Junior Achievement România - eveniment "JOB SHADOW DAY LA PĂRINȚI"
program de orientare in cariera pentru elevi, un parteneriat internaţional intre
comunitatea de afaceri si mediul educaţional
Job Shadow Day a pornit de la ideea de a oferi elevilor o imagine reala asupra comunităţii de afaceri si
a viitorului lor loc de munca, de a-i ajuta pe tineri sa găsească mai uşor un răspuns la întrebările:
"Ce vreau sa devin după ce termin şcoala?
Unde vreau sa lucrez?
Care este cel mai potrivit loc de munca pentru mine?"
Prin participarea la program, elevii au petrecut 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.
Mulţumim părinţilor care s-au implicat în acest proiect!
Mulţumim companiilor/instituţiilor care ne-au sprijinit!
Judecătoria Oneşti
Spitalul Municipal Oneşti
Politia, Oneşti
SC Mobison Tg. Ocna
SC Artetrib Tg. Ocna
Raiffeisen Bank Onești
SC Pro Green Onești
ING Onești
SC Logoserv Onești
Participanți: 25 de clasa a X-a

Poliția Onești
ELEVI PARTICIPANTI: Vlăgea Sergiu, Arciri Rareș, Pârjol Răzvan, Ciubotaru Alexandru,
Clopotaru Paul.
PĂRERI PERSONALE ALE ELEVILOR
Vlăgea Sergiu: Aceasta experiență din cadrul proiectului
"Job Shadow Day" mi-a oferit posibilitatea de a trai o zi din
viața unui polițist. M-a ajutat sa-mi formez o părere realista
despre cum decurge activitatea intr-o instituție de poliție,
aducându-mi la cunoștință părțile frumoase,cat si cele mai
1

puțin plăcute, responsabilitățile, îndatoririle si munca in echipa pe care o implica aceasta profesie.
Clopotaru Paul: ”Job Shadow Day” a reprezentat oportunitatea mea de a-mi forma o părere despre ce
înseamnă un mediu real de munca in cadrul instituției de politie. A fost o experiența plăcuta si
utila,astfel m-a ajutat spre orientarea spre viitoarea cariera.

ING Asigurări
ELEVI PARTICIPANTI: Busuioc George, Andrei Vlad,
Vrabie Codrin.
PĂRERI PERSONALE ALE ELEVILOR
Andrei Vlad : Mama Irinei ne-a prezentat modalitățile si
anumite posibilități de a practica aceasta meserie si ceea ce
reprezintă. Sunt mulți oameni care fac asigurări de viața sau
altceva si chiar este de folos pentru ca este un ajutor la necaz.
Din punct de vedere financiar este rentabil deci chiar este o
oportunitate mai ales pentru cei tineri.
Vrabie Codrin: Am făcut schimb de întrebări cu reprezentantul ING , ne-a spus ca este un job cautat
national , dar si internațional. Este o meserie ce necesita un caracter puternic si totodată bunăvoința de a
socializa cu oamenii.
D-NA TURCU MIHAELA (consultant asigurări de viață): proiectul ”Job Shadow Day” este
interesant, de ajutor pentru ca informează elevii despre anumite meserii si le creează un anumit punct
de vedere asupra deciziei de a opta la o facultate.

SC Logoserv Onești
ELEVI PARTICIPANTI: Vornicelu Ștefan, Toma Vlad, Vlăgea
Sergiu, Pîrjol Răzvan

Spitalul Onești
ELEVI PARTICIPANTI: Prescoviță Andreea,
Avram Mihai, Ghiurcanaș Teodor, Busuioc Gabriel,
Vrabie Codrin, Andrei Vlad
D-NA LAIOS LILIANA (medic psihiatru): ”Job
Shadow Day” este un proiect benefic elevilor pentru
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ca pot invăța lucruri noi si acumula noi experiențe benefice evoluției ulterioare (ca viitori studenți).
PĂRERI PERSONALE ALE ELEVILOR:
A fost o zi interesanta in care am invatat si aflat lucruri noi. Întreg grupul a fost umil impresionat de
aceasta noua experiența pe care am putut-o savura datorita proiectului Job Shadow Day.

