PROGRAMELE EDUCAȚIONALE INTERNAȚIONALE
JUNIOR ACHIEVEMENT - AN ȘCOLAR 2018-2019

Despre Junior Achievement
Junior Achievement (JA) România – din 1993
Membră a Junior Achievement Worldwide® și Junior Achievement® Europa.
Junior Achievement inspiră și pregătește tinerii pentru reușita într-o economie dinamică.
Junior Achievement Worldwide
▪ din 1918 în lume
▪ Anual implică peste 18 milioane de elevi și
studenți din 123 de țări

Junior Achievement® Europa
▪ peste 40 de ani pe piața educațională
europeană
▪ peste 3.800.000 de elevi și studenți, 85.000
de profesori și 136.000 de consultanți
voluntari, în 40 de țări din Europa

JA România – Anul școlar 2017-2018:
▪ 252.072 elevi și studenți
▪ 4.248 profesori
Pentru mai multe detalii despre activitatea JA
▪ 1.831 de unități de învățământ
consultați documentele de mai jos:
▪ 749 localități din 42 de județe
JA România broșură
▪ Peste 70 de programe, competiții, evenimente și
proiecte
▪ Peste 10.000 de ore de voluntariat la clasă,
JA România factbook
susținute de consultanți voluntari din comunitatea
de afaceri

https://jar.ro/brosura

https://jar.ro/factbook

Programele internaționale JA
• Dezvoltă, în școală, competențe esențiale pentru carieră și pentru
viață.
• Sunt oferite în mod gratuit instituțiilor școlare, cadrelor didactice și
elevilor.
• Sunt learning by doing: tinerii învață prin experiențe concrete, studii
de caz, jocuri și competiții.
• Conectează școala cu mediul economic real și experiențe autentice
de viață și profesie prin prezența consultanților voluntari la clasă.
• Oferă elevilor și profesorilor acces la rețeaua internațională JA (40
de țări în Europa, 100+ în lume).

Rezultatele anului școlar 2017-2018

Programele JA sunt implementate în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale,
conform protocolului nr. 10184/14.05.2003, iar kiturile JA (manuale, ghiduri pentru
profesori și voluntari, fișe pentru activități) sunt gratuite și au acordul MEN în vederea
utilizării la clasă, conform Notei nr. 3637/11.10.2017 și anexei acesteia.

Rețeaua de instituții de învățământ JA România
An școlar 2017 - 2018
JA România derulează anual
peste 70 de programe,
proiecte și competiții,
implicând peste 250 000 de
elevi și studenți din toată
țara în experiențe practice.

Programele internaționale JA - beneficii
Programele JA ajută tinerii să se pregătească pentru
realitatea economică, oferindu-le posibilitatea să afle
cum:
- să se raporteze la societate;
- să își aleagă profesia;
- să devină independenți financiar;
- cum să creeze locuri de muncă ce vor schimba în
bine viețile oamenilor din jurul lor și economiile
comunităților.

•

Forme de implementare:
• CDȘ/Opțional
• CDL
• Extracurricular/cerc
Auxiliar la disciplinele curente
• Dirigenție/consiliere

Dezvoltarea
abilităților
pentru viață

Educație
antreprenorială

Educație
economică și
financiară

Educație pentru
orientare
profesională
Educație pentru
sănătate

Programele internaționale JA – resurse gratuite
Sesiuni informare
profesori:
https://jar.ro/webinar

Training program

Consultanță în
implementare

Calendar didactic:
https://jar.ro/calendar

KIT gratuit de
materiale
educaționale - pentru
derularea activităților
la clasă:
Ghidul profesorului,
Manualul elevului,
fișe pentru activități,
programă și
planificare

Instrumente de
evaluare pentru elevi:
pre- și post-teste
Formular de
feedback profesor

Certificate pentru
profesori și elevi

Înscrieri la programele JA: 03-30.09.2018
Înscrierile se fac în contul de profesor
de pe
www.jaromania.org/profesori - LOGIN

Pași înscriere la programele JA (1)
• Pe parcursul unui an școlar, în cadrul aceleiași instituții
școlare, un cadru didactic poate implementa maximum 2
programe JA și un proiect în Săptămâna Școala Altfel,
indiferent de forma de implementare și clasele alese.
• Indicații privind utilizarea contului de profesor și generarea
acordului de implementare se regăsesc în contul de profesor,
după logare, documentul Instrucțiuni utilizare cont profesor
JA.

