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JOB SHADOW DAY®
Ediția a XIII-a

• Cel mai mare program de orientare profesională pentru elevi
• 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!” (2013, 2014, 2015)

SUMAR
• Job Shadow Day® este un program internațional Junior Achievement prin care
tinerii se familiarizează cu piața locurilor de muncă, petrecând câteva ore în
“umbra” unei angajat dintr-o companie sau instituție.
• În 2015, programul a ajuns la a XIII-a ediție în România, fiind urmat de mii de
elevi din toată țara, cu sprijinul comunităților educaționale, instituționale și de
afaceri locale.
• 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?”

REZULTATE PRINCIPALE
• Junior Achievement România a implicat peste 359 de cadre didactice din 195
instituții de învățământ și 106 localități din toată țara (inclusiv municipiul
București) care au urmat un webinar de pregătire, au primit gratuit kit-ul online
de organizare a programului și ghidul de educație pentru orientarea profesională a
tinerilor.
• 7.941 de elevi cu vârste între 6 și 19 ani au fost în shadowing la 2.131 de companii
și instituții, atât la părinții lor (elevi din clasele 0-X), cât și “în umbra” angajaților
care lucrează în domeniul preferat de tineri (elevi din clasele XI-XII).
• Orașele cu cel mai mare număr de participanți au fost: Baia Mare, Petroșani,
București, Ploiești, Botoșani, Buzău, Timișoara, Călărași, Târgu-Jiu.
• Domeniile de carieră preferate de liceenii din clasele XI-XII au fost: instituții
publice, juridic, sănătate, bănci, IT, cultură/artă.
• Pentru 63% dintre participanți, Job Shadow Day a fost prima experiență la un loc
de muncă real.
• 77% dintre participanți consideră că programul i-a ajutat să se decidă în privința
viitorului profesional, în timp ce 86% au înțeles ce abilități trebuie să își dezvolte
pentru a practica o anumită profesie, în urma acestei experiențe.

JOB SHADOW DAY – TELEKOM ROMANIA
Anul acesta se derulează, în parteneriat cu Telekom Romania și o ediție pilot a Job
Shadow Day în domeniul telecomunicațiilor pentru liceenii din București.
Obiective ediție pilot proiect Job Shadow Day – Telekom Romania:
• Dezvoltarea unui sistem online de accesare a oportunităților de tip Job
Shadow Day pentru a oferi elevilor contact cu profesioniști independent de
locație sau limitări de acces în punctele de lucru ale angajatorului;
• Asigurarea contactului dintre angajații Telekom Romania și a 250 de elevi
interesați de domeniu prin intermediul tehnologiei pentru orientare în
carieră;
• Asigurarea unei experiențe de tip Job Shadow Day în Telekom Romania
pentru elevi cu potențial deosebit pentru cariere în domeniu.
Participanții:
• vor dobândi abilități de planificare a carierei;
• vor formula obiective și acțiuni de dezvoltare personală și profesională în
vederea pregătirii pentru cariere STEM;
• vor înțelege mai bine oportunitățile de carieră în domeniile de interes pentru
a putea lua decizii informate cu privire la continuarea educației și accesarea
de oportunități adiționale de învățare.
Profesorii coodonatori beneficiază de formare și de materiale educaționale care
să îi ajute în procesul de orientare profesională a tinerilor.
Elevii își formează o imagine mai clară asupra propriului viitor profesional,
experimentează un posibil loc de muncă și exersează elaborarea unui plan
personal de învățare.
Consultanți voluntari Telekom vor prezenta elevilor selectați specificul activității
din diferite departamente ale companiei, online, prin sistem de webconferencing
dar și onsite prin experiența unei zile de lucru petrecute în “umbra” unui angajat.
14 elevi din București au beneficiat de această experiență, care reproduce in
totalitate procesul de a obține un job, oferind elevilor oportunitatea de a
înțelege ce presupune accesarea unui loc de muncă și contactul cu un angajator.

