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Objevte Soufflearning inovativní metoda výuky a učení pro malé a střední podniky!
 nabízí velký potenciál zlepšení a rozvoje lidských zdrojů a organizace 
 přímo reaguje na individuální potřeby zaměstnanců a na požadavky podniku 
 nabízí časově a cenově výhodné praktické úseky školení přímo na pracovišti 
 přizpůsobení se každodenním pracovním úkolům a okamžité začlenění znalostí
 nabízí uskutečnitelné podněty a nástroje k okamžitému přínosu ze školení
 příjemné učení se v procesu s podporou a asistencí během zavádění





Přímé ohlasy
„Soufflearning zcela
vyhovoval našim
požadavkům. Zkušenosti
ukazují, že takto přesně
naplánované školení,
které je orientováno na
jednotlivce, může být
dobře zavedeno v našem,
jinak často hektickém
pracovním dni. Budeme
do této formy školení
v budoucnu investovat
také!“
[architekt]

Soufflearning – individuální školení na pracovišti určené malým podnikům
Všichni to známe: jedním z důležitých cílů
podniku by měla být účast na dalším
školení a kvalifikaci. Mnoho malých
podniků a organizací si nemůže dovolit
vyslat své zaměstnance na školení do žádné
externí instituce, protože nabízená školení
jsou doslova příliš vzdálená každodenním
povinnostem. Klasické semináře obvykle
obsahují pevně daná témata, která se nedají
přizpůsobit. Navíc, využitelnost informací
je u těchto seminářů malá nebo žádná. Školení, které se koná přímo na pracovišti má větší
dopad
a
je
významnější.
Koncept školení Soufflearning se zajímá především o požadavky společnosti: školení
se přizpůsobí každému zúčastněnému zaměstnanci a jeho potřebám. Během školení
Soufflearning přijdou školitelé do Vašeho podniku nebo organizace a budou zaměstnance
doprovázet a pomáhat jim při zlepšování jejich dovedností.
Dnes je zhruba 20% nezbytných profesních znalostí vyučováno formálně
v organizované podobě. Zbytek se zaměstnanci učí na pracovišti, a to imitací, metodou
pokusu a omylu nebo výměnou zkušeností s kolegy. Školení Soufflearning přijímá tuto praxi
za vlastní, protože „učení se prací“ se ukázalo jako produktivnější. Školení Soufflearning
znamená individuální učení se s pomocí školitele, a to po předchozí analýze profesních
dovedností, které se mají zlepšit. Školící moduly budou celistvé, intenzivní, krátké a šité na
míru.
Soufflearning je ...
…je specifický neologismus, který je vytvořený z německého „souf-flieren“ = „podnět“
a „samoučení se“ na pracovišti. Výsledkem školení Souffllearning bude přínos pro všechny
zaměstnance!

„Předtím naši
zaměstnanci ze
společnosti zmizeli i na
několik dní. A to, co se
naučili, bylo příliš
obecné, aby se to dalo
přímo použít v našem
podnikání. Soufflearning
se pro nás ukázal být
mnohem efektivnější,
protože si školitel
prohlédl reálnou situaci a
vztahy v týmu a následně
jsme spolupracovali na
konkrétních řešeních.
Zapojil se celý tým.“
[IT specialista]

„Vyvážená kombinace
doprovodů a samotného
učení se nám krok za
krokem pomohla vylepšit
naše dovednosti
Úspěch je očividný: naše
kancelář je nově
uspořádaná a pracovní
výkony se zlepšily.
Soufflearning nám dal
potřebný podnět na
příslušných místech a
sami jsme si uvědomili
naše potřeby –
s odpovídajícími výsledky
a cenou.“
[vedoucí kanceláře]

Tyto organizace tvoří Soufflearning
Bonn Science Shop– Wissenschaftsladen Bonn
Bonn Science Shop byl založen v roce 1984 jako registrovaná nezisková organizace.
Zdůrazňuje témata jako občanská společnost a udržitelnost, životní prostředí a zdraví, ale
také téma pracovního trhu. Všichni zaměstnanci se aktivně zapojují v několika národních a
mezinárodních sítích. Bonn Science Shop spolupracuje s dalšími institucemi, organizacemi a
Science Shopy Na mezinárodní úrovni umožňuje mezioborové průzkumy, šíření výsledků a
vzdělání.

Nápad školit zaměstnance malých a středních podniků se zrodil díky dobrým
kontaktům s univerzitami, vzdělávacími institucemi a společnostmi, jež fungují celosvětově.
Projekt Soufflearning, inovativní další vzdělávání pro malé podniky, podporujeme společně
s netz NRW e. V. a školení se osvědčilo v mnoha obchodních odvětvích.