Pași înscriere la programele JA (2)
1. Autentificarea în contul de profesor sau, în cazul în care acesta nu
există, crearea unui cont pe site-ul https://www.jaromania.org/hub

2. Generarea acordului de implementare, completând informațiile despre
școală, clase, număr elevi, programe alese, formă implementare (conform
indicațiilor din contul profesorului).

3. Încărcarea acordului de implementare (copie scanată, format PDF) în
contul de profesor, semnat de către cadrul didactic și cu avizul directorului
școlii – semnătură și ștampilă.

Etapele derulării unui program JA la clasă
1
Înțelegerea
generală a
programului

Parcurgeți toate materialele
programului (ghidul
profesorului, fișe pentru
activități, jurnalul
junior/manual elev)
Training de program (cu
echipa JAR)

Consultanță – echipa JAR

2
Planificarea
activităților

Principalele etape/idei

Instrumente și tehnici
de predare cu accent
pe abilități

3
Derularea
programului/
Întâlnirea cu
voluntarul

Exemple, studii de caz, fișe pentru
activități

Invitarea unui consultant voluntar
la clasă (model pozitiv pentru
elevi)

4
Evaluarea
programului

Completarea de către
profesor a formularului de
feedback, la finalul anului
școlar

1. Pre-teste elevi
(octombrie-noiembrie)
2. Post-teste elevi (mai)
Recunoaștere implicare certificate

Prezentare programe JA - primar
Program

Clasa
recomandată

Prezentare

Noi înșine

Clasele 0-I

Elevii vor învăța ce înseamnă să muncești, să
economisești și să fii activ în comunitate prin povești și
jocuri interactive.

Familia mea

Clasa a II-a

Elevii vor învăța despre rolul familiei, meserii și
colaborarea între membrii comunității pentru asigurarea
bunăstării.

Comunitatea noastră

Clasa a III-a

Elevii vor înțelege rolurile și legăturile dintre oamenii,
organizațiile și resursele active dintr-o comunitate.

Orașul nostru

Clasa a IV-a

Elevii devin conștienți de caracteristicile și problemele
specifice orașului lor și construiesc în echipă orașul ideal.

Economia noastră

Clasele IV-V

Elevii dobândesc un comportament social activ și
responsabil și învață cum să își pună în aplicare ideile
pentru a reuși în viață.

Prezentare programe JA - gimnaziu
Program

Clasa
recomandată

Prezentare

Resursele

Clasa a VI-a

Elevii vor învăța despre resursele și utilizarea lor în lumea
afacerilor în mod economic și ecologic.

Este afacerea mea!

Clasa a VII-a

Elevii vor prinde gustul inițierii și conducerii unei afaceri
și vor învăța ce înseamnă să duci un proiect la bun
sfârșit.

Finanțele mele!

Clasa a VII-a

Elevii vor înțelege rolul banilor, al consumului și
economiilor și vor învăța să folosească gândirea creativă
pentru a economisi și cheltui înțelept.

Economia și
succesul

Clasele VIII-IX

Elevii vor învăța care sunt opțiunile lor de educație și
carieră, pe baza abilităților, intereselor și valorile
personale.

Clasele VIII-IX

Elevii vor dezvolta o atitudine pozitivă față de
necesitatea educației pentru viitor, înțelegând beneficiile
concrete ale educației pe care o primesc în școală.

Prevenirea
abandonului
școlar

Prezentare programe JA - liceu
Program

Clasa
recomandată

Prezentare

Mini-compania

Clasele X-XI

Elevii au oportunitatea de a conduce propria afacere, oferind
produse și servicii unor clienți reali, exersând toate abilitățile
necesare unor antreprenori.

Finanțe personale și
servicii financiare

Clasele IX-XII

Elevii vor învăța despre planificarea financiară responsabilă în
toate etapele vieții, economisire, investiții, credite și folosirea
eficientă a instrumentelor financiare.

Alimentație sănătoasă.
Sport. Prevenție

Clasele IX-XII

Elevii vor înțelege factorii de risc în apariția bolilor, metodele de
prevenție, cum să-și construiască un program de viață și de
activități fizice și să adopte un regim alimentar și de viață
sănătos.

