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Informaţii generale
Job Shadow este un parteneriat internaţional între comunitatea de afaceri şi mediul educaţional, destinat
facilitării accesului elevilor la un loc de muncă. Programul, aflat la a zecea ediţie în România, se
desfăşoară în 11 ţări din Europa, în SUA, Canada, Hong Kong şi Japonia.
Prin participarea la program, elevii petrec câteva ore în „umbra” unui angajat dintr-o companie/instituţie,
având posibilitatea să înveţe mai multe despre activităţile, îndatoririle şi responsabilităţile de la locul de
muncă. Pe parcursul timpului petrecut în companie, elevii vor înţelege mai bine activitatea organizaţiei şi a
angajaţilor acesteia.

Scop

Concepte:

Job Shadow oferă tinerilor oportunitatea de a explora şi de a

Alegeri – Beneficiu – Carieră – Cost – Pieţe –
Producători – Schimb de voluntari –

înţelege diverse opţiuni de carieră, pentru a-şi forma o părere
corectă în ceea ce priveşte piaţa forţei de muncă din România.

Specializare – Stimulent financiar – Resurse –
Venit.

Obiective:
Obiectivele programului sunt:
Câştigarea de experienţă practică la viitorul loc de
muncă;
Autoevaluarea din punct de vedere al pregătirii pentru
locul de muncă;

Abilităţi:
Abilităţi interpersonale – Analiza situaţiilor –
Asumarea responsabilităţii – Gândire critică –
Luarea deciziilor – Respectarea indicaţiilor –
Utilizarea informaţiillor.

Crearea unui mediu care să pună faţă în faţă tinerii şi
comunitatea de afaceri;

Beneficiarii programului:
Elevii
•

beneficiază de o experienţă educaţională unică.

Profesorii
•

beneficiază de materiale didactice pentru o viaţă activă şi orientarea profesională a elevilor.

Părinţii
•

devin participanţi direcţi şi responsabili la procesul de dezvoltare profesională a copiiilor.

Compania/Instituţia
•

îşi consolidează statutul de membru responsabil al comunităţii

•

îşi îmbunătăţeşte imaginea pozitivă şi popularitatea brandului

•

devine un promotor în educarea tinerilor pentru o viaţă activă

•

poate câştiga clienţi şi angajaţi viitori prin relaţiile pozitive cu tinerii

Angajaţii companiei participă ca şi consultanţi voluntari, împărtăşind elevilor din cunoştinţele şi
experienţa lor de profesionişti.
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Job Shadow 2012
Organizarea programului Job Shadow s-a făcut în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului şi cu sprijinul companiilor, organizaţiilor şi instituţiilor care au primit elevi în shadowing.
JS la companii prin care elevii participanţi au fost repartizaţi la companii pentru a fi în „umbra” unui
angajat (secţiune din program deschisă numai elevilor din clasele 11-12 şi din: Bacău, Baia-Mare, Bârlad,
Botoşani, Buzău, Calafat, Călăraşi, Codlea, Curtea de Argeş, Drobeta-Turnu Severin, Iaşi, Întorsura
Buzăului, Marghita, Moineşti, Oradea, Petroşani, Piatra-Neamţ, Piteşti, Tecuci, Timişoara, Târgu
Mureş, Turda.

Coordonatori locali

Profesor
Hreniuc Laura
Jitca Daniela Rodica
Tilibasa Aura
Afrodita Giocas
Catalina Postovei
Mihaela Marculescu
Laviniea Stanusi
Daniela Dănescu
Cavescu Nadia

Institutia de invatamant
COLEGIUL ECONOMIC NICOLAE TITULESCU
COLEGIUL NAŢIONAL GH. ROSCA CODREANU
COLEGIUL NAŢIONAL GH. ROSCA CODREANU
COLEGIUL NATIONAL A. T. LAURIAN
COLEGIUL ECONOMIC BUZĂU
SCOALA CONSTANTIN BRANCOVEANU
LICEUL TEORETIC INDEPENDENTA
COLEGIUL TEHNIC SIMION MEHEDINŢI
COLEGIUL NATIONAL VLAICU VODA