SC Artetrib Tg. Ocna
ELEVI PARTICIPANTI: Birtea Emanuel, Boacă Ștefan,
Grozescu Rareș.
PĂRERI PERSONALE ALE ELEVILOR:
”Job Shadow Day” a fost o activitate interesanta pentru noi,
deoarece am văzut cum este viața de adult când ai niște
responsabilitati si trebuie sa te descurci pentru a merge mai
departe.
DL. PETRISOR BIRTEA (pictor): ”Elevii au arătat interes
pentru activitatea desfășurata in atelier. Ei s-au implicat in realizarea cu succes a doua stickere. Aceasta
activitate da prilej elevilor sa participe activ la diferite joburi, sa le cunoască, sa le inteleaga si sa-i ajute
sa-si aleagă jobul potrivit.”

SC Mobison Tg. Ocna
ELEVI PARTICIPANTI: Boaca-Săulescu Stefan, Grozescu
Rareș
PĂRERI PERSONALE ALE ELEVILOR:
Ne-am desfășurat activitatea la Magazinul “Mobison” din orașul
Târgu Ocna, unde am observat ca nici la un magazine nu este
treaba chiar atât de ușoara pe cat pare, ci trebuie sa ții cont de
anumite lucruri când faci inventarul, politica organizării
rafturilor si multe altele.

Raiffeisen Bank Onești
ELEVI PARTICIPANTI: Miron Mădălina, Alexandru Adelina, Filip Gianina, Mocanu Ramona
DNA. ZARZU CRISTINA (consultant persoane
fizice)

Este un proiect foarte interesant care ar
trebui pus in aplicare de cat mai multe unitati
de invatamant. Școala româneasca are lacune
când vine vorba de aplicarea teoriei. Teoria
ar trebui sa alterneze cu practica, in așa fel
incat sa pregătească elevul mai bine pentru
viața. Este un proiect foarte bun pentru
orientarea profesionala.
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PĂRERILE PERSONALE ALE ELEVILOR

Miron Mădălina: Mi-a plăcut foarte mult pentru ca atmosfera este deschisa. A fost interesant faptul ca
deși fiecare om din echipa e specializat pe altceva, Raiffeisen Bank este un întreg. As vrea sa lucrez
intr-un domeniu asemănător.
Filip Gianina: Vizita la banca a fost o experiența foarte plăcuta si interesanta care ne-a permis
observarea detaliata a lucrului in sistemul bancar. Pare o meserie foarte plăcuta si frumoasa care ar
putea fi luata in considerare ca si opțiune viabila in viitorul meu profesional.
Alexandru Adelina: Ziua petrecuta in cadrul proiectului Job Shadow Day la Raiffeisen Bank a fost o
experiența foarte frumoasa care m-a ajutat in a-mi forma o viziune despre lucrul in acest domeniu.
Mocanu Ramona: Asistarea la o zi de lucru a unui muncitor in domeniu bancar a fost o experiența ce
mi-a plăcut foarte mult. Consider ca este o meserie foarte plăcuta si interesanta.

Judecătoria Onești
ELEVI PARTICIPANTI: Miron Mădălina, Alexandru Adelina, Filip Gianina, Mocanu Ramona
DRA. PRALEA MADALINA (Grefier)

Este un proiect foarte util care te lămurește in legătura cu ceea ce vrei sa faci mai departe si care ii ajuta
pe elevi sa isi facă o alta viziune asupra viitorului. Astfel ei isi pot găsi mai ușor un scop in viața.
PĂRERILE PERSONALE ALE ELEVILOR:

Miron Mădălina: „In cadrul acestui proiect am reușit sa îmi formez o părere despre ce înseamnă un
mediu real de munca, fiind impresionata de modalitatea echipei de desfășurare a activitatiilor
specifice”.
Filip Gianina: „Vizita la judecătorie a fost o experiența plăcuta care ne-a oferit o alta viziune asupra
funcționarii sistemului juridic roman si ne-a ajutat sa ne facem o opinie concreta despre locurile de
munca din acest domeniu.„
Alexandru Adelina: „Ziua petrecuta la judecătorie m-a ajutat sa îmi fac o opinie despre cum
funcționează institutul roman responsabil cu aplicarea legii, astfel imbunatatindu-mi cultura generala.”
Mocanu Ramona: „Aceasta experiența a fost una foarte interesanta, care m-a ajutat la imbogatirea
cunoștințelor mele din acest domeniu.”
COORDONATOR PROIECT:
IFRIM ALIANA-MARIA
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