Bonn Science Shop
Mr Norbert Steinhaus
Ms Kristin Auer
Ms Traute Winzker
Buschstr. 85
53113 Bonn/ Německo
tel: +49.228.2016122 (N)
tel: +49.228.2016142 (K)
info@wilabonn.de
www.wilabonn.de

Školitelka a specialistka paní Winzker (vpravo) právě
poskytuje jasnou a motivující zpětnou vazbu
zaměstnankyni po
doprovodu v projektu Soufflearning.
Témata: Zákaznický sevis a prodej v lékárně ‘Alte
Apotheke’/Bonn-Bad Godesberg/D 2011

netz NRW – Svaz malých a mikro podniků
netz NRW e. V. je obchodní organizace zaměřující se na malé a mikro podniky ze Severního
Porýní - Vestfálska, která byla založena v roce 1993. Členské podniky z netz NRW se
ztotožňují s principy ekonomiky, která stojí na spolupráci, ekologických a udržitelných
hodnotách a snaží se tyto principy včlenit do každodenního podnikání. netz NRW podporuje
tyto aktivity širokou nabídkou poradenství, projektů a produktů, které posilují obchodní
úspěch a vyhlídky svých členů do budoucnosti.
Navíc se netz NRW zúčastňuje rozhovorů o problémech v zaměstnání, výměn
zkušeností, ale také workshopů mezi různými obory podnikání. Tyto aktivity podporují
novou spolupráci podniků a usnadňuje vytváření sítí. Dále společnost vyvíjí koncepty
pokročilého odborného vzdělávání a zabývá se zaváděním těchto konceptů do malých
podniků. Tyto koncepty jsou zaměřeny na majitele školících center a zaměstnance a jejich
konkrétní potřeby.
WTT e. V. – Organizace pro přenos vědeckých a technologických poznatků
Organizace WTT e. V. byla založena v roce 1996 a je spojena s univerzitou užité vědy a
mezinárodní absolventskou školou v Zittau (University of Applied Sciences and the
International Graduate School Zittau). Zpočátku se organizace zúčastnila malých
studentských a vědeckých projektů. Na základě iniciativy organizace byl v roce 2006 založen
Science Shop Zittau a byl také rozšířen rozsah dalších aktivit. Na základě požadavků
European Science Shops („evropská vědecká dílna“), WTT podporuje mezioborovou
spolupráci, aby byl výzkum transparentní pro širokou veřejnost. WTT také podporuje
výměnu zkušeností mezi účastníky.
V současné době se WTT zaměřuje především na realizaci mezinárodních projektů
jako Soufflearning, PREPARES nebo na umělecké projekty. Zittau se nachází na pomezí tří
států: Německo, Polsko a Česká republika, což vytváří dobrý základ pro mezinárodní
výměnu.

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

WTT e.V.
Dr Daniel Ludwig
Karl-Heinz Reiche
Innere Weberstr. 28
02763 Zittau/Německo
tel:+49.3583.611259
kontakt@
wissenschaftsladen.eu
www.
wissenschaftsladen.eu