Anca Barbulescu
Romanescu Adina
Patrunjel Doina
Zenovia Mirela Mihuc
Simona Ardelean
Apostu Claudia
Runcanu Teodora
Monica
Climescu Carmen
Mormocea Dorina

COLEGIUL NATIONAL GHEORGHE TITEICA
LICEUL DE INFORMATICĂ GRIGORE MOISIL
LICEUL TEORETIC MIRCEA ELIADE
COLEGIUL NAŢIONAL OCTAVIAN GOGA
COLEGIUL TEHNIC MIHAI VITEAZUL
LICEUL TEORETIC SPIRU HARET

Oras
Baia Mare
Bârlad
Bârlad
Botoşani
Buzău
Calarasi
Calafat
Codlea
Curtea de Arges
Drobeta-Turnu
Severin
Iaşi
Întorsura Buzăului
Marghita
Oradea
Moinesti

COLEGIUL TEHNIC MIHAI VITEAZUL
COLEGIUL ECONOMIC HERMES
COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA

Oradea
Petrosani
Piatra-Neamt

Mariana Mindru
Stan Elena Brindusa
Berea Maria
Carmen Florescu

COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA

Piatra-Neamt

Anca Cristina Gheorghe
Balan Sorina
Bratu Gabriela
Camelia Mot
Beatrisz Vasarhelyi

GRUP ŞCOLAR INDUSTRIAL CONSTRUCŢII DE
MAŞINI DACIA
COLEGIUL ECONOMIC TRANSILVANIA
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 5 ELENA DOAMNA
COLEGIUL TEHNIC AZUR TIMISOARA
COLEGIUL EMIL NEGRUTIU

Piteşti
Târgu-Mureş
Tecuci
Timişoara
Turda
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JS la părinţi în care elevii din clasele 1-10 au participat la program alegând compania/instituţia unde
lucrează unul dintre părinţi (opţiune deschisă tuturor elevilor din orice localitate din România)
Implementarea programului – ediţia a 10-a
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Rezultate

Job Shadow la Companii (local) – Săptămâna Şcoala Altfel – 2-6 aprilie 2012

Localitate

Număr

Număr

Număr

elevi

profesori

licee

Număr

Număr

companii/instituţii

consultanţi voluntari

Bacău

85

3

2

Bârlad

150

15

4

30

25

Baia-Mare

450

30

6

65

100

Botoşani

36

8

5

7

11

Buzău

100

20

2

22

40

Calafat

90

5

1

2

2

Codlea

75

15

-

4

45

Călăraşi

90

8

-

-

6

Curtea de Argeş

40

3

1

-

14

Drobeta Turnu-Severin

62

6

2

-

2

Iaşi

96

30

7

10

80

Întorsura Buzăului

90

6

1

2

25

Marghita

60

40

1

5

15

Petroşani

100

20

3

1

40

Piteşti

110

5

3

8

10

Oradea

70

10

3

14

22

Piatra-Neamţ

112

10

2

7

30

Târgu Mureş

30

5

3

-

15

Timişoara

1000

160

33

101

300

Turda

224

12

5

18

24

TOTAL

3340

411

86

279

821
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Job Shadow la Părinţi (local şi Bucureşti) – Săptămâna Şcoala Altfel – 2-6 aprilie 2012

TOTAL

Număr

Număr

Număr

Număr

elevi

profesori

licee/şcoli

localităţi

7000

250

189

106
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Localităţile participante la Job Shadow la părinţi: Aiud, Alexandria, Arad, Baia Mare, Balan, Balcaciu, Baltareti,
Barcani, Barlad, Beclean, Beius, Bobohalma, Boldesti-Scaeni, Botosani, Braila, Brasov, Brezoi, Bucecea, Bucuresti,
Buzau, Calarasi, Campulung, Caracal, Chitorani, Comanesti, Constanta, Craiova, Curtea de Arges, Deva, DrobetaTurnu Severin,Falticeni, Fieni, Frumoasa, Galati, Giurgiu, Glodenii Gandului, Gurghiu, Hateg, Horia, Hunedoara, Iasi,
Intorsura Buzaului, Jibou, Les, Lunca Banului, Lupeni, Macesu de Sus, Malini, Mangalia, Maracineni,Marghita,
Marginea, Margineni-Slobozia, Matesti, Medias, Motoseni, Motru, Nasaud, Onesti, Oradea, Oraseni-Deal, Orastie,
Oravita, Pascani, Pestisani, Petrosani, Piatra-Neamt, Pitesti, Plesesti (Berca),Ploiesti, Poieni, Prejmer, Ramnicu
Sarat, Ramnicu Valcea, Roman, Romos, Rosiori de Vede, Rovinari, Sabaoani, Scornicesti, Sebes, Sibiu, Sighetu
Marmatiei, Sighisoara, Siret, Slatina, Smeeni, Suceava,Tandarei, Targoviste, Targu Mures, Targu Neamt, Targu-Jiu,
Tecuci, Timisoara, Tinca, Tismana,Tulcea, Turda, Urseni, Vadu Crisului, Valcele, Vatra Dornei, Videle, Vinerea, Zalau

