MESERIA, BRĂȚARĂ DE AUR
DOMENIU: Educație profesională
LOCALITATE: MĂCIUCA
DURATA IMPLEMENTĂRII: 12 luni
INIȚIATOR: Anca Sichigea
În cadrul acestul proiect Îmi voi asuma, în principal rolul de coordonator, dar și cel de om „bun la toate”
în sens că vor contribui cât pot de mult pentru buna implementare a proiectului, în cazul în care vom fi
printre câștigători.

DESPRE PROIECT
Prin intermediul programului ”IDEI ÎN ȚARA LUI ANDREI” propunem proiectul ”Meseria, brățară de
aur” prin care să reabilităm și să dotăm un atelier de lăcătușerie-mecanică, atât din punct de vedere
al spațiului, cât și din cel a dotării.
Lipsa acută de meseriași în țara noastră, ne face să dorim să venim în întâmpinarea acestei probleme
și să ajutăm așa cum putem - pregătind și formând lăcătuși-mecanici în Școala Profesională din liceul
nostru. Pentru a face acest lucru la un standard ridicat, avem nevoie de reabilitarea și dotarea
atelierului de practică. În prezent atelierul nostru se confruntă cu două probleme majore: dotarea
precară a atelierului și spațiul de lucru al atelierului, care a fost puternic afectat de trecerea timpului.

SUSTENABILITATE
Întrucât proiectul Meseria, brățară de aur! are ca scop dotarea și reabilitarea atelierului de lăcătușeriemecanică în vederea dezvoltării abilităților necesare pe actuala piață de muncă din domeniul, acesta
va avea o importanță deosebită pentru generațiile actuale din învățământul profesional ,viitorii noștri
absolvenți, dar și pentru viitoarele generații de viitori lăcătuși mecanici.
Utilajele și mașinile care vor dota atelierul de lăcătușerie-mecanică, vor avea o durată de viață lungă
și vor fi extrem de utile tuturor generațiilor din Școlii Profesionale și vor abilită instituția noastră să
formeze cu succes buni meseriași în domeniul lăcătușeriei- mecanice, care la rândul lor, dispunând de
abilitățile și competențele cerute pe piața muncii, vor putea să se încadreze pe câmpul de muncă mult
mai ușor.
Utilajele și mașinile achiziționate prin proiect vor permite elevilor noștri să învețe să confecționeze
diferite obiecte, aspect care va avea o dublă valoare, pe de o parte își formează abilități de lucru, pe
care le vor putea folosi toată viața, după cum spune și proverbul românesc „meseria este brățară de
aur”, iar pe de altă parte obiectele confecționate vor putea fi valorificate (deja s-a stabilit un contact
cu un depozit de materiale de construcții din zona noastră care este dispus să preia obiectele
confecționate) în vederea susținerii viitoarelor achiziții de materie primă, necesară producerii
obiectelor de metal, dar și finanțarea achizițiilor de noi utilaje și mașini.
O data reparată, clădirea atelierului se va dovedi folositoare , atât pentru învățăceii din prezent cât și
pentru cei din viitor, fiind vorba de lucrări durabile. Faptul că elevii vor învăța meserie într-o clădire în

care nu se va mai infiltra apa de ploaie și în încăperi în care nu va mai „musti” mucegaiul va contribui
în mod esențial la crearea unui spațiu de lucru ergonomic , propice învățării durabile.

CAUZĂ
În ciuda faptului ca elevii noștri se bucură de îndrumarea unui profesor inginer calificat și a unui
maistru cu experiență, elevilor noștri de la profesională le lipsește, din păcate, practica tehnică pe
multe dintre utilaje pe care le studiază doar teoretic, deoarece acestea lipsesc din dotarea atelierului
care a fost pus în folosință cu doar 2 ani în urmă, fiind amplasat într-un vechi atelier.
Faptul că viitori noștri absolvenți de Școala Profesională nu vor ști să utilizeze o parte considerabilă de
mașini și utilaje din domeniul lăcătușeriei-mecanice, va fi ca „un handicap” în momentul în care aceștia
se vor afla în fața unui potențial angajator. Un alt aspect neplăcut pentru viitorii lăcătuși- mecanici
este faptul că desfășoară orele de practică într-o clădire veche care are mare nevoie de renovare.
Atmosfera de lucru are întotdeauna un impact puternic asupra demersului educativ.

