodní případy, budování vztahů a udržení spokojenosti zákazníka.
Traute Winzker a Kristin Auer (Bonn) z organizace "Shop Science" předali klíčové
schopnosti pro tuto metodu. Vytvoření požadované kultury pro vedení rozhovorů o zpětné
vazbě a doporučení pro přístup a výkonnost. Celkově vzato, je to užitečná zkušenost pro
kvalifikované trenéry, kteří chtějí uplatňovat tuto metodu. Není tedy divu, že se vedly
velmi živé diskuse na dané aspekty jako: vzdělávací prostředí, prostory, příklady
osvědčených postupů, vzdělávací plány, variace struktur, využití videotechniky, atd.

Soufflearning Trainer
Workshop v
Bonn,Rennes a Ostravě

Ms Kristin Auer
Ms Traute Winzker
tel: +49.228.2016142
info@wilabonn.de

Zapojené podniky
Pět malých podniků se zúčastnilo tréninku Soufflearningu v Kalábrii/Itálie. Dva z nich
byly zapojeny do předběžných testů v roce 2011, zatímco další tři jsou stále zapojení do
procesu tréninku Soufflearning. Velikost těchto společností se pohybuje od 4 do 11
zaměstnanců. Jeden až tři zaměstnanci z každé společnosti se zúčastnili tréninku. Použité
metoda založena na osobním přístupu byla přístupná i pro méně zkušené zaměstnance.
Tým organizace EUROFORM RFS oslovil společnosti v provincii Convenza. V odvětví
maloobchodní a velkoobchodní prodej high-tech a elektronických produktů, potraviny a
nápoje a pojišťovací společnosti.

Soufflearning trénink v Antica
Salumeria Barrese Camigliatello
Silano; duben 2012.

V německém regionu Sasko si Soufflearning
vyzkoušela společnost zabývající se daňovým
poradenstvím a také místní restaurace,
podporovány WTT Zittau. V obou společnostech upozornila problémová analýza na
problém týkající se lidských zdrojů a rozvoje společnosti, vycházející z managementu
organizací.
V okolí města Ostravy (ČR) se do procesu individuálního tréninku Soufflearning
zapojilo šest malých firem. Partnerská
organizace projektu Alvit, Inovace a
vzdělávání, s.r.o. získala pro projekt dvě
lékárny, pekárnu, květinářství, klenotnictví a
prodejnu interiérových doplňků. Trénink byl
zaměřen na zlepšení obchodních dovedností a
navázání profesionálnější komunikace se
zákazníkem.

Společnost z Bretaně/Francie GIP FAR doposud soustředila svou pozornost na
přeorganizování procesů na dvě prodejny s optikou. Důraz byl kladen na team-building a
pravidla pro vedení lidí pro zlepšení interních postupů.
Kromě toho se na jaře 2012 podařilo GIP-FAR podepsat důležité partnerství s AGEFOS
PME. AGEFOS PME je jeden z předních vzdělávacích fondů ve Francii s více jak 300 000

Soufflearning trénink v
lékárně, Ostrava 2012

členy z řad malých a středních podnikatelů. Úkolem tohoto fondu je
shromažďovat finanční prostředky pro různé vzdělávací aktivity.
V rámci tohoto partnerství, AGEFOS PME a GIP-FAR využili Soufflearning
v různých malých a středních podnicích okolo města Lamballe. Na tomto
území AGOFOS PME experimentuje s inovativním přístupem k řízení pracovních pozic a
kompetencí a Soufflearning je v tomto procesu velmi vítán, protože vyhovuje potřebám
místních firem, jako například: ADEXIUM (provozovatel call centra), při zlepšení
kompetencí pro interakci se zákazníkem přes telefon, společnost CASCO SAS
(import/export) s tréninkem pro zaměstnance na komunikaci v angličtině pro lepší reakce
na zákazníkovy potřeby a zlepšení vztahů se zahraničními dodavateli.
Konference za účelem šíření výsledků a výstupů z projektu "Soufflearning" se uskueční ve
městě Lamballe/Bretaň v gymnáziu "Henri Avril" 5. července 2012.

Sdělení: Poslední konference pro rok 2012 na národní
úrovni.
Veřejné akce zaměřené na cílové skupiny a zainteresované organizace, profesionály a
organizace zaměřené na odborné vzdělávání, které se chtějí dozvědět více o výhodách
Soufflearningu.
Se uskuteční na následujících místech:

27.6

29.6

11.7

21.9

Pro více informací a
registraci k jednotlivým
konferencím,

27.06.2012
Rende
Italy
@ EUROFORM RFS

EUROFORM RFS
Mr Giampiero Costantini
P.zza della Libertà, 40
87036 Rende (CS)
Italia
tel: +39.0984.467735
info@euroformrfs.it
www.euroformrfs.it

kontaktujte prosím

29.06.2012
Cologne-Deutz
Germany
@ netzNRW

11.07.2012
Lamballe
France
@ GIP-FAR

netz NRW e.V.
Mr Thomas von der Fecht
Biegerstr. 22
51063 Köln/ Germany
tel: +49.221.8201545
sfl-ldv@netz-nrw.de
www.netz-nrw.de

GIP-FAR
Mr Bertrand Boudey
6, rue Kleber
3500 Rennes/ France
tel: +33.299251182
bertrand.boudey@acrennes.fr
www.ac-rennes.fr

21.09.2012
Ostrava
Czech Republic
@ ALVIT

ALVIT - Inovace a
vzdelávání s.r.o.
Mr Martin Pokorný
Na Hradbách 1922/15
702 00 Ostrava
Česká republika
tel:+420.774242507
martin.pokorny@alvit.cz
www.alvit.cz

Více o projektu a aktuální informace najdete na stránkách:

www.soufflearning.eu
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