Mediatizare

Beneficiile de imagine ale companiei/instituţiei participante
1. Nume companie în materialele promoţionale ale evenimentului (factsheet, raport, online)
2. Nume companie în comunicatele de presă aferente proiectului
3. Promovarea online – logo pe pagina web www.jobshadow.ro
4. Publicare testimoniale şi fotografii de pe parcursul proiectului pe site-ul www.jobshadow.ro
şi

pe

pagina

Facebook

a

organizaţiei

JA

România

(http://www.facebook.com/JuniorAchievementRO)

Media Coverage Job Shadow – Ediţia 2012
•

1 ştire RADIO

•

17 apariţii PRESA LOCALĂ

•

2 apariţii AGREGATOARE DE ŞTIRI

•

5 apariţii SITE-URI COMUNICATE DE PRESĂ

•

5 apariţii SITE-URI COMPANII ŞI INSTITUŢII

•

13 apariţii ALTE SITE-URI DE ŞTIRI

•

2 apariţii BLOGURI

•

4 apariţii SITE-URI EDUCAŢIE

Mai multe detalii se găsesc aici.
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Instrumentele programului

Platforma online www.jobshadow.ro
Înscrierea companiilor şi a elevilor în program s-a făcut pe platforma online www.jobshadow.ro, în lunile
februarie-martie 2012.

Prin platformă atât companiile, cât şi elevii, au beneficiat
de:
Cont personal pentru companiile şi pentru elevii
înregistraţi;
Pagină

de

prezentare

a

profilului

pentru

companii şi elevii;
Acces la ghidurile de participare la program
pentru companii şi pentru elevi şi la alte resurse;
Generarea

în

contul

elevilor

a

diplomei

electronice de participare, după încărcarea
feedback-ului.

