Ediţia a XII-a
2014
Prezentare pentru cadrele didactice
• Cel mai mare program de dezvoltare și formare profesională a elevilor
• Premiul special al juriului la Gala Premiilor în Resurse Umane 2013 - HR Club
• Proiect nominalizat în competiția activităților din săptămâna “Să știi mai multe, să
fii mai bun!” 2012, 2013

Job Shadow Day®: cel mai mare program de dezvoltare și formare profesională a elevilor din
România - a 12-a ediţie
• Job Shadow Day® este un program internațional
Junior Achievement România prin care tinerii se
familiarizează cu piața locurilor de muncă,
petrecând câteva ore în “umbra” unei angajat
dintr-o companie sau instituție locală.
• În 2014, programul a ajuns la a XII-a ediție în
România, fiind urmat anual de mii de elevi din
toată țara, cu sprijinul comunităților educaționale
și de afaceri locale și al instituțiilor.
• Programul îi ajută pe tineri să înţeleagă diverse
opţiuni de carieră şi să găsească mai uşor un
răspuns la întrebările: "Ce vreau să devin după ce
termin şcoala? Unde vreau să lucrez? Care este
cel mai potrivit loc de muncă pentru mine?”
Selecţie de poze din ediţia 2013

Job Shadow Day® 2013: Shadowing la locul de muncă al părintelui sau la locul de muncă dorit
•
•
•

Programul s-a desfășurat în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale, Inspectoratele Școlare
Județene, comunitatea educațională, mediul de afaceri și instituțional local.
Pentru clasele 0-X Job Shadow Day® se desfășoară la locul de muncă al unuia dintre părinți.
Pentru clasele XI-XII Job Shadow Day® are loc în instituțiile și companiile locale participante.

22.000 de elevi din
clasele 0-XII

Peste 7.200 de instituții și
companii din toată țara care
au primit elevi în
shadowing
Companii/instituții care
au găzduit elevi de
clasele XI-XII

Elevi XI-XII (JSD la
companii/instituții)

Profesori
organizatori - JSD la
companii/instituții

708

5.280
Elevi 0-X
(JSD la părinți)

16.390

Peste 1.000 de
profesori și
educatori

Companii/instituții
care au găzduit elevi
de clasele 0-X

6.500

404

Profesori și
educatori
organizatori - JSD
la părinți

733

Job Shadow Day® 2014: Shadowing la locul de muncă al părintelui sau la locul de muncă dorit
• A 12-a ediție a programului se va desfășura în săptămâna “Școala ALTFEL: Să știi mai multe,
să fii mai bun!” (7-11 aprilie 2014)
• Pentru ca programul să fie o experiență educațională pentru toți participanții, echipa JA
propune un model de organizare pentru toți profesorii înscriși, pe roluri:

COORDONATOR PE CLASĂ

COORDONATOR PE ŞCOALĂ

COORDONATOR LOCAL

• Învățător/ profesor care pregătește
elevii clasei cu care s-a înscris
pentru shadowing, folosind la clasă
materialele puse la dispoziție de JA.
• Pentru clasele 0-X, este responsabil
cu organizarea Job Shadow Day la
nivelul clasei (se asigură că fiecare
elev va merge la locul de muncă al
unuia dintre părinți).
• Pentru clasele XI-XII, colaborează cu
coord. pe școală pentru a selecta și
trimite elevii în companii/instituții.

• Este responsabil cu selectarea
elevilor participanți la JSD din
şcoala în care predă. (În baza CVului elevului și a opțiunilor de
carieră).
• Colaborează cu coordonatorul local
pentru a transmite listele elevilor
selectaţi.
• Trimite sugestii, informaţii privind
companiile/instituţiile locale pentru
a facilita interacţiunea
coordonatorului local cu acestea.

• Este responsabil cu organizarea
evenimentului la nivel local.
• Colaborează cu coordonatorii pe
școală din localitate pentru selecția
elevilor.
• Stabileşte parteneriatele cu
companiile/instituţiile locale
participante la shadowing.
• Asociază fiecărui elev o
companie/instituție unde va merge
în shadowing.
• Trimite feedback și raportul final
echipei JAR.