JOB SHADOW DAY – TELEKOM ROMANIA
„Ne bucurăm să susținem această inițiativă care răspunde uneia dintre cele mai
mari provocări ale tinerilor aflați la vârsta explorării și a căutării drumului către
viitoarea profesie. La Telekom Romania pasiunea pentru ceea ce facem, dorința și
preocuparea continuă pentru dezvoltarea profesională sunt valori care ne ghidează
în activitatea noastră și pe care ne-am dori să le transmitem viitorilor profesioniști.
De aceea, ne-am alăturat cu drag acestui program, care își propune să ajute tinerii
în descoperirea ariilor de interes și a abilităților pentru o viitoare carieră de
succes.” - Ruxandra Vodă, Director Comunicare grupul Telekom Romania.
„Datorită proiectului Job Shadow Day am reușit într-adevăr să văd cum e să lucrezi
într-o companie mare. Am întâlnit oameni excepționali a căror muncă este plină de
responsabilități, dar și de beneficii. Am învățat foarte multe lucruri interesante. În
urma acestei experiențe am reușit în mare parte să mă decid asupra a ceea ce
vreau să fac pe viitor.”
(elevă Colegiul National Gheorghe Lazăr)
„Când m-am înscris pentru Job Shadow Day aveam așteptări foarte mari și pot
spune că întreaga experiență oferită atât de Junior Achievement, cât și de angajații
Telekom care ne-au îndrumat mi-a depășit cu mult așteptările și mi-a oferit un
ajutor imens în ceea ce privește hotărârile pe care o să le iau în viitor.”
(elevă Colegiul Național Bilingv George Coșbuc)
„Experiența Job Shadow Day mi se pare esențială în luarea unei decizii asupra
viitorului meu. Este minunat să poți face shadowing pe lângă oameni atât de
importanți și să înveți cum este viața într-o companie, precum și în diverse poziții
de muncă.”
(elev Colegiul Național Mihai Viteazul)
„Pentru mine Job Shadow Day a fost o zi în care am cunoscut oameni dintr-o
companie mare care mi-au explicat cât de variate sunt domeniile în care lucrează.
A fost o zi în care am realizat că pentru a termina cu bine facultatea avem nevoie
de foate multe lucruri pe lângă ceea ce învățăm la școală.”
(elevă Liceul Teoretic Alexandru Ioan Cuza)

Job Shadow Day în România
Job Shadow Day® s-a desfășurat în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, instituțiile
de învățământ, inspectoratele județene şi cu sprijinul companiilor, instituţiilor și
organizațiilor din 106 localități din 36 de județe și municipiul București.
În 2015, l a program au participat: 7.941 de elevi din 195 de instituții de învățământ.

Beneficiari
Elevi

Cadre
didactice

Companii
și instituții

7.941 elevi
clasele 0-XII

• Experienţă practică şi realistă la viitorul potenţial loc de muncă
• Autoevaluare privind pregătirea pentru o anumită profesie
• O experienţă educaţională unică
• Kit gratuit cu materiale de organizare și educație pentru orientarea
profesională a elevilor
• Certificate derecunoaştere
•
•
•
•

Îşi consolidează activitatea de responsabilitate socială în comunitate
Devin promotori în educarea tinerilor pentru orientarea profesională
Pot câştiga clienţi şi angajaţi viitori prin relaţiile pozitive cu comunitatea
Contribuie la formarea viitorilor profesioniști

2.131 companii și
instituții

395 de cadre
didactice

Job Shadow Day în România
Cadrele didactice care au colaborat cu instituțiile și părinții din comunitatea
locală pentru a organiza Job Shadow Day, au participat la webinarul susținut de
Junior Achievement și au primit online kit-ul gratuit de organizare, ghidul
profesorului și manualul elevului Job Shadow Day.
Etape de organizare Job Shadow Day
(local – clasele 0-XII și București, clasele 0-X)
Promovarea programului în rețeaua școlilor JA, inspectorate
școlare, site JA, pagină Facebook

IanFeb

Înscrierea profesorilor online și încheierea acordului de
parteneriat cu școala

Mar

Training online pentru toate formele de organizare ale programului
și trimiterea online a kit-urilor gratuite, consultanță și comunicare
constantă

Mar

Job Shadow Day în Săptămâna “Să știi mai multe, să fii mai bun!”
(6-10 aprilie 2015)

Apr

Trimitere feedback, poze, evaluare de către profesori și elevi (1 mai)

Mai

Eliberarea certificatelor pentru elevi și profesori, raport (iunie)

