ÎN PARTENERIAT CU
MINISTERUL EDUCAȚIEI
NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII
ȘTIINȚIFICE

Junior Achievement România
Oferta educațională CDS 2016-2017
Programele internaționale
Junior Achievement
Dezvoltă, în școală, competențe
esențiale pentru viață și carieră pentru
elevii de 6-19 ani
Sunt learning by doing: tinerii învață
prin experiențe concrete, studii de caz,
jocuri și competiții
Oferă profesorilor și elevilor acces la
rețeaua internațională JA (39 de țări din
Europa, 123 în lume)
Conectează școala cu mediul
economic real și experiențe autentice
de viață și profesie prin prezența
consultanților voluntari la clasă

PROGRAME JUNIOR ACHIEVEMENT
DEZVOLTAREA ABILITĂȚILOR PENTRU
VIAȚĂ ȘI PROFESIE

PRIMAR

Fiecare modul
Junior Achievement cuprinde:
Training de orientare şi modul
Consultanță în implementare
Kit gratuit de materiale: ghidul
profesorului, manualele elevilor, auxiliare
Activități individuale, în echipă și proiect
Instrumente pentru evaluarea pe
parcursul şi la finalul programului
Certificate pentru profesori și elevi
Competiţii naţionale şi internaţionale
Materialele sunt disponibile în formă
tipărită și online, gratuit pentru grupe de
lucru de minim 12 elevi.

Forme de implementare în
școală:





Curriculum la Decizia Școlii (CDȘ)
Dirigenție / Consiliere
Extracurricular / Școală după școală
Auxiliar la disciplinele curente*

*Pentru forma de implementare auxiliar,
materialele sunt disponibile NUMAI online.

Programe recomandate pentru ariile
curriculare: Om şi societate; Orientare
profesională şi carieră; Tehnologie; alte
arii curriculare.
Înscrierile pentru alte forme de
implementare decât CDȘ se vor face în
toamna lui 2016.

GIMNAZIU

LICEU

Dezvoltare abilități pentru viață
Clasele V - VII

Educație antreprenorială
Clasele X – XI

Educație economică – Gimnaziu
Clasa a VIII-a

Dezvoltare abilități
pentru viață
Clasele 0 - IV

Educație pentru orientare profesională
(Prevenirea abandonului școlar)
Clasa a IX-a
Educație pentru orientare profesională
(Succesul profesional)
Clasele XI - XII

Educație financiară
Clasele IX – X

Educație pentru orientare profesională
(Prevenirea abandonului școlar)
Clasa a VIII-a

Educație pentru sănătate – Sport. Nutriție.
Prevenție
Clasele X – XI
Educație economică – Economie Aplicată –
Liceu (clasa a XI-a)
Educație economică – Economie aplicată –
Liceu filiera tehnologică
(clasa a XII-a)

Clase recomandate: fiecare cadru didactic va decide clasa după nivelul de pregătire al grupului de elevi şi tipul de şcoală.
Durata de implementare: 16-32 ore (derularea activităţilor, proiect educaţional, pre/post-testare, evaluare).
Implementarea programelor Junior Achievement în şcoală se face pe baza protocolului nr. 10184/14.05.2003 încheiat între Junior
Achievement România şi Ministerul Educaţiei, şi în conformitate cu cerinţele Legii Educaţiei şi cu regulamentul de funcţionare al
instituţiilor şcolare.

ÎN PARTENERIAT CU
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

PREZENTARE ACTIVITĂȚI INCLUSE ÎN
PROGRAMELE EDUCAȚIONALE JUNIOR ACHIEVEMENT
Nume program JA
(clasa recomandată implementare)

Materiale disponibile gratuit
(kit educațional)

Conținut program

Dezvoltare abilități pentru viață
(clasa 0)

Elevii vor învăţa să îşi identifice trăsăturile care îi fac unici, îşi vor exprima
propriile idei în grup, vor identifica obiceiurile care îi ajută să rămână sănătoşi.

 Ghid învățător
 Materiale elevi (Jurnal Junior)
 Materiale auxiliare

Dezvoltare abilități pentru viață
(clasa I)

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

 Ghid învățător
 Materiale elevi (Jurnal Junior)
 Materiale auxiliare

Dezvoltare abilități pentru viață
(clasa a II-a)

Elevii vor învăța despre rolul familiei, meserii și impactul lor economic, vor
descoperi diferența dintre necesitate și dorință și cum se pot satisface și
importanța educației pentru viitor.

