Standard PIG
Štandardizácia
procesov simulácia
Diana Rusnáková

Priebeh simulácie
1. Kolo

2. Kolo

•Rozdajte účastníkom
prázdny papier A4
•Dostanú pokyn
nakresliť prasiatko – nič
viac, 1-2 minúty
•Ideálne je ak si
vzájomne nevidia, čo
kreslia
•Obrázky pozbierame a
nalepíme vedľa seba
•Obrázky porovnáme

•Účastníci tentokrát
dostanú Inštrukcie pre
2. kolo a mriežku s
číslami ako pomôcku
•Necháme rovnaký čas
ako v prvom kole
•Obrázky pozbierame,
nalepíme vedľa seba
a porovnáme

www.dianarusnakova.sk

3. Kolo
•Účastníci dostanú
inštrukcie pre 3. kolo –
obrázok prasiatka s
číslami
•Prasiatko kreslia do
prázdnej mriežky
•Obrázky pozbierame,
nalepíme vedľa seba
a porovnáme
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Otázky facilitátor
Po 1. kole

Po 2. kole

 Vidíte podobnosť
medzi prasiatkami?
Veľkosť, tvar,
umiestnenie...

Po 3. kole

 Teraz sme mali
detailné inštrukcie,
bolo to
jednoduchšie?

 Ako to išlo v 3.kole?

 Prečo prasiatka nie
sú rovnaké?

 Prečo výsledok nie
je stále rovnaký?

 V čom je lepší?

 Boli inštrukcie jasné?

 Čo bolo zlé na
inštrukciách?

 Čo by pomohlo, aby
boli jasnejšie a
presnejšie?
 Ako by štandardy
práce mohli
vyzerať? Dajte
príklad...
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 Ako by ste ich
zmenili?
 Aké by mali byť
dobré štandardy
práce?

 Ako vyzerá
výsledok?
 Čo vám pomáhalo?
 Nakoľko boli jasné
inštrukcie?

 Aký je najväčší
rozdiel medzi
inštrukciami 2 a 3?
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Inštrukcie 2
1.

Nakreslite veľké písmeno M, aby písmeno M bol presne v strede kvadrantu 1 a 2.

2.

Nakreslite veľké písmeno W, aby sa špička stredu V z W bola v strede medzi kvadrantom 7 a 8 a
dotýkala sa kvadrantu 4 a 5.

3.

Nakreslite veľké písmeno W, aby sa koniec stredu V z W bola na rozmedzí kvadrantu 8 a 9 a dotýkala
sa kvadrantu 5 a 6.

4.

Vráťte sa k písmenu M a od konca písmena nakreslite oblúk smerom ku kvadrantu 3.

5.

Pokračujte v tomto oblúku cez kvadrant 6 až k písmenu W v kvadrante 9.

6.

Spojte oblúkom obidve písmená W v kvadrantoch 9 a 7.

7.

Nakreslite malý kruh priemerom 1 cm presne v strede kvadrantu 4.

8.

Nakreslite dovnútra prehnutý oblúk od kruhu smerom k ľavej dolnej nohe písmena M v kvadrante 1.

9.

Nakreslite rovnaký oblúk od kruhu smerom dole k ľavému hornému okraju písmena W.

10.

Nakreslite malý oblúk cca. 1 cm k hornému oblúku v kvadrante 2 vo výške nad kruhom.

11.

Nakreslite malú čiaru cca. 1 cm k dolnému oblúku v kvadrante 4 pod úrovňou kruhu.

12.

Nakreslite kučeravý oblúk v hornej tretine oblúka v kvadrante 6.

13.

Nakreslite 2 bodky do kruhu v kvadrante 4 vo vodorovnej polohe.
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Inštrukcie 3