KIT GRATUIT PENTRU CADRE DIDACTICE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prezentarea programului și înregistrare webinar
Materiale de promovare (logo JSD, logo JA, banner online, model insignă pentru elevi)
KIT educațional de orientare profesională JA: Ghid Job Shadow Profesor și Manual
Elev, Model CV, Model recomandare
Delegație coordonator local
Scrisoare de mulțumire companii/părinți
Fișă de repartiție elev
Acord de participare
Model repartiție
Listă opțiuni de carieră
Formular feedback elevi
Formular feedback coordonatori locali
Comunicat de presă
Certificate de participare

Prezența Job Shadow Day în țară

TOPUL ORAȘELOR CU CEL
MAI MARE NUMĂR DE
PARTICIPANȚI

TOPUL JUDEȚELOR CU CEL
MAI MARE NUMĂR DE
PARTICIPANȚI

1. Baia Mare
2. Petroșani
3. București
4. Ploiești
5. Botoșani
6. Buzău
7. Timișoara
8. Călărași
9. Târgu-Jiu
10. Pitești

1. Hunedoara
2. Maramureș
3. București
4. Botoșani
5. Timiș
6. Prahova
7. Buzău
8. Galați
9. Argeș
10. Gorj

TOPUL PROFESIILOR DORITE DE
ELEVII DIN ȚARĂ:
•
•
•
•
•
•

Funcționar public
Avocat/magistrat
Medic
Bancher/economist
Programator
Actor

JSD la companii/instituții în București
Etape de organizare Job Shadow Day București (clasele XI-XII)

IanFeb

Promovarea programului în rețeaua școlilor JA, inspectorate
școlare, site JA, pagină Facebook
Înscrierea profesorilor online și încheierea acordului de
parteneriat cu școala

Mar

Recomandarea elevilor de către profesorii înscriși
Centralizarea portofoliilor elevilor
Selecție – interviuri de grup cu elevii

Apr

Job Shadow Day la
companiile și instituțiile partenere din București

AprMai

Iunie

Feedback, poze, evaluare, eliberarea diplomelor pentru elevi și
profesori,raportare

TOPUL DOMENIILOR DE
CARIERĂ DORITE DE ELEVII
DIN BUCUREȘTI:
•
•
•
•
•
•

IT
Juridic
Turism
Instituții publice
Comunicare/Marketing
Cultură/Artă

109 elevi din clasele XI-XII
din 27 licee
18 companii şi
instituţii partenere

JSD: Impact
E
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PROFESORI

JSD: Impact
COMPANII

„Programul ne-a oferit o perspectivă despre nivelul de pregătire al elevilor și
aspirațiile lor și o ocazie să le povestim despre diversitatea rolurilor dintr-o echipă
de produs.” - Bȕlent Duagi, Product Manager, Bitdefender România
„Experiența de lucru din fiecare departament și a fiecărui angajat în parte cred că a
fost un exemplu pentru elevi și o oportunitate de a-și clarifica anumite aspecte
referitoare la un loc de muncă și dezvoltarea lor în carieră.”
Caloenescu Alina, Consultant salarizare, BDO România
„Le-am povestit elevilor tot ce am făcut în ziua respectivă, cu exemple practice,
am explicat metodele pe care le folosesc în munca mea, le-am povestit despre
pregătirea necesară pentru această meserie și pașii pe care i-am urmat în cariera
mea.” - Raluca Popescu, Medic asociat, Verte Clinique

