Artizan în Maramureș

DOMENIU: Educație profesională
LOCALITATE: Sighetu-Marmatiei
DURATA IMPLEMENTĂRII: 6 luni
INIȚIATOR: Carmen Damian
În calitate de inițiator al proiectului: -constitui şi consolidez echipa de proiect, -asigur parteneriatul cu
comunitatea din care face parte școala, -stabilesc activitățile proiectului, distribui sarcini și activități
membrilor echipei -evaluez riscurile și iau măsuri pentru prevenirea și rezolvarea acestora - urmăresc
buna implementare a proiectului -coordonez diseminarea proiectului

DESPRE PROIECT
Unitatea noastră de învăţământ îşi propune ca prin intermediul acestui proiect de modernizare şi
dotare a atelierului de confecţii textile să ofere elevilor un spaţiu de pregătire cu o dotare adecvată
care să le permită să dobândească pe parcursul studiilor abilităţile necesare pentru a se angaja în
domeniu, în fabricile de textile din oraş ( Steilmann Bukarest Srl Punct De Lucru Sighetu Marmatiei,
S.C.M. Mara, SC Elim-God SRL, Laguna Serv SRL, Galeria de modă Vasiliev).
În plus, formarea unor specialiști în domeniul confecţii textile va contribui la dezvoltarea economică a
regiunii prin atragerea investitorilor și a micilor antreprenori, oferindu-le acestora forţă de muncă
specializată. Activităţile pe care le vom desfășura în cadrul atelierului de confecţii textile sunt: pregătirea ţesăturilor şi tricoturilor pentru croit, - operaţia de croire -operații de confecționare și
finisare produse textile - operații de țesere manuală, - activități de broderie și coasere manuală

SUSTENABILITATE
Maşinile ce vor fi achiziţionate rămân în uzul şcolii, utile pentru o pregătire de calitate a generaţiilor
viitoare de elevi, iar şansa ca absolvenții de gimnaziu să aleagă această specializare va creşte.
Cursanţii vor putea confecţiona diferite obiecte vestimentare, obiecte de artizanat pentru concursuri,
expoziţii, târguri de specialitate, astfel încât să-şi formeze abilităţile necesare pentru angajare după
absolvire. În perioada vacanţelor, atelierul poate fi închiriat unor terţi, iar veniturile obţinute vor
asigura mentenanţa utilajelor.
Dotarea atelierului aduce prestigiu liceului în cadrul ofertei educaționale. În cadrul orelor de instruire
practică, elevii au șansa de a păstra și de a promova tradițiile din zonă prin confecționarea de obiecte
de artizanat: trăistuțe, baiere, zgărdane, brățări, brâie, preșuri, carpete, obiecte decorative.

CAUZĂ
Nevoile elevilor, a persoanelor implicate în proiect, cu beneficii ulterioare pentru absolvenţi şi pentru
comunitatea locală sunt:
1-creşterea gradului de aplicabilitate a cunoştinţelor teoretice prin dotarea corespunzătoare a
atelierului de pregătire practică;
2-sporirea atractivităţii activităţilor practice;
3-creşterea gradului de motivare a elevilor de a participa la stagiile de pregătire practică cu accent pe
spiritul competiţional şi metode atractive şi realiste de lucru;
4-reducerea perioadei de timp necesară adaptării absolvenţilor la cerinţele locului de muncă;
5-sporirea interesului agenţilor economici pentru implicarea în parteneriate cu unitatea noastră
şcolară în vederea atragerii elevilor spre locul de muncă, fiind astfel asigurat personalul calificat.
Nevoile au fost identificate de persoanele implicate în proiect, acestea fiind intermediarii în relaţia
elevilor cu partenerii economici, cunoscând cerinţele reale ale angajatorilor.

OBIECTIVE
Scopul nostru este renovarea, modernizarea și dotarea cu utilaje și mașini a atelierului de croitorie
pentru pregătirea la standarde europene a elevilor școlii noastre prin creșterea nivelului de participare
a acestora la procesul instructiv-educativ și pregătirea acestora pentru o inserţie facilă pe piaţa muncii.
Obiectivele acestui proiect sunt:
O 1.Restaurarea instalatiei electrice;
O 2.Restaurarea tuturor finisajelor din interiorul atelierului pentru imbunătăţirea condiţiilor de
desfășurare a procesului instructiv- educativ.
O 3.Dotarea atelierului cu:
•
•
•
•

Maşină simplă cu 1 ac, cusătură rigidă SIRUBA L720-M1 10 bucăţi
Maşină de surfilat cu 1 ac şi 3 fire TYPICAL GN3000-3 VV 2 buc
Masă de călcat rabatabilă cu absorbţie (semi-profesională)
Generator portabil de 2 litri cu fier de călcat 2 buc

O 4. Achiziţie de accesorii pentru atelier (gherghefe pentru țesut manual, foarfece, bobine aţă, nasturi,
fermoare, mărgele, paiete, materiale).

BENEFICIARI DIRECȚI
Beneficiarii direcți:
- 149 de elevi anual, cu vârste cuprinse între 15 și 19 de ani (80% fete)
- 3 cadre didactice specializate titulare Beneficiarii indirecți: angajatorii locali și regionali:
- 2 companii mari și IMM-uri în domeniul confecțiilor

- familiile cursanților
- membrii comunității locale prin creșterea ratei de angajabilitate a absolvenților.
Pentru sustenabilitatea proiectului există oportunitatea de a încheia contracte de închiriere a
atelierului către terți, în cazul nefolosirii acestuia în scop educativ, la sfârșitul săptămânii sau în
perioada vacanțelor școlare.

IMPACT
Rezultate așteptate
1.Contractarea unor echipe de construcții serioase care să respecte termenele și să se încadreze în
buget.
2.Aprovizionarea cu toate materialele necesare lucrărilor incluse în buget.
3.Înlocuirea și extinderea instalației electrice existente.
4.Crearea unui spațiu plăcut, curat și relaxant pentru realizarea unor activități creative.
5.Așezarea utilajelor în mod ergonomic pe linie tehnologică de producție având în vedere respectarea
normelor NSSM.
6.Încheierea conform planului a proiectului în bugetul și timpul alocat. Facilitarea accesului
absolvenţilor calificaţi corespunzător, cu deprinderi formate pentru un loc de muncă în domeniul
industriei textile, într-un spaţiu urban, de graniţă, în care a predominat industria lemnului şi
mineritului, reprezintă rezultatul dorit, cu impact important în creşterea bunăstării familiilor, ţinând
cont de faptul că aceste locuri de muncă se adresează în mod special femeilor, o categorie vulnerabilă,
căreia nu i se oferă prea multe oportunități pe piața muncii.
Deoarece 80% dintre elevii ce urmează această specializare sunt fete, ne dorim ca în viitorul apropiat
ele să rămână în țară și să participe la creșterea economică a familiilor lor și, implicit, a zonei.
Valoarea adăugată a proiectului este dată de asigurarea de oportunități sporite pentru participarea
viitorilor absolvenți pe piața muncii prin înlesnirea accesului la locuri de muncă calificate, dar și
clădirea încrederii în forțe proprii pentru a începe propria afacere.