JSD – Etape organizare: COORDONATOR LOCAL (clasele XI-XII)
PASUL 1: ÎNSCRIEREA PROFESORILOR și ACORDUL DE IMPLEMENTARE
• Profesorul se înscrie la eveniment pe www.jaromania.org, în contul de profesor, la secțiunea Evenimente, Job Shadow Day şi trimite
prin e-mail/fax acordul de implementare semnat şi ştampilat de direcţiune (acordul este descărcabil online, în descrierea
evenimentului, la secţiunea Profesori).
• Coordonatorul local este selectat din rândul profesorilor JA care doresc organizarea evenimentului în localitate.
PASUL 2: TRAINING ONLINE și KIT-ul JOB SHADOW
• JAR organizează un training online pentru coordonatorii JSD.
• Coordonatorul local primeşte un kit online al programului cu toate materialele de care are nevoie pentru organizarea şi evaluarea
proiectului (acord părinţi, delegaţie, scrisoare de invitaţie companie, listă meserii, model CV, fişă repartiţie, fişă feedback, materiale
promo, model de raport).

16 ian
- 15 feb

17 feb 21 feb

PASUL 3: ÎNSCRIEREA ELEVILOR și ACORDUL PĂRINȚILOR
• Profesorul colaborează cu coordonatorii pe şcoală din localitate (lista va fi trimisă de JAR) pentru a centraliza listele cu elevii şi
preferinţele lor de carieră.
• Elevii minori trebuie să completeze un acord de participare semnat de părinți, centralizat de către coordonatorul pe clasă.

21 feb
- 14 mar

PASUL 4: PARTENERIATELE CU COMPANIILE și INSTITUȚIILE
• Coordonatorul încheie parteneriate cu companiile şi instituţiile locale.
• Centralizează datele companiilor (domeniu, persoane de contact, detalii contact).

21 feb
- 1 apr

PASUL 5: ASOCIEREA ELEVILOR CU O COMPANIE/INSTITUȚIE și PREGĂTIREA PENTRU SHADOWING
• Elevii sunt alocaţi companiilor şi instituţiilor partenere, în funcţie de opţiunile de carieră şi sunt pregătiți pentru vizită de către
coordonatorul pe clasă (activități în școală, la clasă: test de abilități, interviu, pregătire CV).

17 mar
- 4 apr

PASUL 6: SHADOWING
• Coordonatorul local transmite elevilor datele companiilor/instituțiilor pentru shadowing. Elevii merg în shadowing.
• Organizează în sala de festivități a școlii ceremonia de înmânare a certificatelor Job Shadow (elevi, profesori, companii/instituții).

7 apr
- 11 apr

PASUL 7: EVALUAREA & RAPORTAREA
• Elevii completează formularul online de feedback în contul de Elev de pe jaromania.org.
• Coordonatorul centralizează pozele de la elevi şi trimite rezultatele echipei JAR.

12 apr
- 30 apr

JSD – Etape organizare: COORDONATOR PE ȘCOALĂ (clasele XI-XII)
PASUL 1: ÎNSCRIEREA PROFESORILOR și ACORDUL DE IMPLEMENTARE
• Profesorul se înscrie la eveniment pe www.jaromania.org, în contul de profesor, la secțiunea Evenimente, Job Shadow
Day şi trimite prin e-mail/fax acordul de implementare semnat şi ştampilat de direcţiune (acordul este descărcabil online,
în descrierea evenimentului, la secţiunea Profesori).

PASUL 2: TRAINING ONLINE și KIT-ul JOB SHADOW
• JAR organizează un training online pentru coordonatorii JSD.
• Profesorul primeşte un kit online cu toate materialele de care are nevoie pentru organizarea şi evaluarea proiectului pe
şcoală (acord părinţi, formulare excel, listă meserii, model CV, fişă feedback, materiale promo).