OBIECTIVE
Dotarea și reabilitarea atelierului de lăcătușerie-mecanică în care elevii noștri să își dezvolte abilitățile
necesare actualei piețe de munca din domeniul lăcătușeriei mecanice, cât și creșterea calității actului
educativ în cadrul Școlii Profesionale.
•
Un număr de 54 elevi din învățământul profesional vor face orele de practică într-un mediu
ergonomic și propice învățării.
•
Elevii de la Școala noastră Profesională (54) , vor cunoaște și vor ști să utilizeze o gama larga
de mașini și utilaje .
•

Absolvenții Scolii noastre Profesionale vor avea o pregătire de specialitate de înalta calitate.

•
Absolvenți ai Scolii noastre Profesionale vor reuși sa ocupe locuri de munca din domeniul
lăcătușeriei mecanice.
•
Elevii de la Școala noastră Profesionala, vor putea produce diverse obiecte, cu ajutorul noilor
mașini și utilaje.
•
Obiectele produse de elevii noștri de la profesionala vor putea fi promovate și valorificate,
putând deveni astfel o sursa de venit pentru instituția de învățământ, sursa ce ar putea finanța o
viitoare achiziționare de materie prima și chiar cumpărarea de noi utilaje sau mașini.

BENEFICIARI DIRECȚI
Beneficiarii direcți ai proiectului sunt 54 elevii și profesorii acestora. Este vorba de elevi cu povești de
viață triste, proveniți din familii cu dificultăți financiare și familiale. Beneficiar direct, Liceul Teoretic
Măciuca, se va bucura de reabilitarea și dotarea atelierului școlar, care va duce, pe termen scurt,
mediu și lung, la atragerea unui număr semnificativ de elevi spre învățământul profesional din cadrul
instituției noastre. Fapt care va crește viabilitatea instituției, cât și capacitatea acesteia de dezvoltare
durabilă. Beneficiarii indirecți ai proiectului sunt părinții elevilor.

O altă categorie de beneficiari indirecți este reprezentată de angajatorii de pe piața muncii, care vor
avea în elevii formați în noul atelier,o forță de muncă calificată. Comunitatea va beneficia de acest
proiect, în primul rând prin exemplul de bună practică dat, cât și prin achiziționarea și utilizarea
obiectele realizate în atelierul nostru.

IMPACT
54 de elevi vor beneficia de un spațiu de lucru adecvat din punct de vedere ergonomic. Standardul
educational de care se vor bucura elevii noștri va fi cu mult ridicat, aceștia urmând să învețe sa
folosească mașini noi, dezvoltându-și astfel abilitați noi, de care se vor putea folosi când vor intra pe
piața muncii, întrucât „meseria este brațară de aur”.
Cu ajutorul noilor mașini și materiei prime achiziționate , elevii noștri vor produce diverse obiecte, pe
care instituția de învățământ le va putea valorifica (fie prin intermediul unei firme, fie prin intermediul
ONG-urilor). Proiectul va impacta în mod direct elevii și profesorii din Școala Profesionala, atât de
elevii din generațiile din prezent cat și de viitorii noștri elevi.
Reabilitarea și dotarea atelierului va impacta L. T. Măciuca, care va putea atrage mai multi elevi spre
Școala Profesionala, mândrindu-se cu un atelier dotat și renovat, putând oferii condiții optime pentru
învățarea meseriei de lăcătuși-mecanic. Atelierul va contribui considerabil la formarea unei reputații
în domeniul profesional pentru liceu.
Părinții elevilor, care vor avea copii care își vor găsi cu o mai mare ușurința locuri de munca și care vor
putea contribui financiar la bugetul familiei; potențialii angajatori prin faptul ca li se formează forță de
munca calificata; consumatorii, care vor putea achiziționa obiecte calitative produse în atelierul
nostru; și comunitatea care se va putea mândri cu realizările locale.

