
Ediţia a XI-a 

Prezentare pentru cadrele didactice  



• Job Shadow este un parteneriat internaţional între mediul educaţional şi comunitatea de 
afaceri prin care tinerii se familiarizează cu piaţa forţei de muncă.  

• Programul, aflat la a XI-a ediţie în România, se desfăşoară în 16 ţări din Europa şi în SUA, 
Canada, Hong Kong şi Japonia. 

 

SCOP 
 

• Elevii petrec câteva ore în „umbra” unui angajat dintr-o companie/instituţie şi au parte de o 
experienţă concretă, învăţând mai multe despre activităţile, îndatoririle şi responsabilităţile 
de la locul de muncă prin interacţiunea cu angajaţii.  

• 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?“ 

 
Job Shadow Day: Program internaţional de orientare profesională pentru elevi  

- a 11-a ediţie în România - 
 

Selecţie de poze din ediţia 2012 



Job Shadow Day – ediţia 2012  

Job Shadow la părinţi 
(elevi din clasele I-X) 

Job Shadow în companii/instituţii  
(elevi din clasele XI-XII) 

3.552 elevi 
438 profesori 

331 companii  
şi instituţii 

107 şcoli din  
21 localităţi 

925 consultanţi  
voluntari 

7.000 elevi 
250 profesori 

683 companii  
şi instituţii 

189 şcoli 
 

106 localităţi 

Evenimentul s-a desfăşurat local în Săptămâna Şcoala Altfel (2-6 aprilie) şi pe 23 mai în 
Bucureşti, prin colaborarea a aproape 700 de profesori, implicând peste 10.000 de tineri din 
aproape 300 de şcoli şi peste 1.000 de companii şi instituţii din toată ţara. 



JOB SHADOW DAY – ediţia 2013 

• Ediţia de anul acesta se va desfăşura în toată ţara în Săptămâna „Să ştii mai multe, să 
fii mai bun!” (1-5 aprilie) și în Bucureşti pe 4 aprilie.  

• Puteţi participa la organizarea programului naţional JSD astfel: 

 
• Este responsabil cu 

organizarea evenimentului la 
nivel local. 

• Colaborează cu coordonatorii 
pe școală din localitate. 

• Stabileşte parteneriatele cu 
companiile/instituţiile 
participante la shadowing. 

• Asociază fiecărui elev o 
companie/instituție unde va 
merge în shadowing. 

• Raportează rezultatele. 
 

COORDONATOR LOCAL COORDONATOR PE ŞCOALĂ 

JSD la companii/ 
instituții (elevi XI-XII) 

 
• Este responsabil cu selectarea 

elevilor din şcoala în care 
predă. 

• 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. 
 

JSD la părinţi 
(elevi I-X) 

 
COORDONATOR PE CLASĂ 

 
 
 

• Este responsabil cu organizarea 
evenimentului la nivelul clasei. 

• Contacteză părinţii care vor 
primi elevi în shadowing.  

• Rezolvă cazurile excepţionale 
când părinții elevului sunt 
șomeri sau plecați din țară prin 
trimiterea elevului la locul de 
muncă al unui părinte din 
clasă.   

• Raportează rezultatele.  
 

 
 



JSD la companii/instituţii – Etape organizare: COORDONATOR LOCAL 
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 la 
companii/instituții 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 wwww.jobshadow.ro). 
• Coordonatorul local este selectat din rândul profesorilor JA care doresc organizarea evenimentului în localitate. 

PASUL 2: TRAINING ONLINE și KIT-ul JOB SHADOW 
• JA organizează un training online pentru coordonatorii locali (15 februarie) 
• 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). 
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 (model JA). 
• Toți elevii participanți trebuie să completeze un acord de participare, semnat de părinți şi se înscriu în program pe 
www.jobshadow.ro   

25 ian  
- 8 feb 

11 feb 
- 18 feb 

18 feb  
- 1 mar 

25 feb  
- 18 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). 

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 (test de 
abilități, interviu, pregătire CV). 

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). 
PASUL 7: EVALUAREA & RAPORTAREA 
• Elevii încarcă formularele de feedback și pozele online pe www.jobshadow.ro.  
• Coordonatorul centralizează feedback-ul şi pozele de la elevi/ companii şi trimite rezultatele echipei JAR. 