PASUL 3: ÎNSCRIERE ELEVI & ACORDUL PĂRINȚILOR
• Profesorul centralizează listele cu elevii şi preferinţele lor de carieră (model JA) pe care le trimite coordonatorului local
(listă contacte trimisă de JA).
• Elevii sub 18 ani aduc acordul de participare semnat de părinţi.

PASUL 4: ASISTARE COORDONATOR LOCAL – PARTENERIATELE CU COMPANII ȘI INSTITUȚII
• Coordonatorul pe şcoală colaborează cu coordonatorul local şi îl ajută cu contacte, sugestii de companii sau instituţii
participante potenţiale.

PASUL 5: ASISTARE COORDONATOR LOCAL – ASOCIERE
• Profesorul se ocupă de pregătirea elevilor pentru ziua de shadowing (ţinută, întrebări, pregătire feedback, poze).

PASUL 6: SHADOWING
• Coordonatorul pe şcoală se asigură de prezenţa elevilor în data stabilită şi comunică cu elevii.

PASUL 7: EVALUAREA & RAPORTAREA
• Coordonatorul trimite feedback-ul şi pozele cu ajutorul coordonatorilor pe clasă şi trimite rezultatele echipei JAR.

16 ian
- 15 feb

17 feb 21 feb
21 feb
- 14 mar

21 feb
- 1 apr

17 mar
- 4 apr
7 apr
- 11 apr
12 apr
- 30 apr

JSD – Etape organizare: COORDONATOR PE CLASĂ (clasele 0-XII)
PASUL 1: ÎNSCRIEREA PROFESORILOR și ACORDUL DE IMPLEMENTARE
• Profesorul se înscrie la eveniment pe www.jaromania.org, în contul de profesor, la secțiunea Evenimente, Job Shadow
Day şi trimite prin e-mail/fax acordul de implementare semnat şi ştampilat de direcţiune (acordul este descărcabil online,
în descrierea evenimentului, la secţiunea Profesori şi pe www.jobshadow.ro).

PASUL 2: TRAINING ONLINE și KIT-ul PROFESORULUI COORDONATOR PE CLASĂ
• JA organizează un training online pentru coordonatorii Job Shadow la clasă
• Coordonatorul primeşte un kit online al programului cu toate materialele de care are nevoie pentru organizarea şi
evaluarea proiectului (acord părinţi, fişă feedback, materiale promo, model de raport).

PASUL 3: ÎNSCRIERE ELEVI și PĂRINŢI
• Profesorul (clasele 0-X) centralizează lista cu elevii, părintele participant și compania/instituția în care lucrează acesta.
• Profesorul (clasele XI-XI) centralizează lista cu elevii participanți și opțiunile de carieră ale acestora pe care le transmite
coordonatorului pe școală.

PASUL 4: ASOCIERE ELEVI – PĂRINŢI
• Profesorul (clasele 0-X) alocă elevii clasei părinţilor şi rezolvă situaţiile particulare (elevi fără părinţi sau ai căror părinţi
sunt şomeri/plecaţi în străinătate).

PASUL 5: COMUNICARE şi PREGĂTIRE
• Profesorul se ocupă de pregătirea elevilor pe baza activităților din materialele JSD (pe nivele de vârstă), comunică cu
părinţii şi rezolvă eventualele urgenţe.

PASUL 6: SHADOWING
• Coordonatorul pe clasă se asigură de prezenţa elevilor în data stabilită şi comunică cu părinţii şi elevii.