JSD: Impresii participanți
„Prezența la un loc de muncă într-o companie i-a ajutat pe elevi să socializeze, să-și
exploreze orizonturile, să se pregatească pentru viitor. O zi de shadowing le-a oferit
elevilor o viziune asupra unei viitoare cariere, iar participanților din partea
companiilor posibilitatea de a contribui la dezvoltarea profesională a acestora.”
Boldea Maria Lucia, profesor Colegiul National Coriolan Brediceanu, Lugoj
„Acest program, pe care îl coordonez în zona Întorsura Buzăului din 2010, a oferit
elevilor șansa de a se pregăti mai bine pentru viitorul loc de muncă. Am recomandat
tuturor profesorilor să implementeze în școala lor acest program în fiecare an.”
Pătrunjel Doina, profesor Liceul Teoretic Mircea Eliade, Întorsura Buzăului
„Elevii au apreciat șansa pe care au avut-o de a intra în contact direct cu domeniile de
carieră dorite. Au afirmat că participarea la acest proiect i-a ajutat să ia o decizie în
alegerea carierei. Unora li s-a întărit convingerea că profesia aleasă este cea
potrivită, în timp ce alții și-au dat seama că profesia la care se gândeau nu li se
potrivește.”
Cociorba Mariana-Luminita, profesor Liceul Teoretic Ioan Slavici, Panciu
„Este un program original, foarte util nouă profesorilor, dar și elevilor fiind o
modalitate eficace de orientare în carieră. Aceste vizite au un impact mare deoarece
oferă posibilitatea observării specialistului chiar la locul lui de muncă.”
Adriana Draghici, profesor Liceul Tehnologic Vasile Sav, Roman
„Programul oferă celor implicați o deschidere a orizontului de cunoaștere a
comunității în care trăiesc, întăreste legătura școală – familie – comunitate.”
Ionita Doina, profesor Colegiul Național Calistrat Hogas, Tecuci
„Job Shadow Day a fost o experiență minunată pentru toți. Elevii au ajuns la concluzia
că munca nu este ușoară, că presupune multe responsabilități, că trebuie sa fii bine
pregătit în meseria pe care ți-o alegi, iar lucrul în echipă și comunicarea contează
foarte mult.” - Popescu Mirela, profesor Colegiul Național de Informatică Matei
Basarab, Râmnicu-Vâlcea
„Acest program îi ajută foarte mult pe elevii din clasele de liceu, deoarece îi face sa fie
mai responsabili în momentul în care își vor alege o meserie ținând cont și de
abilitățile pe care le au. Concluzia la care au ajuns elevii a fost aceea că orice meserie
trebuie facută și din plăcere.”
Gradinaru-Vranciu Cristina, profesor Liceul Demostene Botez, Trusesti
„Job Shadow Day le oferă elevilor oportunitatea de a afla lucruri noi despre diferite
profesii și îi ajută să-și identifice aptitudinile și interesele pentru viitoarea lor carieră.
Este un proiect cu multiple valențe educative.”
Penciuc Gabriela, profesor Școala Gimnazială Siminicea

JSD: Impresii participanți

ticipanți

„Programul a fost interesant pentru toți factorii implicați. Este foarte bine ancorat în
realitate, constituie un punct de pornire pentru orientarea profesională a tinerilor.
Cadrele didactice care au optat pentru această activitate au dovedit inspirație și
curaj, iar companiile și părintii care s-au implicat flexibilitate și responsabilitate.”
Deaconeasa Verginica, profesor Școala Gimnazială Nr.37, Constanța
„Această experiență a însemnat foarte mult pentru mine deoarece am înțeles că
meseria pe care am ales-o necesită și unele sacrificii, dar în general îți oferă multe
satisfacții pentru că ai posibilitatea de a te face util societății.”
Popa Andrei-Gabriel, elev Liceul teoretic Ioan Slavici, Panciu
„Pentru mine, Job Shadow Day a reprezentat un mod de a-mi proiecta aspirațiile și
țelurile pentru viitor. În același timp, mi-a consolidat viziunea despre job-ul pe care o
să-l am și cât de important este acesta pentru mine.”
Pusera Diana Maria, elevă Liceul Constantin Brancoveanu, Horezu
„Una dintre cele mai frumoase experiențe! Sunt foarte fericită că am participat la
acest program și recomand oricărui elev care are ocazia să o facă. M-am decis în
legatură cu ce facultate voi urma și meseria pe care vreau sa o urmez. Dacă nu
aveam parte de această experiență, aveam foarte multe variante pe listă, deoarece
nu știam ce mi se potrivea.”
Posea Amalia, elevă Liceul Teoretic Nicolae Iorga, Nehoiu
„Job Shadow Day a reprezentat o experiență de învățare extrem de importantă
pentru mine, întrucât am reușit să aflu ce trebuie să fac pentru a-mi urma visul, ce
trebuie să studiez și pe ce trebuie să mă axez în viitor, pentru a reuși să am o carieră
de succes.”
Pincu Mihai Catalin, elev Colegiul Național Mihai Viteazul, București
„Experiența Job Shadow Day pentru mine a însemnat o întâlnire cu oamenii din
domeniul în care aș vrea să lucrez, a fost o experiență unică, pe care n-o voi uita
niciodată și cel mai important a fost sa văd ce anume trebuie să dezvolt la mine
pentru a face parte dintr-o astfel de companie.”
Voica Teodor, elev Colegiul Economic A.D Xenopol, București
„Job Shadow Day m-a ajutat să-mi lărgesc orizonturile și să capăt numeroase
informații despre ce înseamnă relații publice într-o companie de succes. Am putut
învăța multe lucruri noi, ce înseamnă munca adevarată într-o companie, dar mai ales
cât de vital este lucrul în echipă pentru o funcționare eficientă.”
Penescu Florentina Cristina, Colegiul Național Ion Creangă, București

