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Profilul meu … Resurse naturale şi protecţia mediului
Domeniul: Fabricarea produselor din lemn
Lumea profesiilor se află într-o schimbare rapidă, iar şcolile profesionale şi tehnice din România, trebuie să
reflecte aceste schimbări apărute în noul model de societate bazat pe informaţie şi cunoaştere .
Infuzia de tehnologie în domeniul muncii a dus la redefinirea conceptelor legate de aşteptările angajatorilor
cu privire la ceea ce înseamnă o persoană educată. De aceea calificările prin ruta Şcoala de Arte şi Meserii ca şi
prin liceul tehnologic oferă elevilor posibilitatea de a dobândi abilităţi şi cunoştinţe ce reflectă necesităţile
sectorului economic. Cele mai importante sunt: abilităţile de comunicare, de lucru în echipă, aptitudini de
organizare a timpului, adaptabilitatea la nou, flexibilitatea, gândirea critică etc.
Odată cu dezvoltarea puternică a tehnicii, a tehnologiilor şi a noilor materii prime şi materiale de lucru,
creşte şi valoarea estetică a produselor de mobilier.
Experienţa vieţii a demonstrat că utilul şi frumosul sunt inseparabile, ele alcătuiesc o unitate care trebuie
permanent realizată de om. Ţinând cont de aceste considerente domeniul fabricarea produselor din lemn, ca şi alte
domenii au intrat într-un program de reformă Phare TVET 0108.01-03, prin care proiectarea curriculară este
realizată pe baza Standardelor de Pregătire Profesională pe trei niveluri de pregătire progresivă.
Structura arborescentă a pregătirii asigură calificări specifice fiecărui nivel de pregătire prin Şcoala de Arte
şi Meserii.
Nivelul I de pregătire desfăşurat pe doi ani de studiu, clasa a IX-a, pregătire de bază în domeniu, iar clasa
a X-a pregătire generală în trei calificări: lucrător în tâmplărie, lucrător în sculptură şi lucrător în fabricarea
produselor semifinite din lemn.
Nivelul II de pregătire, clasa a XI-a, asigură continuarea pregătirii de specialitate în domeniul fabricarea
produselor din lemn, începută la nivelul I în cinci calificări în cadrul cărora elevii vor parcurge unităţi de
competenţă tehnice generale şi tehnice specializat, specifice calificărilor: tâmplar universal, sculptor-intarsier,
tapiţer–plăpumar–saltelar, operator la fabricarea cherestelei şi operator la producerea semifabricatelor pe bază de
lemn.
Nivelul III de pregătire în domeniul fabricarea produselor din lemn, la care au acces absolvenţii nivelului
II, se desfăşoară pe doi ani de studiu, clasa a XII-a şi a XIII-a şi asigură pregătirea în specializarea tehnician în
prelucrarea lemnului.
Elevii care vor parcurge cele trei niveluri de pregătire vor deţine trei certificate de calificare specifice
fiecărui nivel recunoscute în Uniunea Europeană, care de fapt monitorizează modul de organizare, desfăşurare şi
evaluare a sistemului de învăţământ prin Şcoala de Arte şi Meserii. Pe lângă aceste calificări şcoala noastră mai
oferă elevilor şi posibilitatea de calificare prin ruta scurtă a liceului tehnologic ca tehnician designer mobilă şi
amenajări interioare, pe patru ani de studiu IX – XII.
Tehnicile moderne de instruire, baza materială a şcolii, dotarea atelierelor şcolii la standarde europene
permit desfăşurarea unor activităţi teoretice şi practice la cel mai înalt nivel. Pentru
asigurarea legăturii scoală-agent economic, se organizează stagii de pregătire practică la
agenţii economici din zonă SC Elmoberom SA Beiuş, SC Mobiprest Decor SRL Bihor,
SC Cedru Prod SRL Beiuş, SC Timex SRL Bihor, unde elevii au contact direct cu
disciplina muncii, iar tranziţia de şcoală la locul de muncă se face treptat prin testarea
propriilor capacităţi. Acest lucru se reflectă în pregătirea elevilor care vor dobândi o gamă
variată de abilităţi, competenţe şi capacităţi de înţelegere pentru rezolvarea diferitelor
probleme, care la va permite să-şi găsească mai uşor un loc de muncă sau să-şi deschidă
propria afacere.
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În curând au loc OLIMPIADELE ŞCOLARE şi CONCURSURILE PE MESERII ...
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