IGRALNI KOMPLET 5S
Svetovna uspešnica za učenje metode 5S z igro
Igranje ni bistveno samo za otroke; temveč je lahko pomemben vir sproščanja in UČENJA tudi za odrasle. Dokaz, da to
še kako drži, je doslej najbolje prodajana igra za učenje o metodi 5S, ki so jo razvili v podjetju SESA SYSTEMS. S
pomočjo igre 5S, se je v zgolj nekaj letih usposobilo več tisoč oseb širom sveta. Odslej naprej je na voljo tudi v
slovenskem jeziku.
Da bi dosegli optimalen učinek izobraževanja za metodo 5S, priporočamo, da IGRALNI KOMPLET 5S (koda izdelka
819010), dopolnite z uporabo UČNEGA KOMPLETA 5S za praktično učenje (koda izdelka 829110). To je lahko obenem
uvodni korak v šolsko delovišče 5S, ki ga izvedete v realnem okolju na delovnem mestu. Nič ni bolj učinkovitega, kot
učenje z delom.
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Osnovno igro za učenje metode 5S je mogoče nadaljevati s praktično implementacijo metode 5S.
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IGRALNI KOMPLET 5S
Svetovna uspešnica za učenje metode 5S z igro
Izobraževanje o metodi 5S izvaja s pomočjo priloženega gradiva usposobljeni animator 5S. Zasedba udeležencev mora
šteti 5 ali 10 oseb, ker je temu številu prilagojena zasnova igre. Osnovni program izobraževanja z igro 5S lahko traja v
povprečju 1-2 uri. V kombinaciji z ostalimi elementi izobraževanja, se trajanje izobraževanja, odvisno od obsega
vključenih elementov, lahko podaljša na čas do 6 šolskih ur.
Vsebino delavnice lahko razdelimo na sledeče elemente:

Osnovni elementi učenja z igro 5S:
▪
▪
▪
▪
▪

Inovativno usposabljanje po zadnjih trendih;
Maksimalna učinkovitost: "učenje je veliko lažje, če je zabavno!„;
Metoda usposabljanja, ki se lahko uporablja za vse zaposlene;
Usposabljanje poteka v zasedbi 5-10 oseb, ki jih vodi animator izobraževanja;
Igra je odličen pripomoček za nadgradnjo LEAN kulture;
▪ Paket za usposabljanje lahko uporabimo kadarkoli in kjerkoli želimo;
▪ Usposabljanje je mogoče s pomočjo začetnega kompleta 5S, takoj uskladiti z zagonom 5S v praksi;
▪ Igra nam omogoča cenovno ugodno usposabljanje;
▪ Komplet obsega: animacijsko gradivo, teoretični priročnik, nasvete in priporočila, orodja in dokumente, ki
jih uporabimo v igri;
▪ Potrebna je strojna oprema: računalnik, projektor in zaslon za animacijo;
▪ Priporoča se, da izobraževanje izvaja guru metode 5S ali LEAN-a;