GIP-FAR (Groupement d’Interet Public — Formation de l’Academie de Reces)
Důležitou roli v odborném vzdělávání ve Francii hrají organizace a sítě na regionální a lokální
úrovni. GRETA tvoří národní síť a slučuje zeměpisně blízké skupiny škol a vzdělávací
instituce zaměřující se na vzdělávání dospělých. V každém regionu jsou podporovány svým
„Vzdělávacím a studijním centrem“ (Educational Academic Centre) s názvem „GIP“. GIPFAR je takovým centrem pro čtyři sítě GRETA z Bretaně. Tyto čtyři sítě GRETA (jejichž sídla
jsou v Quim-per, St-Brieuc a Rennes) zastupují významnou síť 260 škol, 50 poradců pro
odborné vzdělávání, 250 zaměstnaných školitelů, 700 externistů a 2100 klientů (podniků).
Cíle GIP-FAR jsou: vzdělání školitelů, způsoby školení, potvrzování schopností
nabytých ze zkušeností, konzultace, získávání prostředků na školení, průzkum a vývoj (hl.
projekty z EU).
Euroform RFS (Evropská forma RFS)
Euro-form RFS se angažuje v oblasti odborného poradenství a vzdělávání od roku 1996 a
jejím hlavním cílem je být prostředníkem mezi poptávkou a nabídkou na pracovním trhu.
Organizace je oficiálním školícím centrem, které je akreditováno vládou kalábrijského kraje.
Hlavní aktivity se zaměřují na odborné a nepřetržité vzdělávání, vzdělávání dospělých a
poradenství pro mládež – pozornost je věnována hlavně mezinárodní mobilitě, a to
zaváděním umisťovacích programů pro studenty, mladé pracovníky a post graduální
studenty a výměnných programů pro vzdělávací experty a učitele.
V roce 2003 organizace založila Mezinárodní oddělení mobility (SMI) ve spolupráci
se správou kalábrijské university (Cosenza Province and Calabria University, UNICAL).
SMI v prvních třech letech poskytla skvělé služby mladým lidem, kteří vyhledávali a hlásili se
na evropské programy mobility.
ALVIT - Innovation & Education s.r.o.
Společnost ALVIT byla založena v roce 1994 a dnes ji zastupuje tým mladých projektových
manažerů, kteří mají ty nejlepší kontakty s univerzitami Moravskoslezského kraje.
Impulsem k jejich práci je lokalita a historické pozadí této oblasti, která byla několik desítek
let zaměřena především na těžbu uhlí a těžký průmysl, což na obyvatelích zanechalo
důsledky. Společnost ALVIT nyní nabízí a podporuje příležitosti, jak zlepšit životy těchto lidí,
a to pomocí nejrůznějších školení, přenosu inovací a celoživotního vzdělávání.
Společnost ALVIT je členem evropského sítě CO.N.E.CT a podporuje cíle jako
sociální zařazení, místní rozvoj, evropskou výměnu znalostí a aktivní občanství, osobnostní a
kariérní růst, ale také přístup ke školení a mezinárodní vzdělávání. V rámci Evropského
sociálního fondu společnost vyvinula vlastní inovaci pro školitele ke zlepšení
konkurenceschopnosti.

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

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

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

Soufflearning školení v místě pracoviště při reálné
situaci: Školitelka se soustředí na to, co konkrétní
zaměstnanec opravdu zažívá. Doprovod společně s
pozorováním zákaznického servisu v prodejně zdravé
výživy ‘Bergfelds’/Bonn-Poppelsdorf/D 2011

Soufflearning – přidaná hodnota pro podniky
 Školení Soufflearning je vyvinuto na základě specifického podnikového rámce a je
přizpůsobeno jeho potřebám. Tento
koncept zaručuje okamžité využití a šetří
čas, peníze a zdroje.
 Školení Soufflearning zvyšuje motivaci a
pracovní uspokojení, protože odstraňuje
časově náročné, ale bezvýznamné úkony
v každodenních pracovních povinnostech,
a tak pozitivně působní na podnikovou
kulturu. Protože je školení začleněno do
obvyklého pracovního procesu, je tedy
možné zaměřit se na reálné situace. Školení není založeno na abstraktních situacích a je
tedy zcela autentické.

„ Předešlý projekt
‘Soufflearning v malých
podnicích v Bonnu’
prokázal, že je tato
metoda zvláště vhodná
pro další vzdělávání.
Díky její flexibilitě je
možné ji upravit na míru
podnikům a jejich
zaměstnancům a zaměřit
se na pracovní postupy.“
[hodnotící zpráva]

 Výsledkem školení Soufflearning je udržení stávající klientely a případné získání nových
zákazníků a může tak přispět k novým obchodním příležitostem. V tom nejlepším případě
je výsledek také zaznamenám ve výkonnosti podniku.

Poznejte metody školení Soufflearning!
Zúčastněné organizace budou pořádat první řadu úvodních workshopů v květnu 2011. Budou
se konat následovně:
Rende, Kalábrie, Itálie @EUROFORM RFS 03.05. -05. 05. 2011
Rennes, Bretaň, Francie @GIP-FAR 12.05. +13. 05. 2011
Zittau, Sasko, Německo @WTT 23.05. +24. 05. 2011
Ostrava, Česká republika @ALVIT 26.05. +27. 05. 2011
U každého workshopu je první den věnován profesionálním školitelům a vzdělávacím
institucím a druhý se týká organizací a společností, které se dozví o příležitostech, jak
zúčastnit projektu Soufflearning.
Doplňkové informace o pozadí projektu Soufflearning
Navštivte, prosím, naše webové stránky, neváhejte využít komentářů a zapojte se do naší
diskuze o postupech a zkušenostech ohledně školení a učení na pracovišti na stránkách:
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Workshopy pořádané pro
školitele a informační
večery pořádané pro
organizace: květen 2011.
Kontaktujte, prosím,
organizátora pro
podrobnější informace a
registraci na tyto
workshopy (kontaktní
osoby pro jednotlivé státy
jsou vypsány na str. 2-3)

