COLEGIUL TEHNIC DE POSTA SI TELECOMUNICATII “GHEORGHE AIRINEI” - PROIECTE IMPLEMENTATE 2010-2011

Nr.
crt.

Perioada
de
desfăşurare

Nivelul
de implemenare

Denumirea proiectului

Local

,,DACA E JOI E VERDE’’- proiect
ecologic
Primaria Sector 6, ADP

2008-2010

Educarea elevilor pentru protectia mediului

300 elevi

Protectia mediului in colaborare
cu organizatia ,,Ecologie,Sport,
Turism’’

2009-2010

Educarea elevilor pentru protectia mediului

200 de elevi

,,Tu alegi”
Directia de Protectie a copilului
Sector 6, Bucuresti

2009-2010

Identificarea nevoilor de dezvoltare a adolescentilor
Constientizarea propriei identitati

150 de elevi

,, Ne place verde”
Primaria Sector 6
Ecorom
Cris Garden
Asociatia Ecologie Sport Turism
Teen Press

2008-2010

Activitati de ecologizare
Sensibilizarea elevilor cu privire la respectarea mediului
inconjurator

,, Violenta in scoala”
D.G.A.S.P.C.
Sector 6, Bucuresti

2009-2010

Identificarea comportamentelor care conduc la aparitia
violentei
Modalitati de gestionare a propriilor emotii negative

Obiective

Grup ţintă

300 de elevi

Regional

« DECIDE-TI CARIERA
POTRIVITĂ » Ministerul Muncii,
Familiei si Protectiei Sociale, in
parteneriat cu Inspectoratul
Scolar al Municipiului Bucuresti,
Prefectura Bucuresti, Centrul
Municipiului Bucuresti de
Resurse si Asistenta
Educationala si Agentia
Municipala de Ocupare a Fortei
de Munca

Octombrie
2009ianuarie
2010

Orientare şcolară şi profesională

200 de elevi si 13
profesori diriginti

,,TINERI IN INTERACTIUNE’’
Fundaţia ,,Ordes’’
ISMB
Cabinetul de Asistenţă PsihoPedagogică

An şcolar
2009-2010

Dezvoltare personală-Dezvoltarea tehnicilor de
comunicare şi managementul conflictelor

30 de elevi

„SUNT CETĂŢEAN, ÎMI
CUNOSC DREPTURILE”
Asociatia ,,Sprijinirea Integrarii
sociale’’
ISMB

An şcolar
2009-2010

Dezvoltarea comportamentelor sociale dezirabile
Reprezentarea corectă a elevilor în faţa autori tăţilor

,,Fotbalul s-a nascut in curtea
scolii’’
GSP
Clubul Steaua Bucuresti

An şcolar
2009-2010

Promovarea unui mod de viata sanatos, prin practicarea
activitatilor sportive

200 de elevi

,,Opera Prima”
Clubul UNESCO Adolescentii
Asociatia Scriitorilor Bucuresti
DGASMB

An şcolar
2009-2010

Apropierea elevilor de teatru si de atelierul de creatie al
unui spectacol
Activitati de creatie si de constructie a unui text literar

300 de elevi

,, Copiii ajuta mediul”
Earth Voice Romania
ISMB

An şcolar
2009-2010

Sensibilizarea elevilor cu privire la respectarea mediului
inconjurator

300 de elevi

National

International

,,Ce stii despre Uniunea
Europeana?”
Consiliul Reprezentativ al Elevilor
din Grupul Scolar Unirea

An şcolar
2009-2010

Promovarea valorilor europene

20 de elevi

Junior Achievement
•
,,Tehnici de
comunicare’’
•
,,Succesul profesional’’

An şcolar
2009-2010

Dezvoltarea abilitatilor de comunicare
Integrarea abilitatilor de interrelationare,in vederea
dezvoltarii personale si profesionale

150 elevi

,,Avocatul Elevului’’
Asociatia ,,Asistenta si programe
pentru dezvoltare durabilaAgenda 21’’,in parteneriat cu
Reprezentanta UNICEF in
Romania si MEC.

