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Domeniul: Textile şi pielărie
Calificarea profesională: Lucrător în tricotaje-confecţii (la finele clasei a X-a SAM)
Industria de confecţii din România este o ramură cu o
veche tradiţie în exportul produselor, într-o gamă sortimentală
diversificată, dovedindu-se cea mai viabilă din cadrul industriei
uşoare.
Acest important sector industrial s-a restructurat şi
modernizat după 1990, pentru adaptarea rapidă la condiţiile
specifice economiei de piaţă.
Industria textilă şi cea a confecţiilor de îmbrăcăminte
satisface nevoile de consum ale populaţiei.
Odată cu dezvoltarea puternică a tehnicii şi a tehnologiilor,
precum şi cu restructurarea în domeniul muncii, s-a produs şi o
redefinire a conceptelor legate de aşteptările angajatorilor cu privire
la ceea ce înseamnă o persoană educată.
Prin urmare, şcoala de arte şi meserii, ca şi liceul
tehnologic, oferă elevilor posibilitatea de a dobândi abilităţi şi
cunoştinţe ce reflectă necesităţile sectorului economic.
Pregătirea profesională a elevilor asigură calificări specifice nivelurilor de pregătire profesională, astfel,
elevii vor obţine certificate de calificare recunoscute în Uniunea Europeană, care, de altfel, monitorizează procesul
de organizare şi evaluare a sistemului de învăţământ prin şcoala de arte şi meserii.
Elevii care vor parcurge procesul de instruire din cadrul Şcolii de arte şi meserii, profilul Confecţionerproduse textile, vor dobândi o gamă variată de abilităţi, competenţe şi capacităţi de rezolvare a diverselor
probleme, care le va permite să-şi găsească mai uşor un loc de muncă sau să-şi deschidă propria afacere.
În rândurile care urmează încercăm să vă răspundem pe scurt la câteva întrebări:
Unde şi în ce condiţii se desfăşoară activitatea absolvenţilor acestui profil?
Munca se desfăşoară în fabrici de textile, filaturi, ţesătorii, fabrici de tricotaje, fabrici de finisare a
textilelor, departamente de împachetare şi livrare a acestora şi alte ateliere de textile, unde, inevitabil, se lucrează în
zgomot şi cu substanţe chimice.
Ce instrumente/echipamente folosesc?
Munca implică folosirea maşinilor şi echipamentelor de cusut, de surfilat, de tivit, de făcut butoniere,
precum şi a altor maşini de acest gen, fier de călcat, foarfeci şi alte instrumente, aplicatoare mecanice şi echipament
care include maşini semi-automate şi automate, dar şi linii de fabricaţie.
De ce aveţi nevoie pentru a reuşi?
Calificarea cerută este absolvirea unei şcoli de profil sau a altei instituţii de formare iniţială în acest
domeniu, să aveţi îndemânare, capacitate de reacţie rapidă şi răbdare.
Livia TOMUŢA, IXH
Silvia HORGE, maistru instructor îndrumător





