
Junior Achievement inspiră și pregătește tânăra 
generație pentru a reuși în economia de piață. 
Programele Junior Achievement România se 
desfășoară în peste 1000 de școli, implicând anual 
2500 de cadre didactice și 100 000 de elevi.

Ce pot aduce programele JA în clasa mea?

Programele JA România sunt implementate la nivel naţional în parteneriat cu Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului, în baza protocolului nr. 10184/24.03.2003.

Pentru implementare, fiecare modul JA conţine:

• TRAINING de specialitate
• TRAININGURI JA INTERNATIONAL TEACHERS ACADEMY,  disponi-
bile în limba română
• CONSULTANŢĂ de implementare
• SET GRATUIT DE MATERIALE pentru activităţi la clasă: Ghidul 
profesorului, Manualul elevului, materiale auxiliare (fişe, postere, 
suport  online etc.)
• PRE-TEST şi POST-TEST
• ACTIVITĂŢI individuale şi în echipă sau PROIECT 
• FIŞĂ DE FEEDBACK pentru implementarea programului
• CERTIFICATE pentru profesor şi elevi
• BURSE JUNIOR ACHIEVERS pentru elevi cu rezultate deosebite în 
proiectele și competiţiile JA

Pentru școlile participante, impli-
carea în programele JA oferă:

• informaţiile necesare pentru dosarul de 
CERTIFICARE A ȘCOLII CA  ȘCOALĂ EUROPEA-
NĂ
• PROMOVAREA ȘCOLII LA NIVEL NAŢIONAL ȘI 
INTERNAŢIONAL prin participările elevilor
• PROGRAME ȘI CONŢINUTURI CDS DE CALI-
TATE, relevante pentru nevoile de învăţare ale 
elevilor
• PROGRAME DE FORMARE A CADRELOR DI- 
DACTICE în domeniul educaţiei antrepreno-
riale, economice, financiare și de orientare în 
carieră
 

Programele JA pot fi implementate sub formele: 

A. Curriculum la Decizia Şcolii
B. Dirigenţie/Consiliere/Orientare profesională
C. Extracurricular
D. Şcoală după şcoală
E. Auxiliar la discipline curente*
Materialele sunt disponibile în formă tipărită şi online, gratuit, pentru grupe de lucru de minimum 15 elevi. 
*Pentru forma de implementare auxiliar, materialele sunt disponibile NUMAI online. 

Informaţii despre înscriere
Pentru înscriere, este necesar să aveţi un cont de profesor JA Romania, pe care îl puteţi deschide la 
www.jaromania.org/profesori.
Pașii prezentaţi mai jos au un caracter informativ. Pentru detalii complete despre modul de înscriere, accesaţi site-ul 
nostru.

Pașii de înscriere
1. Completarea și trimiterea acordului de implementare semnat și ștampilat de către conducerea școlii
Acordul de implementare pentru anul şcolar 2012-2013 poate fi descărcat numai din contul profesorului, de la 
www.jaromania.org/profesori 
 
2. Înscrierea online prin introducerea nominală a elevilor participanţi la program
Înscrierea elevilor se face din contul dumneavoastră de profesor, de la  www.jaromania.org/profesori   

Elevii de 6 - 19 ani dobândesc competenţe pentru viață și succes în economia de 
piaţă prin experiențe learning by doing.

Școala, profesorii și elevii au acces GRATUIT la pachetul educațional complet – de la 
materiale pentru derularea activităţilor la clasă până la participarea la pro-
iecte, competiții și evenimente naţionale și internaţionale derulate prin reţeaua 
celor 112 ţări Junior Achievement.

Profesorii şi elevii intră în contact cu mediul economic real prin participarea la pro-
iecte și prin întâlnirea cu antreprenori și profesioniști care participă ca și consultanți 
voluntari.

Junior Achievement România
Excelsior Business Center, Strada Academiei 28 - 30, București
Telefon: + 40 21 312 31 94 / 312 30 66 / 315 11 55/ 315 11 78

Fax: + 40 21 315 60 43 
Mobil: + 40 730 330 880

E-mail: o�ce@jaromania.org
 www.jaromania.org | www.voluntarcenter.ro
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Durata: 6 - 18 ore

Durata: 6 - 12 ore

Gr. pregătitoare, Clasa I 

Materiale gratuite:
Ghidul profesorului, Jurnal Junior

broșuri povești, �șe de lucru, poster

Elevii învață ce înseamnă să muncești, să 
economisești și să �i activ în comunitate 
prin povești interactive și activități la clasă. 