 Ghid învățător
 Materiale elevi (Jurnal Junior)
 Materiale auxiliare

Dezvoltare abilități pentru viață
(clasa a III-a)

Elevii vor înțelege care sunt rolurile oamenilor și companiilor într-o comunitate,
cum funcționează împreună pentru a rezolva anumite probleme, cum circulă banii
și cum să-și asume responsabilități în comunitate.

 Ghid învățător
 Materiale elevi (Jurnal Junior)
 Materiale auxiliare

Dezvoltare abilități pentru viață
(clasa a IV-a)

Elevii vor învăța despre locurile de muncă și competențele necesare în domenii
de activitate dintr-o localitate, exersând și rolul de mici antreprenori pentru a
realiza produse/servicii și a comunica cu clienții.

 Ghid învățător
 Materiale elevi (Jurnal Junior)
 Materiale auxiliare

Dezvoltare abilități pentru viață
(clasa a V-a)

Elevii vor afla informații practice despre resursele necesare pentru producție,
cerere și ofertă pe piața muncii, abilități esențiale pentru diferite locuri de muncă,
dar și despre globalizare și importanța conexiunilor economice dintre comunități.

 Ghid profesor
 Materiale elevi (Jurnal Junior)
 Materiale auxiliare

Dezvoltare abilități pentru viață
(clasa a VI-a)

Elevii vor învăța despre tipurile de resurse existente și despre modul cum pot fi
folosite responsabil și eficient în viață și în lumea afacerilor pentru a proteja
mediul înconjurător.

 Ghid profesor
 Manuale elevi
 Materiale auxiliare

Elevii vor învăța cum să fie mai responsabili și să își gestioneze corect banii și
resursele, luând în același timp decizii raționale privind finanțele personale. De
asemenea, elevii vor învăța cum să creeze și să introducă pe piață un produs sau
un serviciu, cum să conducă o afacere.
Elevii vor învăța cum să gestioneze mai ușor finanțele personale și care sunt
opțiunile și oportunitățile de carieră pe care le au, precum și avantajele educației
pe termen lung, identificându-și abilitățile, interesele și valorile personale prin
testări și jocuri interactive.

 Ghid profesor
 Manuale elevi
 Materiale auxiliare

Educație pentru orientare profesională
- Prevenirea abandonului școlar
(clasele VIII-IX)

Elevii vor dezvolta o atitudine pozitivă față de necesitatea educației și viitorul lor,
înțelegând beneficiile concrete și avantajele economice ale educației pe care o
primesc în școală.

 Ghid profesor
 Manuale elevi
 Materiale auxiliare

Educație financiară
(clasele IX-X)

Elevii vor înțelege mecanisme de folosire a bugetului de venituri şi cheltuieli,
economii, investiții, servicii bancare, carduri și modalităţi de plată moderne,
utilizarea creditului, asigurări şi opţiuni oferite de acestea pentru a putea lua
decizii financiare informate.

 Ghid profesor
 Manuale elevi

Educație antreprenorială
(clasele X-XI)

Elevii vor evalua idei de afaceri și construi în echipă propriile planuri de afaceri și
de marketing pentru diferite produse/servicii. De asemenea, tinerii vor
experimenta lansarea unui produs/serviciu nou pe piață, administrarea unei
afaceri cu potențiali clienți în comunitate (pilot de afacere).

 Ghid profesor
 Manuale elevi
 Materiale auxiliare

Educație pentru sănătate –
Sport. Nutriție. Prevenție
(clasele X-XI)

Elevii vor înțelege factorii de risc pentru 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.

 Ghid profesor
 Manuale elevi

Educație economică – Economie
aplicată - Liceu
(clasa a XI-a)

Elevii vor conștientiza și înțelege concepte economice moderne, vor explora
legătura dintre succesul unei afaceri, mediul acesteia și importanța deciziilor
responsabile luate de consumatori și strategii de dezvoltare pe termen lung.








Dezvoltare abilități pentru viață
(clasa a VII-a)

Educație economică – Gimnaziu
(clasa a VIII-a)

Educație economică – Economie

aplicată – Liceu filiera tehnologică
(clasa a XII-a)

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

Elevii își vor dezvolta abilitățile interpersonale, dobândind o viziune mai clară
Educație pentru orientare profesională –
asupra viitoarei profesii și opțiunile pe care le au, prin evaluarea propriilor
Succesul profesional
activități, a obiectivelor de carieră, realizarea unui CV, simularea unui interviu de
(clasele XI-XII)
angajare, realizarea portofoliului personal.

 Ghid profesor
 Manuale elevi
 Materiale auxiliare

Ghid profesor
Manuale elevi
Materiale auxiliare
Ghid profesor
Manuale elevi
Materiale auxiliare

 Ghid profesor
 Manuale elevi
 Materiale auxiliare
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