2007-2010

Educarea elevilor pentru cunoasterea drepturilor si
responsabilitatilor care le revin
Crearea la nivelul scolii a unui climat necesar pentru
promovarea si respectarea drepturilor copilului

20 elevi

SNAC
ISMB, Scoala Speciala Nr.11

2008-2010

Integrarea elevilor cu CES
Sensibilizarea elevilor la nevoile celorlalti, cu probleme
materiale.
Ajutorarea familiilor nevoiase cu cu ajutorul elevilor si
profesorilor voluntari

100 elevi

“Generarea programului orar al
unei unitati de invatamant
preuniversitar” in parteneriat cu
firma Gruber & Petters Software
– Austria şi MEC

2007-2010

Generarea pe calculator a orarului

Unităţi de învăţământ
profesional şi tehnic

POSDRU/ID/54100
“Fii APTT pentru viitor – program
de
formare profesională continuă
pentru
angajaţii din Alimentaţie Publică,
Transporturi şi Telecomunicaţii”

2010-2013

Să califice / recalifice angajati din domeniile
Telecomunicatii, Transporturi auto, Alimentatie publica si
Turism, in regiunile Sud-Muntenia, Sud-Est, BucurestiIlfov.

1300 de angajaţi din
domeniile
telecomunicaţii,
alimentaţie publică şi
transporturi

POSDRU/ID/60390
“Stagii de practica si consiliere
vocationala pentru elevi, in
vederea facilitarii integrarii lor
ulterioare pe piata muncii”

2010-2013

Facilitarea tranzitiei de la scoala la viata activa prin
accesul la
oportunitati de pregatire practica concordante cu piata
muncii
şi cresterea abilitatii elevilor de a-si alege si adapta
parcursul de
cariera la capacitatile si nevoile proprii, prin participarea
acestora la sesiuni de consiliere vocationala si de
cariera.

480 de elevi din anul
de completare
(Electronist reţele de
telecomunicaţii) şi din
clasele IX-XII
(Tehnician de
telecomunicaţii)

POSDRU /ID/63840
„Monitorizarea inserţiei
absolvenţilor de învăţământ
profesional şi tehnic pe piaţa
muncii”

2010

1.Gestionarea eficienta a informaţiilor privind absolvenţii
de IPT prin constituirea şi actualizarea permanenta a
bazei de date specifice
2.Determinarea dimensiunii şi calităţii inserţiei
profesionale a absolvenţilor, a ratei de continuare a
studiilor şi factorilor ce o determina, a variabilelor
procesului de tranziţie a absolvenţilor de la şcoala la
locul de muncă, prin realizarea anchetelor de teren pe
bază de chestionar
3. Creşterea gradului de adecvare a calificării deţinute
de absolvenţii de IPT la locul de munca şi a nivelului de
satisfacţie faţă de ocupaţia practicată, prin valorificarea
analizei cantitative şi calitative privind inserţia
absolvenţilor in cadrul instituţiilor responsabile cu oferta
de calificare a elevilor şi a structurilor manageriale
consultative
4.Îmbunătăţirea serviciilor de orientare şi consiliere
profesională în sprijinul tranziţiei de la şcoala la viaţa
activă

Unităţi de învăţământ
profesional şi tehnic

POSDRU/ID/ 30204
”Dezvoltare organizațională și
descentralizare în învățământul
preuniversitar din București.
Studiu pilot de cultură
organizațională și impact de
leadership.”

1
octombrie
2010 - 31
martie
2011

Dezvoltarea unei culturi organizaţionale constructive şi
îmbunătăţirea managementului educaţional în scopul
facilitării formulării şi implementării unor strategii
adecvate pentru asigurarea unei educaţii de calitate în
contextul descentralizării sistemului naţional de
învăţământ, şi reorientarea organizaţiilor şcolare către
elev şi nevoile comunităţii

20 de manageri
(directori şi directori
adjuncţi) din 10 unităţi
de învăţământ
preuniversitar (colegii
naţionale, licee
teoretice şi
vocaţionale din
Bucureşti, din toate
cele 6 sectoare ale
Capitalei

