Elevii din Botoșani au experimentat pentru o zi ce înseamnă un loc
de muncă în programul Job Shadow Day, ediţia a XIV-a
124 elevi din clasele XI-XII din Botoșani, de la Colegiul Național A.T.Laurian, Liceul cu Program
Sportiv și Liceul Pedagogic Nicolae Iorga, au experimentat timp de o zi statutul de angajat într-o
companie sau o instituție, aflând mai multe informații despre profesii chiar de la cei care le practică.
În cadrul programului internațional Job Shadow Day, derulat de Junior Achievement (JA) România și
școlile partenere, tinerii au ales profesioniștii din diverse domenii pe care i-au urmărit „ din umbră”,
în funcție de meseriile pe care doresc să le practice ca adulți. Acest program educațional de
orientare profesională este format dintr-o serie de evenimente locale și naționale, desfășurate în
săptămâna „Școala Altfel” (18 - 22 aprilie), implicând atât elevii din clasele 0 - X, care merg la locul de
muncă al părinților, cât și elevii din clasele terminale de liceu, care merg în shadowing la companii și
instituții locale. Toate acestea au scopul de a stimula curiozitatea tinerilor, de a îi motiva să învețe
mai bine și să aplice ceea ce știu în comunitățile lor, sprijinind astfel dezvoltarea locală a acestora.

”Cu ocazia activității Job Shadow Day am avut oportunitatea de a observa mai îndeaproape tainele
meseriei de medic, să discut cu specialiști, între care și un doctor chirurg, fapt ce mi-a întărit decizia
de a urma cursurile Facultății de Medicină și de a urma o carieră în chirurgie. Consider că s-a meritat
participarea mea la această activitate!”, declară Ioana Chiru, elevă de la Colegiul Național
A.T.Laurian.
”A fost o experiență unică. Am aflat despre frumusețea profesiei de avocat și despre calitățile pe care
trebuie să le aibă o persoană pentru a urma aceasta profesie: curaj, atitudine și dorința de a fi bine
pregătit.”, declară Roxana Vătămănescu, elevă la Liceul pedagogic Nicolae Iorga.
”A fost o experienţă interesantă şi utilă deoarece am primit informaţii referitoare la competenţele
necesare pentru a putea îndeplini misiunile, activităţile şi responsabilităţile specifice meseriei de
jandarm.”, declară un elev de la Liceul cu Program Sportiv.
Programul Job Shadow Day este implementat de 14 ani în România. Prin intermediul acestuia,
elevilor li se oferă oportunitatea de a intra în contact cu mediul unui loc de muncă pentru a înțelege
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mai bine meseria, sarcinile, responsabilitățile, dar și abilitățile și competențele de care au nevoie
pentru profesia respectivă. De asemenea, ei observă cum se defășoară o zi de lucru obișnuită și cum
trebuie să se pregătească pentru acea meserie.

Tinerii descoperă noi opțiuni de carieră și află cum pot răspunde la unele dintre cele mai grele
întrebări: „Ce vreau să devin după ce termin școala?”, „Unde vreau să lucrez?”, „Care este cel mai
potrivit loc de muncă pentru mine?”.
Pentru a afla răspunsurile la aceste întrebări, elevii trebuie sprijiniți să înțeleagă ce fel de meserie lear putea aduce satisfacție și să ia contact încă din şcoală cu mediul profesional în care doresc să
pătrundă.
Partenerii locali de anul acesta sunt:
Instituții publice: Inspectoratul Județean de Jandarmi, Inspectoratul Județean de Poliție, Primăria
Municipiului Botoșani, Spitalul Județean de Urgență Mavromati, Teatrul Mihai Eminescu, Tribunalul
Botoșani.
Firme/companii private: Agenția de Publicitate Boardmedia, Allianz Țiriac SA, Birou Notar Public
Vatavu Ana Maria/Aniței Reta, Cabinet Avocat Popa
Marinela, Clinica Veterinară Vasi-Vet, Consulting Hotels SRL
(Hotel Rapsodia), CMI Dr. Raicu Camelia, Cristina Venedict
Photography, Elsaco Electronic, Formens SRL, Farmacia
Elfa, H'Art Studio SRL, Nord Media Image SRL (Tele M),
Raiffeisen Bank, RK-MED SRL (Clinica fizioterapie), Salon
Pretty Woman, Tridex Service SA.
În acest an școlar, la nivel național, peste 16000 de elevi și
peste 550 de cadre didactice derulează activități de
consiliere și orientare profesională, beneficiind de
materiale educaționale gratuite oferite de Junior
Achievement România.
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