www.jobshadow.ro – Homepage

Evenimente de diseminare a rezultatelor
Ulterior zilei de shadowing, profesorii coordonatori locali au organizat evenimente de diseminare a
rezultatelor, în cadrul cărora s-au reunit elevii participanţi, reprezentanţii companiilor şi profesorii
implicaţi în program pentru prezentarea feedback-ului asupra experienţei Job Shadow 2012.
Lista profesorilor coordonatori locali poate fi consultată aici.
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Testimoniale
„Sunt foarte bucuroasă că am avut ocazia să văd cum se lucrează într-o
televiziune. Mi-ar plăcea să facem şi noi în şcoală cursuri de reporter şi de
cameraman. Credeam că este simplu să dai un interviu, dar după prima mea
experienţă de acest gen, vă pot spune că nu-i deloc aşa.”
Motorga Eliza, elevă clasa a IX-a A, Liceul Teoretic Henri Coandă, Craiova
„Pe mine m-a fascinat universul roboţilor. Mi-aş dori să pot lucra pe viitor în
acest domeniu. Şi mi-aş dori să pot contribui şi eu la dezvoltarea tehnologiei.
Ştiu că trebuie să învăţ foarte mult şi că trebuie să fiu perseverent în a-mi
atinge ţelul. Nu este uşor, dar nici imposibil să devin într-o zi un profesionist în
robotică.”
Băluţă Adrian, elev clasa a IX-a A, Liceul Teoretic Henri Coandă, Craiova
„Vizita la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă m-a impresionat foarte mult şi de aceea am decis că
atunci când mă voi face mare să mă fac pompier. Am înteles
cât de greu le este pompierilor, dar ce poate fi mai frumos
decât să salvezi vieţile celor care sunt în pericol?”
Tudor Vlad, elev clasa a III-a A, Şcoala cu clasele I-VIII
G.E.Palade Buzău
“Consider că Job Shadow este o metodă ideală de a ne pune
în locul adulţilor cu responsabilităţi foarte mari măcar pentru o
zi. Cred că această experienţă ne maturizează într-o oarecare
măsură şi ne face să ne gândim mai mult la viitorul nostru.”
Paul Preotesi, elev clasa a XII-a A, Grupul Şcolar Grigore
Moisil din Deva
„Această experienţă din cadrul proiectului "Job shadow" mia oferit posibilitatea de a trăi o zi din viaţa unui poliţist. M-a
ajutat să-mi formez o părere realistă despre cum decurge
activitatea într-o instituţie de poliţie, aducându-mi la
cunostinţă părţile frumoase, cât şi cele mai puţin plăcute,
responsabilităţile, îndatoririle şi munca în echipă pe care o
implică această profesie.”
Tudor Andreea Mirela, elevă Colegiul Naţional Dimitrie
Cantemir Oneşti
„Au fost interesante atribuţiile pe care le au poliţiştii de
frontieră. Mi-a plăcut uniforma, ATV-ul, dar mai ales cum
reuşesc să prindă infractorii. Am să devin poliţist ca şi
tata.”
Paşcu Gabriel – elev, Şcoala de Arte şi Meserii, Vişeu de
Jos, Maramureş
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Această experienţă a însemnat pentru mine mai mult decat un
proiect educaţional, m-a ajutat să înţeleg mai bine serviciul
mamei mele şi mai ales mi-a deschis ochii asupra acestui
domeniu de activitate pentru cariera mea. A fost o experienţă
frumoasă, cele 2 operaţii la paroscop m-au fascinat, dar şi grija
care le era acordată pacienţilor de la cei mai grav bolnavi până la
cei aproape vindecaţi.”
Ciarnau Alexandra, elevă Colegiul Naţional Octavian Goga
Marghita
“Eu, colegii mei şi doamna învăţătoare am vizitat tipografia. Am aflat cum putem tipări o carte, un caiet,
un carneţel şi multe altele. Am muncit şi eu: am făcut un carneţel.”
Anca Andrasescu, elevă Şcoala Gimnazială Nr. 5 Elena Doamna, Galaţi
„Prin intermediul programului Job Shadow am avut parte de o experienţă inedită şi interesantă, iar
participarea la acest program m-a ajutat să mă gândesc la profesia pe care aş dori să o am în viitor.”
Beju Andreea, elevă Şcoala cu clasele I-VIII N. Iorga Sibiu
„În cadrul proiectului am petrecut o zi din săptămâna de Şcoala Altfel la Petrom, în atelierul de reparaţii şi
apoi am fost pe teren să vedem cum se repară o pompă de extracţie. Mi-a plăcut în atelierul de reparaţii
