Investiții în viitor –

ȘCOALA PROFESIONALĂ GERMANĂ

KRONSTADT

PROFILUL CLIENTULUI
Școala Profesională Germană Kronstadt
Misiunea SPGK: formarea profesională a elevilor, în
parteneriat cu industria și comunitatea locală, dezvoltând
respectul față de muncă și asigurând personal tehnic
calificat pentru firmele care se află în apropierea
Brașovului
Adresă: Bld. 13 Decembrie nr. 131,
Brașov, Jud. BRAȘOV, România

BACKGROUND
Școala Profesională Germană KRONSTADT este un
proiect-pilot inovator la nivelul României. Este prima
structură de învățământ dual, apărută printr-un
parteneriat între Camera de Comerț și Industrie RomânoGermană (AHK), Clubul Economic German din Brașov
(DWK), Primăria Brașov, parteneriat susținut de colaborări
cu importante firme din industrie: Premium Aerotech, HiB
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Rolem, Ina Schaeffler, Draxlmaier Sisteme
Tehnice, Stabilus, Preh, Rege, Continental,
Ramoss, Caditec, Schulte-Schmidt,
Kronospan.
„Proiectul a fost inițiat de către companiile
germane din jurul Brașovului, care
au constatat, cam prin 2007-2008, că
muncitorii au dispărut din oferta forței
de muncă. Sistemul de învățământ oferea
doar tehnicieni sau ingineri, iar companiile
aveau angajați muncitori cu vârste
înaintate și nu aveau personal pentru
întinerirea/ înlocuirea acestora. În aceste
condiții, companiile germane au înființat
asociația DWK – Fit for Future, ce a avut
ca scop înființarea școlii profesionale
și, în final, reînființarea învățământului
profesional în România.” – Ramona Țițeiu,
director Școala Profesională Germană
Kronstadt

PROVOCAREA
Provocarea a fost să răspundem nevoii de dotare apărute
ca urmare a înființării acestei școli, la inițiativa unor
companii germane.
Am căutat să punem la dispoziția inițiatorilor acele
echipamente care să ajute la formarea profesională a
cadrelor tehnice calificate pentru utilizarea pe viitor a
unor echipamente similare în producție.

SOLUȚII FURNIZATE
ALLMETECH a livrat echipamente din gama EMCO: o
freză, CONCEPT MILL 250, și un strung, CONCEPT TURN
450 TCM.
A fost oferită această soluție deoarece echipamentele
educaționale EMCO au o versatilitate mare, constituind o
soluție completă care include atât mașini-unelte, cât și
software special conceput pentru formare profesională.
Datorită sistemului interschimbabil, elevii pot învăța pe
aceeași mașină mai multe limbaje de programare pentru
sisteme de control numeric.
Strung CONCEPT TURN 450 TCM – EMCO
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În viziunea școlii, se dorește ca noua
instituție să devină furnizorul principal
de forță de muncă calificată pentru
industria locală, având cadre didactice
competente, stabile și un sistem propriu
de management KAIZEN eficace, eficient și
inovator.

Freză CONCEPT MILL 250 – EMCO

Comercializarea de mașini-unelte și consultanță tehnică de specialitate; consultanță pentru
afaceri și management; servicii de instalare, punere în funcțiune, service și mentenanță;
comercializarea de scule, accesorii, aparatură de măsură și control

Proiectul ȘCOALA PROFESIONALĂ GERMANĂ KRONSTAD face parte din noua direcție de dezvoltare
a ALLMETECH, adresându-se unui element extrem de important dintr-un proces de producție:
resursa umană, la fel ca și proiectul Centrul Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor
din Sectorul Automotive (CERC), unde ALLMETECH a livrat o soluție educațională completă
(echipamente și softuri CAD-CAM).

REZULTATELE COLABORĂRII:
creșterea nivelului de calificare
a elevilor
Echipamentele furnizate de ALLMETECH îi ajută pe elevi
să se pregătească mai bine profesional pentru viitoarele
lor locuri de muncă la firmele constructoare de mașini din
regiune, care au sprijinit acest proiect.
Întregul sistem de formare SPGK este structurat pe
teorie 40% și practică 60%, elevii având posibilitatea să
cunoască mai bine tehnologiile și procesele de fabricație,
prin utilizarea acelorași echipamente și tehnologii care
sunt folosite și în întreprinderile angajatoare, astfel încât
aceștia să poată fi integrați mai rapid și mai ușor în mediul
de lucru din firmele respective.

„Dorim să
continuăm
colaborarea cu
ALLMETECH,
fie că vorbim
de un transfer
de know-how în
domeniul formării
profesionale, unde ALLMETECH
activează de câțiva ani, fie că e vorba
de dotarea cu noi echipamente a
laboratoarelor și atelierelor. Ne bucurăm
că avem la dispoziție un furnizor de
servicii integrate, care știe din proprie
experiență care sunt cerințele mediului
educațional.” – Ramona Țițeiu, director
Școala Profesională Germană Kronstadt

Parteneri ai SPGK :
SC Premium AEROTEC SRL, CADITEC, CONTINENTAL POWERTRAIN ROMANIA SRL, HIB Rolem, HUTCHINSON SRL, KRONOSPAN, RAMOSS,
SC DTR DRAXLMAIER SISTEME TEHNICE CODLEA, SC PREH ROMANIA SRL, SC REGE Automotive Brațov SRL, SC STABILUS ROMANIA SRL,
SCHAEFFLER ROMANIA SRL, HAWEMA, SCHULTE SCHMIDT, 15.EUROEST TURBO CENTER
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