
 

 

 

 

 

 

 

 

Junior Achievement România  

Oferta educațională 2014-2015 

Clase recomandate: fiecare cadru didactic va decide clasa după nivelul de pregătire al grupului de elevi şi tipul de şcoală. 
Durata de implementare: 16-32 ore (derularea activităţilor, proiect educaţional, pre/post-testare, evaluare). 

Implementarea programelor Junior Achievement în şcoală se face pe baza protocolului nr. 10184/14.05.2003 încheiat între Junior 

Achievement România şi Ministerul Educaţiei Naționale, şi în conformitate cu cerinţele Legii Educaţiei şi cu regulamentul de funcţionare al 

instituţiilor şcolare. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendar şi termene limită 
 

În funcţie de forma de implementare, înscrierile pentru programele Junior Achievement au loc în anul şcolar în curs 

pentru anul şcolar viitor în următoarele perioade: 

 februarie-aprilie: înscriere pentru programele implementate sub formă de curriculum la decizia şcolii (CDȘ); 

 august-septembrie: înscriere pentru programele implementate sub toate formele (CDȘ, dirigenţie, consiliere, 
orientare profesională, extracurricular, şcoală după şcoală sau auxiliar); 

 septembrie: finalizarea înscrierii pentru toate programele prin adăugarea elevilor în contul de profesor. 
Perioadele de completare a testelor online pentru elevi (gimnaziu și liceu):  

 1-14 noiembrie (pre-test)  

 12 ianuarie-31 aprilie (post-test) 
 

Consultanţă gratuită şi comunicare constantă 
 

Pentru a îmbunătăţi derularea modulelor JA, vă oferim o serie de training-uri de formare şi dezvoltare a competenţelor 

de predare: 

 Training de program: pentru familiarizarea cu metodele de predare a conţinutului şi de formare a abilităţilor 
aşteptate; 

 Training de orientare: pentru profesorii noi care doresc să implementeze programele JA şi vor să aibă o perspectivă 
generală asupra ofertei educaţionale şi a metodelor learning by doing; 

 Evaluare și feedback: întâlnire de împărtășire a experiențelor de predare/învățare, pentru îmbunătăţirea activităţilor 
unui program la clasă, în special pentru proiectele pilot. 

Sesiunile de training se desfăşoară online, prin intermediul unei platforme de colaborare de tip Blackboard care este 

folosită la numeroase universităţi de prestigiu din lume. Pentru a lua parte la training, e nevoie să aveţi o conex iune la 

Internet şi un set de căşti cu microfon. Training-urile au loc la date anunţate pe parcursul anului calendaristic pe mail şi 

în contul de profesor.  

Etape în derularea programelor JAR la clasă 

 
PASUL 1: LOGIN Vă creaţi un cont de profesor pe site, la secţiunea Profesori. 
 

PASUL 2: ACORD DIRECŢIUNE 
Descărcaţi acordul de implementare a programului din contul de profesor şi îl trimiteţi completat şi semnat de 

direcțiunea instituţiei şcolare prin fax la nr. 021/315 60 43 sau email la  office@jaromania.org. Înscrierea este 

validată după verificarea acordului, când programele pentru care v-aţi înscris vor apărea în contul de profesor 

(septembrie 2014).  

PASUL 3: INTRODUCERE CLASE 

Finalizaţi înscrierea în programul dorit prin completarea datelor solicitate (clasele şi elevii) în contul 

dumneavoastră de profesor. Găsiţi mai multe informaţii în contul de profesor (secţiunea Detalii înscriere). 

PASUL 4: DISTRIBUIRE 

După finalizarea înscrierii, materialele vor fi distribuite pe adresa şcolii, urmând ca dumneavoastră să le 

ridicaţi de la cel mai apropiat serviciu poştal.  

Doar pentru forma de implementare AUXILIAR materialele sunt disponibile numai ONLINE. 

 

PASUL 6: IMPLEMENTARE 

După primirea materialelor puteţi începe activităţile, conform modului de implementare pentru care aţi optat. 

Programul începe cu un pre-test pe care elevii îl dau pentru a stabili nivelul iniţiat de cunoştinţe şi abilităţi. 

 

PASUL 7: EVALUARE ŞI CERTIFICARE 

Diplomele de participare pentru dumneavoastră şi elevi se eliberează numai după completarea formularului 

de feedback pentru fiecare program implementat de către dumneavoastră, respectiv a post-testelor online de 

către elevi. 

PASUL 5: TRAINING ONLINE 

Cadrele didactice participă gratuit la trainingurile online interactive de orientare și program pentru a înțelege 

mai bine activitățile și metodele de învățare și pentru a împărtăși din experiența lor în programele JA. 

 

 

 

 

 

 

http://www.jaromania.org/profesori/cont/profesor
mailto:office@jaromania.org