Durata: 6 - 18 ore

Clasa a IV-a

Materiale gratuite:
Ghidul profesorului, Jurnalul Junior, 

�șe de lucru, joc educațional și postere

Elevii dobândesc un comportament social 
activ și responsabil și învață cum să pună în 
aplicare ideile și educația lor pentru a reuși în 
viață.

Durata: 6 - 12 ore

Clasele II - III

Materiale gratuite:
Ghidul profesorului, Jurnalul Junior, 

�șe de lucru, joc educațional și postere

Elevii învață despre comunitate și despre 
legăturile dintre oamenii, organizațiile și 
resursele active în cadrul acesteia.

Durata: 6 - 18 ore

Clasa a IV-a

Materiale gratuite:
Ghidul profesorului, Jurnalul Junior, 

�șe de lucru, joc educațional și poster

Elevii dobândesc un comportament social ac- 
tiv și responsabil și învață cum să pună în apli- 
care ideile și educația lor pentru a reuși în via- 
ță.

Durata: 7 - 18 ore

Clasa a IX-a

Materiale gratuite:
Ghidul profesorului, Manualul elevului,

�șe de lucru, poster

Elevii răspund provocării de a-și lansa proprii-
le idei de afaceri încă din liceu, participând la 
activități care le oferă, pas cu pas, răspunsuri 
la întrebări.

Durată: 12 – 24 ore

Clasele IX - XII

Materiale gratuite: 
Ghidul profesorului, Manualul elevului,

simulator online de investiții

Elevii înțeleg cum funcționează instrumen-
tele �nanciare moderne și cum trebuie folo- 
site pentru a investi e�cient și responsabil.

Durată: 12 – 24 ore

Clasele X - XII

Materiale gratuite:
Ghidul profesorului, Manualul elevului,

�șe de lucru, poster
Elevii înțeleg importanța valorilor personale 
și universale pentru succesul lor și analizează 
studii de caz din afaceri pentru a-și descoperi 
propriile valori.

Durată: 7 – 14 ore

Clasele XI - XII

Materiale gratuite:     
Ghidul profesorului

Manualul elevului
Elevii își dezvoltă abilitățile de comunicare și 
învață să formuleze mesaje clare, să se adap- 
teze la audiență și context, să argumenteze și 
să asculte activ.

Durată: 12 – 24 ore

Clasele IX - XII

Materiale gratuite:
Ghidul profesorului, Manualul elevului

simulator bancar online
Elevii învață despre modul în care băncile 
cheltuiesc, atrag și investesc banii în socie- 
tatea de azi pentru a putea lua decizii 
informate.

Durata: 12 - 18 ore

Clasele XI - XII

Materiale gratuite:
Ghidul profesorului

 Manualul elevului

Elevii învață despre plani�carea �nanciară 
corectă în toate etapele vieții, economisire și 
investiții și folosirea responsabilă a creditului.

Durata: 6 - 12 ore

Clasele IX - XII

Materiale gratuite:
Ghidul profesorului

 Manualul elevului

Elevii învață despre importanța, avantajele și 
dezavantajele  asigurărilor pentru a putea lua 
decizii informate și responsabile.

Durata: 6 - 12 ore

Clasele VII - VIII

Materiale gratuite:
Ghidul profesorului, Jurnalul Junior, 

�șe de lucru, poster

Elevii prind gustul inițierii și conducerii unei a- 
faceri și își folosesc abilitățile antreprenoriale 
pentru a învăța ce înseamnă să duci o afacere 
sau un proiect la bun sfârșit.

     include proiectul Fabrica de aer curat

Durata: 6 - 24 ore

Clasele V - VI

Materiale gratuite:
Manualul elevului, Jurnalul Junior, 

joc educațional

Elevii învață despre resursele disponibile în 
regiunea în care locuiesc și utilizarea lor în lu- 
mea afacerilor, cât și despre cum se pot folosi 
acestea în mod economic și ecologic.