18 mar  
- 30 mar 

1 apr 
- 5 apr 

8 apr  
- 13 apr 



JSD la companii/instituţii – Etape organizare: COORDONATOR PE ŞCOALĂ 

PASUL 2: TRAINING ONLINE și KIT-ul JOB SHADOW 
• JA organizeaza un training online pentru coordonatorii locali (15 februarie). 
• 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 selectează şi 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 şi se înscriu pe www.jobshadow.ro. 

25 ian  
- 8 feb 

18 feb  
- 1 mar 

25 feb  
- 18 mar 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 centralizează feedback-ul şi pozele cu ajutorul coordonatorilor pe şcoală şi trimite rezultatele echipei JAR. 

18 mar  
- 30 mar 

1 apr 
- 5 apr 

8 apr  
- 13 apr 

11 feb 
- 18 feb 

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 la companii/instituții 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 wwww.jobshadow.ro). 



JSD la părinţi – Etape organizare: COORDONATOR PE CLASĂ 

PASUL 2: TRAINING ONLINE și KIT-ul PROFESORULUI COORDONATOR PE CLASĂ 
• JA organizează un training online pentru coordonatorii Job Shadow la părinți (14 februarie) 
• 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 centralizează listele cu elevii, părinţii lor, companiile/instituţiile în care lucrează şi domeniile profesionale 
• Elevii se înscriu pe www.jobshadow.ro cu ajutorul părinţilor. 

25 ian  
- 8 feb 

18 feb  
- 1 mar 

25 feb  
- 18 mar PASUL 4: ASOCIERE ELEVI – PĂRINŢI   

• Profesorul 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 pentru ziua de shadowing (ţinută, întrebări, pregătire feedback, poze), 
comunică cu părinţii şi rezolvă eventualele urgenţe. 

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

PASUL 7: EVALUAREA & RAPORTAREA 
• Coordonatorul centralizează feedback-ul elevilor, pozele şi trimite rezultatele echipei JAR. 

18 mar  
- 30 mar 

1 apr 
- 5 apr 

8 apr  
- 13 apr 

11 feb 
- 18 feb 

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 la părinți 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). 



BENEFICII pentru coordonatorii şi participanţii JOB SHADOW DAY 

Pe lângă satisfacţia de a contribui la cel mai important eveniment de carieră 

pentru elevi, implicarea şi efortul dumneavoastră vor fi evidenţiate prin: 

• Acordarea unui certificat de participare pentru profesori şi elevi.  

• Menţionarea tuturor profesorilor coordonatori şi şcolilor participante la program 

pe site-ul programului (www.jobshadow.ro).  

• Menţionarea companiilor şi instituţiilor participante în raportul final trimis tuturor 

profesorilor coordonatori şi inspectoratelor şcolare. 

• Publicarea pozelor selectate din toată ţara în albumul JSD 2013 pe pagina 

Facebook Junior Achievement România. 

• Menţionarea rezultatelor din toată ţara (profesori, şcoli, elevi, companii, instituţii, 

părinţi) în cadrul Galei Business Hall of Fame® (29 mai 2013, Ateneul Român, 

Bucureşti). 

• Recunoașterea celui mai activ coordonator local în cadrul Galei Business Hall of 

Fame®. 



Întrebări şi răspunsuri 

• Am în clasă elevi care nu au calculator sau conexiune la Internet. Cum se pot înscrie? 

În cazul elevilor care nu au acces la internet, încurajați-i să își deschidă contul când merg în 

shadowing la locul de muncă al unuia dintre părinţi.  

• Când primesc certificatele de participare? 

Elevii primesc certificatele online, după completarea feedback-ului în contul de pe 

www.jobshadow.ro. Profesorii primesc certificatele de participare la sfârşitul anului şcolar, după 

trimiterea raportului, conform calendarului menţionat anterior.  

• 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 realocaţi 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. 

http://www.jobshadow.ro/
http://www.jobshadow.ro/
http://www.jobshadow.ro/
http://www.jobshadow.ro/
http://www.jobshadow.ro/


CONTACTE 

Daniela Staicu 
Project Manager JSD 

daniela.staicu@jaromania.org 
 

Măriuca Morariu 
Coordonator JSD la companii/instituții 

mariuca.morariu@jaromania.org 

Loredana Poenaru 
Coordonator JSD la părinţi 

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  

http://www.jobshadow.ro/
mailto:office@jaromania.org
mailto:office@jaromania.org
http://www.facebook.com/JuniorAchievementRO
http://www.facebook.com/JuniorAchievementRO