pentru că am ajutat la reparaţii. Mie mi-a plăcut meseria şi aş vrea să lucrez acolo după ce voi termina
şcoala.”
Vlad Andrei, elev Şcoala cu clasele I-VIII Plescoi, Buzău
"Experienţa la Uniqa Tg. Mureş a fost una foarte inedită şi
în acelaşi timp benefică. Înainte să merg la Uniqa nu miaş fi făcut vreo asigurare de bună voie, dar după această
vizită m-am convins de cât de benefice pot fi asigurările.
Mulţumesc UNIQA pentru această experienţă unică!”
Buta Călin, elev clasa a XI-a F, Colegiul Economic
Transilvania, Târgu-Mureş
„Am fost în vizită la locul de muncă al tatălui meu, care participă la diverse activităţi ale fuxului tehnologic
din secţia în care lucrează. În fabrica unde lucrează tatăl meu se produc foarte multe cablaje electrice
necesare funcţionării maşinilor auto. Mi s-a părut interesant faptul că trebuie lucrat cu foarte multă atenţie
la fiecare proces pentru ca toate produsele să fie de calitate, dar este necesară multă rapiditate şi
precizie şi m-a impresionat multitudinea de cabluri necesare pentru funcţionarea unei maşini.”
Cărpinişan Ovidiu Cosmin, elev Colegiul Tehnic Matei Corvin Hunedoara
“Am făcut schimb de întrebări cu reprezentantul ING, ne-a spus că este un job căutat naţional, dar şi
internaţional. Este o meserie ce necesită un caracter puternic şi totodată bunăvoinţa de a socializa cu
oamenii.”
Ciubotaru Alexandru, elev Colegiul Naţional Dimitrie Cantemir Oneşti
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„Am înţeles cât de mult munceşte mama mea şi că pentru tot ce face
pentru mine trebuie să o apreciez şi mai mult. Mi-am imaginat că printre ţesătoarele pe care le- am
întâlnit în Fabrica de covoare e şi mama. Ce lucruri minunate ies din mâna ei! Câtă culoare! Câtă
frumuseţe! Mi-ar plăcea tare mult să fiu ţesătoare într-o astfel de fabrică şi să pot încânta oamenii cu
munca mea!”
Duma Sorina, elevă cls. a II-a B, Şcoala cu cls. I-VIII Ax. Sever Aiud
„Societatea unde mama îşi desfaşoară activitatea este o societate imensă în care muncesc 1000 de
muncitori. M-a impresionat foarte mult tehnica de lucru.Totul era
foarte curat şi era multă disciplină. Mi s-a explicat în mare un
proces tehnologic de realizare a unui sacou. Totul începea de la
faza de croit şi se termina în faza de produs final cusut gata. Am
văzut o aparatură foarte modernă în sala de croit unde se
lucrează totul pe calculator şi produsele se taie automat cu un
dispozitiv numit „Lectra”. Totuşi este foarte greu şi trebuie multă
atenţie, deoarece nu se permit abateri nici măcar de 1 mm.
Mama mi-a explicat şi mi-a arătat produsele de la firmele cu care
lucrează cum ar fi: Valentino, Roberto Cavali, Brux Brother şi
Agnes. Se cere o mare calitate. De aici mi-am dat seama că
trebuie să avem mult respect faţă de părinţii noştri şi faţă de cei care muncesc indiferent de domeniu.
Directorul general al firmei m-a tratat ca pe un adult şi m-a făcut să înţeleg cât de important este să fii
corect, disciplinat şi cu simţ de răspundere la locul de muncă.”
Ionuţ, elev Şcoala cu clasele I-VIII nr. 1, Râmnicu Sărat
„Acest proiect a fost foarte interesant pentru că la locul de muncă al mamei mele am putut vedea cum se
prezintă spre consultarea justiţiabililor dosare în care aceştia sunt părţi, cum se înregistrează acte la
dosar, cum se arhivează dosare şi cum se sortează dosarele după anumite criterii. Dacă se va mai ivi o
ocazie cu mare plăcere voi participa la acest proiect .”
Pop Alexandra, elevă clasa a IX-a C, Colegiul Naţional Octavian Goga Marghita
„Întreaga activitate bancară pe care am avut ocazia să o supervizez în cadrul acestui program a fost
interesantă, întrucât procedurile la care am asistat îmi erau total necunoscute. Îndrumătoarea mea în
cadrul „Job shadow” ocupa funcţia de consultant persoana fizică – sucursala Raiffeisen Bank.
Intenţionez să urmez o carieră în domeniul financiar. Consider că oportunităţile pe care acesta le oferă
sunt variate şi ofertante, pliindu-se perfect pe aşteptările şi perspectivele mele legate de alegerea unei
