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Invitaţie la 5S Public 2018 în
Colegiul Naţional “George Coşbuc” – 8 Iunie 2018



Obiectivele acţiunii

Promovarea și aplicarea, 

la o scară mai largă, 

a Managementului KAIZEN™ 

la nivelul şcolilor, 

pentru a îmbunătăți educaţia,

mediul și relațiile dintre

Instituţiile de Învăţământ,

Administrația Locală, Companii

private și Cetățeni. 



Voluntarii acţiunii din 2017

523 de voluntari din mediul educaţional şi de afaceri din România, Japonia, 

Ungaria, Cehia și Turcia



Înainte de 5S

Prezentarea invitaților 

Moment artistic al elevilor Colegiului Național “George Coșbuc”, Cluj-Napoca

Instruirea participanților Organizarea pe echipe 



Siguranţa copiilor în timpul acţiunii

Siguranţa este înainte de tot!

Deoarece copiii se entuziasmează din prima 

clipă, fiecare voluntar coordonator ţine cont de 

aceste reguli de siguranţă.

În felul acesta ne putem bucura cu toţii de 

întreaga experienţă!

Vom relua această bună practică şi anul acesta

prin urmare, dacă sunteţi coordonator ne 

bazăm pe susţinerea dumneavoastră.



În timpul 5S

ACŢIUNEA în

VIDEO

ACŢIUNEA în

POZE

1. Corpul D 

➢ Igienizare: 14 clase, 4 holuri, 8 băi, 2 casa scării

2. Curtea interioară

➢ Vopsit bănci, balustrade si margini parapet

➢ Aranjat rondouri cu flori

➢ Igienizare 

3. Zona de intrare în CNGC

➢ Aranjat rondouri flori

➢ Igienizare

4. Sala Sporturilor

➢ Vopsire sala de sport – parter interior

https://www.youtube.com/watch?v=S8cmtnMq1Rg&t=127s
../5S Public - George Cosbuc 7 iunie 2016/FILM/Kaizen Cosbuc 2016.mp4


În timpul 5S – în sălile de clasă și pe holurile liceului



În timpul 5S – în curtea interioară



În timpul 5S – în sala de sport și în toalete



Rezultatele Acțiunii 5S



După 5S

Colectarea feedbackului participanțilorPoză de final

Mulțumiri reciproce Mulțumiri reciproce



“Cea mai bună metodă de a ne 
deschide mintea este curăţenia” –
Dl. Hidesaburo Kagiyama, Președintele 
Fondator Clean Up Japonia

”Vrem să continuăm. Dacă vom face 
acest lucru mai des se va schimba și 
atitudinea celor din jurul nostru.”

Voluntar – Cercetașii României, Alba 
Iulia

Câteva feedback-uri
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Deci, te alături echipei anul acesta?

Aici te poţi înscrie

https://www.facebook.com/events/178168126163957/?active_tab=about
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Să contribuim împreună la dezvoltarea unei 

Românii mai frumoase!

Ne vedem la 5S Public ☺

Când: 8 iunie 2018, între 8:00 - 13:00

Unde: Colegiul Naţional “George 

Coşbuc” – Cluj-Napoca, str. Avram 

Iancu, nr. 70-72