Economia afacerilor –
studii de caz

Clasa a XI-a

Elevii vor înțelege economia afacerilor, folosind aplicații,
exemple și studii de caz, prezentări și analize ale unor situații
reale.

Economie aplicată

Clasele XI-XII

Elevii vor înțelege economia, legile ei și impactul lor asupra
noastră, prin activități interactive și aplicate.

Succesul profesional

Clasele XI-XII

Elevii vor dobândi o viziune clară asupra viitoarei cariere și a
pașilor pe care trebuie să îi parcurgă pentru a-și îndeplini
obiectivele.

Activități propuse pentru Săptămâna Școala Altfel
➢ JA in a Day - Educație antreprenorială
Elevii se vor familiariza cu lumea afacerilor, jucând rolul unor mici antreprenori
și propunând soluții care pot genera o schimbare pozitivă în comunitate.
➢ JA in a Day - Educație pentru orientare profesională (JOB SHADOW DAY)
Elevii se vor familiariza cu locul de muncă (activități și responsabilități specifice)
și diverse opțiuni de carieră, prin petrecerea unei zile de lucru într-o
companie/instituție (cls. XI-XII) sau la jobul unuia dintre părinți (cls. 0 -X).
➢ JA in a Day - Educație financiară
Elevii vor înțelege rolul și circulația banilor în societate, vor învăța să ia decizii
financiare informate și responsabile când economisesc, investesc sau folosesc
instrumente financiare.

Proiecte naționale și internaționale
➢ Clubul copiilor harnici, isteți și chibzuiți (disponibil în 20 de localități
reședință de județ) susține dezvoltarea abilităților pentru viață,
printr-un kit educațional complet, conținuturi care reproduc
instrumente financiare și susțin învățarea practică: bancnote și
carduri fictive, formulare de finanțare și carnete de economii.
➢ Schimbăm vieți (Life Changer) promovează incluziunea financiară a
tinerei generații prin dezvoltarea abilităților necesare pentru
integrarea pe piața muncii și prin crearea premiselor pentru o viață
independentă financiar, prin activități despre venituri, buget sau risc
financiar.
➢ ABCdar bancar (include și o componentă de învățare digitală) are ca
obiectiv facilitarea înțelegerii, în manieră practică, a unor noțiuni și
principii financiare de bază: elementele unui buget personal adecvat
vârstei, principiile economisirii, ale investițiilor și creditării.

Proiecte naționale și internaționale
➢ Social Innovation Relay (SIR) urmărește să le ofere liceenilor
accesul la experiența practică și expertiza antreprenorială
necesare pentru a începe o carieră de succes. Include
componente practice de învățare: quiz online (certificat de
cunoștințe în domeniul inovării sociale); webinarii (studii de caz)
pe tema inovării și antreprenoriatului social; competiție de idei
de inovare socială și mentorat oferit de profesioniști cu
experiență.
➢ Entrepreneurial Skills Pass (ESP) - certificare unică în Europa, ce
poate fi obținută de liceenii care au derulat o activitate practică
în domeniul antreprenoriatului și au obținut cunoștințele,
abilitățile și atitudini necesare pentru a începe un business
propriu sau pentru a se angaja cu succes.
https://www.jaromania.org/proiecte

Competiții naționale și internaționale
➢ Business Plan Challenge și Compania Anului – cele mai mari competiții
europene de antreprenoriat, adresate tinerilor care doresc să dezvolte un
concept de business și să îl testeze ulterior pe piață prin lansarea și
conducerea unei afaceri pilot sau a unui start-up, împreună cu prietenii și
colegii lor.
➢ Școala antreprenorială are ca obiectiv recunoașterea la nivel național și
european a celor mai bune școli în domeniul educației antreprenoriale prin
acordarea distincției „Școala Antreprenorială a Anului”, conform cu criteriile
de evaluare stabilite.
➢ Susțin Educația financiară în comunitatea mea – competiție adresată
instituțiilor de învățământ, cu scopul de a încuraja includerea educației
financiare ca disciplină opțională.
https://www.jaromania.org/competitii

Vă mulțumim pentru că investiți în educație
prin programele Junior Achievement România!

Întrebări și răspunsuri
https://www.jaromania.org/

Alice Duțu
Senior Manager
Junior Achievement România
Email: alice.dutu@jaromania.org
Telefon: 0730 330 880