cariere.”
Chircă Diana, clasa a X-a D, elevă Colegiul Naţional Gheorghe Roşca Codreanu, Bârlad
„Postul gazdei noastre era acela de consilier. Rolul ei era acela de a răspunde oamenilor la întrebările pe
care i le puneau şi avea rolul de a rezolva anumite probleme cu care veneau clienţii băncii.
Activităţile care mi s-au părut interesante au fost discuţiile cu clienţii, amabilitatea şi disponibilitatea
consilierului.”
Apachitei Vasile-Vlad, elev Şcoala nr.6 Botoşani „Grigore Antipa”
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“Acest proiect este unul foarte folositor şi util în alegerea unei meserii pe
care ai dori să o urmezi in viitor. Ziua petrecută la locul de muncă al tatălui meu a fost frumoasă şi mi-a
plăcut tot ce am văzut acolo şi acest lucru mă face şi mai mult atras de acest domeniu al construcţiilor.”
Pop Cristi, elev Colegiul Naţional Octavian Goga Marghita
„Eu mi-am petrecut ziua de „Job Shadow” alături de tatăl meu, învăţând astfel despre importanţa locului
său de muncă. El este inginer silvic, iar rolul său este să asigure bunăstarea pădurilor. Ziua de Job
Shadow mi-am petrecut-o la pădurea Trei Copaci.
Această zi a avut un efect pozitiv asupra mea, am învăţat să apreciez mai mult natura.Tot în această zi
am mai aflat despre eforturile pădurarilor de a împiedica defrişările şi vânătorile ilegale şi despre perioada
îndelungată de timp necesară pădurii pentru a se regenera. Părerea mea este că ziua de „Job Shadow” a
fost o zi specială şi totodată o experienţă de neuitat.”
Gregus Ronald, elev clasa a IX-a C, Colegiul Naţional Octavian Goga Marghita
„Compania la care lucrează tatăl meu îşi desfăşoară activitatea în distribuţie, adică, aşa cum am înţeles eu,
cumpără marfă, o depozitează şi apoi o transportă la diverse magazine de unde noi cumpărăm atunci când
avem nevoie. Pentru a realiza acest lucru este nevoie de multă muncă, de mulţi oameni şi multe maşini... Deşi
toţi oamenii de la firmă sunt foarte ocupaţi, m-au primit cu multă căldură şi mi-au explicat ceea ce fac. Este
interesantă această muncă şi voi încerca să aflu cât mai multe lucruri şi în viitor.”
Diana Maria Ioana Andrei, elevă clasa a 2-a A, Şcoala nr. 97, Bucureşti
,,Noi, Teo şi Raul, am petrecut o zi minunată alături de taţii noştri. Am fost la ferma tatălui lui Raul, am
văzut utilajele de acolo, animalele, lacul. L-am ajutat să dea de mâncare la animale. Am mers apoi la
primărie, unde tatăl lui Teo este funcţionar public. Acolo am aflat ce înseamnă să lucrezi la primărie: să
scrii tot felul de acte, să stai de vorbă cu oameni care vin să rezolve diferite probleme. Raul vrea să
continue tradiţia familiei şi să fie fermier. Teo încă nu s-a hotărât, dar apreciază munca tatălui ei.”
Teodora Bidian şi Andreica Raul, elevi clasa a V-a B, Şcoala Generală Grigore Silaşi Beclean
“Săptămâna aceasta, marţi, la Job Shadow am fost la un cabinet de logopedie. Acolo am aflat cum se
tratează copiii care nu pot să rostească anumite litere/sunete. Am aflat de cât timp este nevoie pentru a
putea să fie îndreptate greşelile de rostire. La unii copii aceste greşeli nu pot fi corectate definitiv, ci doar
puţin şi necesită o perioadă mult mai lungă de terapie. Acolo am întâlnit diferiţi copii cu diferite probleme.”
Muntean Răzvan, elev Şcoala Nicolae Iorga, Sibiu
„‟Meseria mamei este de profesor. Când am ajuns la ea la şcoală mi-am dat seama că această profesie
este una foarte importantă deoarece ea învaţă, formează şi educă generaţii întregi. Am fost foarte
impresionată că elevii o ascultau cu mare atenţie şi îi solicitau întrebări suplimentare.‟‟
Darie Iulia, elevă Colegiul Economic Galaţi
„După excursia la Mangalia am fost în vizită la Direcţia Hidrografică Maritimă din Constanţa, unde neam împărţit în două grupe şi am pornit în căutare de cunoştinţe noi. Era evident că şi aici vom afla la fel
de multe şi interesante lucruri cum ar fi: cum se elaborează o hartă de navigaţie clasică şi electronică,