Durata: 6 - 12 ore

Clasele V - VI

Materiale gratuite:
Ghidul profesorului, Jurnalul Junior, 

�șe de lucru, joc și postere

     include proiectul Descoperă economia și Titan

Elevii înțeleg economia, legile ei și impactul 
lor asupra  noastră prin activități interactive 
și aplicate. 

Durata: 6 - 32 ore

Clasele XI - XII

Materiale gratuite:
Ghidul profesorului, 

Manualul elevului, �șe de lucru, poster, 
aplicații, simulator de management economic

     include proiectul Bizzfactory

Elevii au oportunitatea de a conduce propria 
afacere, oferind produse și servicii unor clienți 
reali, exersând toate abilitățile necesare unor 
oameni de afaceri.

Durata: 12 - 32 ore

Clasele X - XII

Materiale gratuite:
Ghidul profesorului, Manualul elevului,

dosarul companiei-pilot, studii de caz

     include proiectul Prevenirea abandonului școlar 

Elevii  învață care sunt opțiunile lor de edu- 
cație și carieră pe baza abilităților, intereselor 
și valorilor personale și înțeleg legătura din- 
tre educație și succes. 

Durata: 6 - 18 ore

Clasa a VIII-a

Materiale gratuite: 
Ghidul profesorului, Manualul elevului,

�șe de lucru, joc educațional și poster

     include proiectul Prevenirea abandonului școlar 

Elevii  învață care sunt opțiunile lor de edu- 
cație și carieră pe baza abilităților, intereselor 
și valorilor personale și înțeleg legătura din- 
tre educație și succes. 

Durata: 6 - 18 ore

Clasa a VIII-a

Materiale gratuite: 
Ghidul profesorului, Manualul elevului,

�șe de lucru, joc educațional și poster

Elevii înțeleg mai bine rolul banilor, al consu- 
mului și al economiilor și învață să folosească 
gândirea creativă pentru a economisi și chel- 
tui înțelept.

Durata: 6 - 12 ore

Clasa a VI-a 

Materiale gratuite:
Ghidul profesorului, Manualul elevului, 

�șe de lucru, joc educațional

Elevii învață despre mediul economic euro- 
pean și despre cum creează diversitatea re- 
surselor și locațiilor interdependență între 
indivizi, companii și țări.

Durata: 6 - 12 ore

Clasele III - IV

Materiale gratuite:
Ghidul profesorului, jurnalul elevului,
�șe de lucru, joc educațional și poster

Elevii devin conștienți de caracteristicile și 
problemele economice speci�ce orașului 
lor și construiesc în echipă orașul lor ideal.

Clasele I - II

Materiale gratuite:
Ghidul profesorului, Jurnalul Junior, 

�șe de lucru, joc și postere

Elevii învață despre rolul familiei în econo- 
mia locală, meserii și colaborarea între 
membrii comunității pentru asigurarea 
necesităților. 

Informații suplimentare despre concepte și abilități dezvoltate, procedură de 
înscriere, programa și plani�carea pentru �ecare program, cât și alte resurse 

sunt disponibile la www.jaromania.org/profesori

Programele internaționale Junior Achievement vă oferă instrumentele necesare 
pentru a pregăti elevii pentru succes în economia de piață.

Gratuit: materiale pentru întreaga clasă,  training, certi�cate de participare.

 Înscrieri pentru noul an școlar până în luna octombrie.
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Resursele Etica în afaceriEconomie aplicată

Noi în Europa Tehnici de comunicareEconomia şi succesul

Economia şi succesul Educaţie pentru sănătateSuccesul profesional
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     include proiectul Job Shadow

Elevii dobândesc o viziune clară asupra vii- 
toarei cariere și a pașilor pe care trebuie să îi 
parcurgă pentru a-și îndeplini obiectivele. 

Durata: 7 – 24 ore

Clasele XI - XII

Materiale gratuite:
Ghidul profesorului

Manualul elevului

     include proiectul Clubul I <heart> sport

Elevii înțeleg  ce înseamnă un stil de viață 
sănătos și rolul sportului și al mișcării în men- 
ținerea sănătății.

Durata: 6 – 24 ore

Clasele IX - XII

Materiale gratuite:
Ghidul profesorului, Manualul elevului
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