SEGA YOUTH POLITECHNIC
1. Streszczenie projektu
Sega Youth Politechnic jest jedyną szkołą zawodową w wiosce Sega. Trafiają do niej
młodzi ludzie obu płci, którzy nie mają możliwości kontynuowania edukacji w szkole
średniej. Szkoła ta daje im możliwość wyuczenia konkretnego fachu, który pozwoli im
znaleźć pracę i zarobić na utrzymanie swoje i swojej rodziny. Zawody, których uczą się
wychowankowie Sega Youth Politechnic to: stolarka, krawiectwo, obróbka metali oraz
mechanika samochodowa. Niestety wskutek braku potrzebnych nakładów finansowych szkoła
nie dysponuje odpowiednim wyposażeniem niezbędnym do wykonywania nauczanych
zawodów. Obniża to zdecydowanie standard kształcenia.
Adresatami naszego projektu są uczniowie Sega Youth Politechnic, którzy dzięki naszemu
wsparciu będą mieli lepsze warunki zdobywania wiedzy, a co za tym idzie wyższe
kwalifikacje umożliwiające udany start życiowy.
Celem naszych działań jest wyposażenie szkoły w najpotrzebniejsze narzędzia, głównie z
zakresu stolarki i obróbki metali. Uczniowie będą mogli wówczas zdobywać praktyczne
umiejętności gwarantujące biegłość w wyuczonym zawodzie.
Rezultatem implementacji projektu Sega Youth Politechnic będzie stworzenie uczniom tej
szkoły

warunków

umożliwiających

efektywne

zdobywanie

wiedzy

odpowiadającej

współczesnym wymaganiom rynku pracy.
2. Powody realizacji projektu
Szkoła zawodowa Sega youth Politechnic jest jedyną tego typu placówka w okolicy.
Kształci specjalistów w zawodach: stolarz, krawiec, mechanik samochodowy oraz w
dziedzinie obróbki metali. Podobnie jednak jak inne szkoły w Sega boryka się z trudnościami
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natury finansowej. Brak wystarczających funduszy skutkuje niskim standardem wyposażenia
technicznego. Uczniowie nie mogą w pełni rozwijać swych możliwości i w zadowalającym
stopniu poznawać swój przyszły zawód nie dysponując odpowiednimi narzędziami i
materiałami do nauki.
3. Adresaci projektu
Projekt Sega Youth Politechnic adresowany jest do młodzieży zdobywającej
wykształcenie w tej szkole. Solidne wykształcenie zawodowe pozwoli absolwentom znaleźć
pracę, która zapewni byt im i ich rodzinom oraz przyczyni się do rozwoju lokalnej
społeczności, poprzez obecność wykwalifikowanych rzemieślników świadczących niezbędne
usługi.
4. Cele projektu
Celem naszego projektu jest wyposażenie szkoły Sega Youth Politechnic w niezbędne
narzędzia, materiały i inne pomoce dydaktyczne, które podniosą jakość kształcenia. Będą to
m.in. lithe machine (giętarka), smoothing plane (hebel), rebate plane (hebel do
krawędzi/wąskich powierzchni), claw hammer (młotek do wbijania gwoździ i wyciągania ich
z drugiej strony), plough plane (hebel do wykonywania rowków i wpustów), spoke shave
(ręczna wyrówniarka powierzchni). Z kolei tym co niezbędne jest by kształcić mechaników
jest używany samochód (albo przynajmniej silnik), który pozwoli uczniom zdobywać cenne
praktyczne umiejętności.
Chcemy stworzyć warunki umożliwiające efektywne zdobywanie wiedzy odpowiadającej
współczesnym wymaganiom rynku pracy. Będzie to prowadzić do podniesienia kwalifikacji
zawodowych absolwentów a co za tym idzie da im szansę na lepszy start życiowy.
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5. Pożądane rezultaty projektu
Dzięki wyposażeniu szkoły w fachowy sprzęt i niezbędne materiały poziom kształcenia w
Sega Youth Politechnic ulegnie zauważalnej poprawie. Zdobywanie umiejętności
zawodowych przy użyciu odpowiednich narzędzi i surowców, których obecnie brakuje,
podniesie poziom kwalifikacji absolwentów szkoły. Będą oni zatem mieli większe szanse na
zatrudnienie bądź zapoczątkowanie samodzielniej działalności usługowej.
6. Metody realizacji projektu
Realizacja projektu Sega Youth Politechnic polegać będzie na zakupie i przekazaniu
szkole potrzebnych jest narzędzi
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