cum se redactează şi ce cuprinde o prognoză meteo. Aici am aflat cum se execută măsurătorile
hidrografice şi oceanografice, ne-a fost prezentată aparatura cu care se realizează aceste măsurători şi
care sunt rezultatele finale ale acestora. Putem să spunem că noi, elevii clasei a V-a A, chiar şi doamna
dirigintă, am fost impresionaţi şi de muzeul acestei institiţii unde care ne-au fost descrise şi explicate în
amănunţime diversesele obiecte şi aparatura folosite de-a lungul timpului de către specialiştii care au
lucrat, şi încă mai lucreză în această instituţie. Am putut privi machete ale farurilor din judeţele
Constanţa şi Tulcea: Farul din Constanţa, Tuzla, Midia, Sulina, Sfântul Gheorghe, Gura Portiţei, precum
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şi cel pe care tocmai îl vizitasem, cel din Mangalia. Am studiat obiecte
vechi păstrate cu grijă de multă vreme şi care evident acum sunt foarte valoroase.”
Alexandra Dumitrache, elevă clasa a V-a A, Liceul Teoretic Traian Constanţa
„Datorită programului “Job Shadow”, program ce s-a
desfăşurat şi în şcoala noastră, am avut ocazia de a
afla câteva din secretele meseriei de jurnalist. Deseori
auzim că jurnalistica este cea mai interesantă meserie
din lume, mereu ai şansa de a cunoaşte oameni noi,
eşti mereu pus în mişcare şi o lume întreagă îi admiră
pe jurnalişti dar, totodată, se şi tem de ei. Aceste
lucruri sunt adevărate. Este o meserie fascinantă, vie,
dinamică, în care fiecare luptă pentru a evolua şi
pentru a fi cel mai bun.”
Talpău Mădălina, clasa a XII-a G, elevă Colegiul
Naţional Gheorghe Roşca Codreanu
„Îmi doream de mult să vizitez o întreprindere de alt profil, deoarece sunt în clasa a XI-a, şi încă nu m-am
hotărât ce voi face după terminarea liceului. Sunt impresionată de ceea ce văd, de maşinile şi tehnologiile
folosite, de utilizarea calculatorului şi a internetului în procesul de producţie. Pot să fac o comparaţie cu
munca din abator care este mult mai grea. Această vizită mă va ajuta în alegerea unei meserii.”
Damaschin Ana, elevă Colegiul Brad Segal Tulcea
„Din activităţile de azi am ȋnvăţat că fără putere de muncă nu vei face nimic. Trebuie ȋn primul rând să fii
un om sănătos şi să ai grijă de sănătatea ta. Trebuie să fim iuţi, să gândim corect şi bine, să ne informăm
mereu cu tot ce apare nou. Vreau să ajung ȋn viaţă mai sus decât părinţii mei!”
Storia Cosmin, elev Gimnaziul de Stat „Traian“, Tȃrnăveni, Structura: Gimnaziul de Stat „Decebal“,
Bobohalma, jud. Mureş
„Sunt ferm convins că alegând drept spaţiu de desfăşurare a activităţii de “shadowing” Spitalul de
Urgenţe “Elena Beldiman” din Bârlad am reuşit să-mi consolidez punctul de vedere asupra meseriei pe
care inteţionez să o urmez. A fost o experienţă foarte placută, singurul dezavantaj fiind perioada relativ
scurta disponibilă pentru activitatea propriu-zisă.”
Mihai Angheluţă, clasa a X-a D, elev Colegiul Naţional Gheorghe Roşca Codreanu, Bârlad
„Mie îmi place acest proiect şi cred că este o oportunitate de a învata concret lucruri noi despre o
anumită meserie pe care o vom practica când va fi timpul. Este foarte interesant să mergem la jobul
părintelui şi să ne putem da seama cât de mult mucesc ei pentru noi. Am avut ocazia să urc într-o maşină
de pompieri şi să văd cum este dotată aceasta .Am aflat că această muncă presupune mult curaj şi
disciplină. Mi-a plăcut şi la SAJ, am deoarece văzut unde se primesc apelurile de urgenţă, iar doamna
dirigintă ne-a promis că va invita un medic care lucrează acolo să ne înveţe măsuri de ajutorare în diferite
situaţii.”
Cristian Hoholeac, elev Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 4 Regina Elisabeta, Rădăuţi
Job Shadow local – ediţia 2012 – în imagini (vezi evenimentele locale aici)
Anexa 1 Lista companiilor/instituţiilor participante în anul şcolar 2011-2012
Anexa 2 Apariţiile în presă
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