Liceenii din Orastie petrec o zi în umbra angajaților din 18 companii și instituții, la a XI-a
ediție a programului internațional Job Shadow Day®

In orasul Orastie, in perioada 1 – 5 Aprilie 2013 - 183 elevi clasele a XI-a și a XII-a de la Colegiul
National „Aurel Vlaicu”petrec o zi la un loc de muncă într-o companie sau instituție, în umbra unui
angajat care are meseria dorită de elev, pentru a se familiariza cu activitățile și responsabilitățile
pe care le presupune meseria.
Programul internațional de orientare profesională Job Shadow Day® 2013, aflat la a XI-a ediție este
derulat de organizația Junior Achievement România cu sprijinul profesorilor coordonatori din peste 65 de
localități din toată țara. Programul are ca scop principal promovarea în rândul elevilor a unei mai bune
înțelegeri a profesiei pe care o doresc și a modului de funcționare a unei companii și ajută elevii să
înțeleagă care sunt responsabilitățile și activitățile unui angajat din domeniul în care doresc tinerii să
lucreze, prin accesul direct la locul de muncă al acestuia.

Experiența unei zile de lucru în “umbra” unui angajat poate să ofere elevilor răspunsuri mai clare la
întrebările „Ce vreau să devin după ce termin şcoala?” sau „Care este cel mai potrivit loc de muncă
pentru mine?”. În același timp, și angajatorii pot afla mai multe despre așteptările tinerilor de la viitorul loc
de muncă și despre nivelul de cunoștințe și abilități pe care le au viitorii angajați.
In perioada 1 - 5 aprilie, 183 elevi din liceul nostru vor merge în shadowing la 18 instituții și companii din
localitate si din alte localitati, cele mai dorite meserii de anul acesta fiind: politist ,avocat,medic,profesii din
domeniul IT si din domeniul economic, dar si educatoare, coafeza, psiholog, technician dentar, etc

Partenerii locali de anul acesta sunt: Parchetul de pe langa Judecatoria Orastie, Spitalul Municipal
Orastie, Politia Orastie, Directia Sanitar Veterinara Orastie, Banca Transilvania sucursala Orastie, SC
Sogeco Orastie, Farmacia Remedia Orastie, Muzeul din Orastie, SC Marmosim SA Simeria, SC SAP
Romania din Cluj Napoca, DPPD Cluj Napoca, Penitenciarul Barcea Mare, Gradinita PP din Orastie,
Gradinita PN nr 1 Orastie, Cabinet Individual de Psihologie Barlea Liliana, Salon de infrumusetare Alina
Moraru, Laborator de Tehnica Dentara Orastie, Cabinet de Medicina Veterinara.

Zilele de shadowing se vor finaliza cu o ceremonie la care vor participa toți elevii și reprezentanții
companiilor și instituțiilor participante în Job Shadow Day 2013, derulată în Sala Festiva a Colegiului
National “Aurel Vlaicu” la o data ce va fi stabilita dupa vacanta de primavara.

Cunostintele dobandite despre piata muncii, informatiile cu privire la competentele generale si specifice
fiecarei profesii vor fi testate in timpul activitatilor practice desfasurate in compania unui profesionist. Sper
ca peste ani, absolventii nostri sa poata spune cu bucurie: la un moment dat drumul s-a bifurcat, dar eu
am facut alegerea cea mai buna.
“Cu câteva ore petrecute alături de un elev și cu mult suflet pus în activitățile din ziua respectivă, orice
angajat, fie dintr-o companie privată sau instituție poate schimba destinul unui tânăr. Orice experiență la
un loc de muncă însemnă o șansă în plus pentru un tânăr să isi aleagă o meserie știind ce
responsabilități și ce pregătire presupune aceasta”, declară Daniela Staicu, Marketing & Communication
Manager la Junior Achievement România.

Programul Job Shadow Day se adresează și elevilor din clasele 0-X, aceștia petrecând o zi de lucru la
locul de muncă al unuia dintre părinți. În acest an, la program participă peste 19.000 de elevi (6-19 ani)
din 200 orașe și localități.
Pentru informaţii suplimentare:
Coordonator local Job Shadow Day®
Prof. Lucia Oana
Colegiul National „Aurel Vlaicu” Orastie
Tel. 0742111809
E-mail: loconsilier9@gmail.com

Junior Achievement România
Daniela Staicu
Tel: +40 730 330 881
E-mail: daniela.staicu@jaromania.org
Website: www.jaromania.org; www.jobshadow.ro

Notă pentru editori:
Junior Achievement România, organizaţie nonprofit, a fost fondată în anul 1993 şi este parte a Junior
Achievement Worldwide®, USA şi a Junior Achievement-Young Enterprise, Europe. JA este cea mai
mare şi cea mai dinamică organizaţie internaţională de educaţie economică şi antreprenorială. În
România, programele JA de tip learning by doing sunt urmate anual de peste 150.000 de elevi din 1.000
de instituţii de învăţământ şi se desfăşoară local în parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naționale,
instituţiile de învăţământ şi comunitatea de afaceri. Web: www.jaromania.org, www.jobshadow.ro

