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"Competiţia Idei din Ţara lui Andrei a fost o experienţă din care am înţeles că fiecare are o şansă şi că
perseverenţa şi încrederea pot sta la baza unei frumoase reuşite. Doresc ca proiectul Meşteşugul
Lemnului să fie o îndeletnicire pe care cât mai mulţi cetăţeni să o practice fie ca pasiune, fie ca mijloc
de existenţă. Prin acest proiect doresc să amplific efortul meu ca meserii tradiţionale româneşti să nu
piară şi să dăinuie prin valoare şi unicitate."

DESPRE PROIECT
Plecând de la nevoile comunității, și anume deficitul de persoane calificate pe meserii în piața locală a
muncii, cât și predominanța componentei teoretice în formarea copiilor și tinerilor în cadrul școlii,
dorim să implementăm formarea în meșteșugul lemnului, prin activitate practică, adică ”Învățăm,
făcând!”.
In cadrul activităților de responsabilitate socială desfășurate la nivelul comunității de Asociația Altina,
al cărui voluntar sunt, am descoperit în copii, tineri și adulți, inclusiv în persoane cu dizabilități,
potențial creativ necultivat corespunzător, ce poate fi valorificat în vederea dezvoltării unor
competențe practic-aplicative.
Astfel, prin activitatea practică într-un atelier de lucru, aceștia pot dobândi tehnici de prelucrare a
lemnului, tehnici de decorare prin pictură, gravură, sculptură, precum și dezvoltarea spiritului
antreprenorial, prin vânzarea în cadrul târgurilor și expozițiilor a produselor obținute. Prin
competențele dobândite în cadrul unor cursuri de formare, tinerii și adulții învață o meserie.

SUSTENABILITATE
Pe parcursul proiectul nostru se urmărește formarea copiilor, tinerilor, persoanelor cu dizabilități,
adulților, în dezvoltarea abilităților, antreprenoriale, învățând alternativ să îmbine cunoștințele
teoretice cu cele practice, astfel încât viitorul comunităților locale să aibă la bază, oameni pregătiți să
producă și să transmită mai departe înclinațiile și pasiunea pentru meșteșuguri.
Personale cu dizabilități au șansa de a se integra pe piața muncii, printr-o meserie învățată în cadrul
atelierului de lucru. Prin valorificarea produselor create de către benficiarii direcți ai proiectului,
atelierul se poate autofinanța pe o perioadă nedeterminată de timp, și se poate extinde prin crearea
mai multor ateliere de lucru și calificare pe meserii (confecții metalice-lacătuș, matrițer, strungar,
sudor, confectii textile , etc)

Prin propunerea făcută proiectul atinge mai multe probleme reale ale societății românești:
•
nevoia dezvoltării abilităților practice ale copiilor și tinerilor în ateliere de lucru - canalizarea
energiilor creative ale acestora spre activitățti constructive atât în timpul liber, cât și prin programele
școlare, educaționale. Ex. Școala Altfel, în care să simtă viața reală prin dislocarea lor de spațiul virtual
generat de PC/uri, jocuri video, etc.
•
lipsa unor cursuri aplicative de formare profesională în care cursanții să înțeleagă lucrând arta
tradițională meșteșugărească;.
•
șansa persoanelor participante la cursurile de formare în cadrul atelierului de a se integra mai
ușor pe piața muncii prin cunoștințele acumulate.

CAUZĂ
Educația formală din școală prin orele de educație tehnologică acoperă într-o mică măsură pregătirea
practică a copiilor și tinerilor, astfel încât aceștia să-și poată dezvolta abilitățile practice și înclinațiile
spre diverse meserii.
Mai mult decât atât, nici copiii cu dizabilități nu au posibilitatea să-și descopere potențialul creativ, săși dezvolte personalitatea prin cunoașterea unei meserii, chiar dacă potențialul lor de exprimare este
uneori scăzut. Atunci când sunt integrați și capacitați în diverse activități, când pot realiza diverse
obiecte, încrederea că sunt utili și de folos comunității îi ajută să evolueze și să aibă încredere în sine.
La nivelul comunității locale există o nevoie reală de persoane calificate pe meserii. Arta meșteșugului
lemnului, altădată bine reprezentată, trebuie transmisă noii generații prin formarea acesteia în spirit
practic-aplicativ.

OBIECTIVE
Ne propunem:
1.
Să valorificăm înclinațiile pentru o meserie tradițională românească, prin dezvoltarea
abilităților practice de lucru ale copiilor și tinerilor, adulților precum și a persoanelor cu dizabilități,
într-un atelier de lucru, echipat corespunzător;

2.
Să promovăm o alternativă de învățare teoretică și practică, ”Învățăm, făcând!”pentru
formarea de meșteri, necesari pe piața muncii locale;

3.
Să organizăm cursuri de formare pentru tineri și adulți, cărora să le dăm șansa de a se integra
pe piața muncii, într-o meserie învățată aici;

4.
Să formăm în arta meșteșugului lemnului persoane cu dizabilități, ce se vor integra mai ușor
în câmpul muncii;

5.
de ei;

Să dezvoltăm abilități antreprenoriale copiilor și tinerilor, prin vânzarea de produse obținute

6.
Să promovăm prin perfecționarea cadrelor didactice din școli și licee, măiestria meșteșugului
prin ateliere de lucru comune, practică, concursuri;

7.

Să dezvoltăm spiritul civic prin acțiuni de voluntariat în cadrul proiectului;

8.

Să promovăm tradiția meșteșugului lemnului la nivel local, regional, național.

BENEFICIARI DIRECȚI
Direcți:
•

27 de elevi din ciclul primar;

•

25 de elevi din ciclul gimnazial;

•

40 de tineri;

•

20 de șomeri:

•

5 persoane cu dizabilități; ai comunei Moșoaia.

Indirecți:
•

preșcolarii grădiniței Altina

•

voluntari;

•

cumpărători;

•

toți membrii comunității locale.

IMPACT
Pe termen scurt:
•
Dezvoltarea spiritului creativ a copiilor, tinerilor, adulților și persoanelor cu dizabilități din
comunitate, prin obținerea de produse personalizate, din lemn picat, sculptat sau gravat;
•
Dezvoltare spiritului antreprenorial a tuturor beneficiarilor proiectului, prin vânzarea
produselor obținute;
•

Atragerea în echipa de lucru a persoanelor cu dizabilități;

•

Atragerea persoanelor adulte prin reconversi profesională;

•
Calificarea tinerilor și adulților prin participări la cursuri de calificare pentru meseria de
tâmplar. Pe termn lung:
•

Beneficiul comunității dat de copii/tineri/adulți inițiați în arta meșteșugului lemnului;

•

Acoperirea unui număr de locuri de muncă cu meșteri instruiți/calificați;

•
Formarea unor deprinderi antreprenoriale a persoanelor care participă la programele din
cadrul atelierului de lucru;
•
Perfecționarea unor cadre didactice pentru promovarea în școli a meșteșugurilor și orientarea
unor elevi către școlile de meserii;
•

Conștientizarea nevoii de dezvoltare practică și formare a tinerilor spre producție.