PASUL 7: EVALUAREA & RAPORTAREA
• Coordonatorul pe clasă centralizează feedback-ul elevilor (clasele 0-IV), pozele şi trimite rezultatele echipei JAR.
• Elevii participanți din clasele V-XII completează feedback-ul online în contul de elev pe jaromania.org

16 ian
- 15 feb

17 feb 21 feb
21 feb
- 14 mar

21 feb
- 1 apr
21 feb
- 4 apr
7 apr
- 11 apr

12 apr
- 30 apr

BENEFICII pentru coordonatori şi participanţii JOB SHADOW DAY
• Toate cadrele didactice care urmează programul
au parte de o experiență educațională unică, au
ocazia să colaboreze, să întărească legătura cu
mediul de afaceri și instituțional local și să ofere
elevilor o altfel de activitate, practică și
interactivă.
• Toți participanții primesc diplome de participare
și sunt menționați în raportul final al
programului.
• Pozele selectate din toată ţara vor fi publicate în
albumul JSD 2014 pe pagina Facebook Junior
Achievement România
• Rezultatele din toată ţara (profesori, şcoli, elevi,
companii, instituţii, părinţi) vor fi menționate în
cadrul Galei Business Hall of Fame® (28 mai
2014, Ateneul Român, Bucureşti).

“La festivitatea de premiere, am organizat un interviu,
iar la întrebarea ,,Dacă ar fi să definiți într-un singur
cuvânt această experiență, care ar fi acela?'',
răspunsurile elevilor au fost: INEDIT; MOTIVANT;
CĂLDURĂ; PRIETENIE; DESCHIDERE; ORIZONT”, prof.
Violeta Măzăroaie, Colegiul Tehnic ,,Aurel Vlaicu'' Galați

“Au fost fericiţi că au participat la un proiect inedit
care le-a oferit şansa să petreacă câteva ore într-un
domeniu în care doresc să lucreze şi mai ales că au
putut să afle și diverse aspecte care nu se văd din
exterior. Am avut elevi care s-au dus şi a doua zi.

Mulţi mi-au spus că se simt mai increzători
pentru că ştiu ce au de făcut.”, prof. Amalia
Popescu, Liceul Tehnologic Victor Slăvescu, Ploiești

Întrebări & Răspunsuri
• Elevii trebuie să se înscrie la Job Shadow Day?
Nu, elevii participanți trebuie doar să completeze formularul de feedback la finalul evenimentului,
disponibil pe jaromania.org, la secțiunea Elevi. Elevii de clasele 0-IV vor completa în clasă formularul de
evaluare, iar învățătorul coordonator pe clasă va selecta câteva opinii pe care le va menționa în
feedbackul său.
• Când primesc certificatele de participare?
Elevii primesc certificatele online, pe email, după completarea feedback-ului disponibil pe
jaromania.org, la secțiunea Elevi. Profesorii primesc certificatele de participare la sfârşitul anului şcolar,
după trimiterea raportului, conform calendarului.
• Cum procedez cu elevii ai căror părinţi nu pot participa la Job Shadow Day din diverse motive?
Elevii care nu pot merge în vizită la propriul părinte vor fi alocaţi altui părinte din clasă, în funcţie de
disponibilitatea acestuia şi preferinţa elevului.
• Job Shadow la companii/instituții: Câţi copii trebuie să se înscrie în program, dacă sunt coordonator
local sau pe şcoală?
Minim 25 de elevi (o clasă) din partea unei şcoli. La nivel local (mai multe şcoli), numărul maxim de
elevi este stabilit de coordonatorul local și JAR, în funcţie de disponibilitatea profesorilor coordonatori pe
şcoală şi a coordonatorului local.
Pentru cazuri excepţionale, contactați echipa JAR.

CONTACTE
Măriuca Morariu

Loredana Poenaru

Project Manager JSD

Daniela Staicu

Coordonator JSD la companii/instituții

Coordonator JSD la părinţi

daniela.staicu@jaromania.org

mariuca.morariu@jaromania.org

loredana.poenaru@jaromania.org

Tel.: 021 312 3194; Mobil: 0730 330 880; Fax: 021 315 60 43
Website: www.jobshadow.ro

Vă mulţumim pentru că investiţi în educaţie prin participarea
la programele Junior Achievement România!
Strada Academiei 28-30, Excelsior Business Center,
010016, Bucureşti, România
Tel: +40 21 312 31 94 / 312 30 66
Email: office@jaromania.org
Facebook: www.facebook.com/JuniorAchievementRO