JSD: Impresii participanți
„Această experiență a fost una practică din care am avut ce învăța, pentru mine a
însemnat un mod nou de a descoperi și munca din spatele unei firme de succes.”
Chesnoiu Natalia-Elena, elevă Colegiul Național Ecaterina Teodoroiu, Târgu-Jiu
„Am învățat multe lucruri noi despre domeniul în care doresc sa îmi desfășor
activitatea de acum înainte. În meseria de dentist este foarte important să ai multă
răbdare, practică și cunoștințe de specialitate. De asemenea, este important să
menții o relație bună cu pacientul și cu ceilalți colaboratori.”
Burcea Alexandru, elev Colegiul National Moise Nicoara, Arad
„Experiența Job Shadow Day a însemnat un răspuns pentru nelămuririle pe care le
aveam. Mi-a oferit un sprijin și o nouă perspectivă, care mă va ajuta pe viitor să imi
aleg drumul în viitoarea carieră.”
Dragu Teodora, elevă Liceul de Arte Plastice, Timișoara
„Pentru mine programul Job Shadow Day a reprezentat o experiență placută, având
în vedere modul de desfășurare a activității, atmosfera, atitudinea oamenilor și mai
ales că mi-a creat o viziune mai complexă asupra a ceea ce privește alegerea
viitorului loc de muncă, seriozitatea și devotamentul față de ceea ce trebuie să fac.”
Tofan Raluca-Elena, elevă Colegiul Economic Dimitrie Cantermir, Suceava
„Job Shadow Day a însemnat un pas în viitorul meu, ajutându-mă să-mi dau seama
că aceasta este cariera pe care doresc să o urmez la terminarea liceului. Acest
program mi-a deschis orizonturile, făcându-mă să devin o persoană mult mai
sociabilă, cooperativă și îndemânatică.”
Ciocoi Maria, elevă Liceul Teoretic Traian Vuia, Reșița
„Job Shadow Day a fost o experiență benefică pentru mine, am acumulat mai multe
informații despre responsabilitățile pe care le are un agent de poliție, cum decurge o
zi obișnuită de lucru și drumul care trebuie parcurs pentru a deveni polițist.”
Lucaci Adina, elevă Liceul Tehnologic Vasile Sav, Roman
„Sunt fericită că am participat la această activitate, deoarece am avut ocazia să
observ lucrurile care se întâmplă într-un spital în timp real. Am fost impresionată de
atitudinea pozitivă a cadrelor medicale, precum și de felul în care lucrează sub
presiune, dar și de disciplina și organizarea dintr-un spital.”
Popa Mădălina, elevă Liceul Teoretic Spiru Haret, Moinești
„Am aflat mai multe despre domeniul educației. Am avut ocazia să văd cum lucrează
angajații dintr-o companie în diverse departamente și cum un post poate îmbina
aceste responsabilități. Am observat și chiar m-am simțit implicată în activități.”
Hosu Ana, elevă Colegiul Național Gheorghe Șincai, București

Parteneri
Programul
Job Shadow
Day® s-a desfășurat prin parteneriatul
comunitatea educațională, mediul de afaceri și instituțional local.

cu

Mulțumim tuturor organizatorilor, partenerilor și susținătorilor celui mare mare
program de orientare profesională în carieră pentru elevi:
• Ministerul Educației
• Inspectoratele Școlare Județene
• Instituțiile de învățământ participante
• Companiile și instituțiile care au primit elevi în shadowing

Parteneri din București
COMPANII
• BDO România
• Beldi Tours
• Bitdefender România
• DaSein Arhitectură Urbană
• Fotograf Alexandra Paşca
• GMP PR
• Hotel Marshall Garden
• HP România
• Module Works
• Salon Londra 17
• Servier Pharma
• Telekom Romania
• Verte Clinique
INSTITUȚII
• British Council
• Ministerul Apărării Naţionale – Centrul Zonal de Recrutare București
• Direcția Generală de Poliție a Municipiului București
• Teatrul Odeon
• Tribunalul București

Vă doriți ca tinerii să își găsească profesia potrivită?

Susțineți Job Shadow Day® 2016!

