
 

JA in a Day: Job Shadow Day – educație pentru orientare profesională 

• Job Shadow Day® este cel mai mare program internațional de orientare profesională pentru elevi propus pentru săptămâna „Școala 
Altfel”. 

• Cadrele didactice care se înscriu la program beneficiază în mod gratuit de training online, suport din partea echipei JAR pe întreaga 
perioadă de desfăsurare a programului şi KIT de materialele educaţionale (Ghidul profesorului şi al consultantului voluntar, Manualul 
elevului, scrisoare de invitaţie companie, listă meserii, model CV,  fişă repartiţie, fişă feedback, materiale de promovare, model de raport 
etc.) pentru derularea activităţilor de tipul learning by doing la clasă, necesare pregătirii pentru ziua de shadowing, în special, și parcursului 
profesional, în general. 

• Elevii se familiarizează cu piața locurilor de muncă, petrecând câteva ore în „umbra” unui profesionist din domeniul dorit, pentru a înțelege 
mai bine meseria, sarcinile salariatului, dar şi abilitățile și competențele necesare postului respectiv.  

• Programul îi ajută pe tineri să înţeleagă diverse opţiuni de carieră şi să găsească mai uşor un răspuns la întrebările: „Ce vreau să devin după 
ce termin şcoala?”, „Unde vreau să lucrez?”, „Care este cel mai potrivit loc de muncă pentru mine?“ 

• Job Shadow Day se adresează cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar (clasele  0 - XII). 

 
 

Grupa de 
vârstă 

Educație pentru orientare 
profesională – clasele 0 - IV 

Educație pentru orientare profesională 
clasele V - X 

Educație pentru orientare profesională 
clasele XI - XII 

Rezumat 
(indicații) 

- Se vor desfăşura la clasă activităţi 
premergătoare zilei de shadowing. 
Durata activității: 2–4 ore; 

- Ziua de shadowing - elevii vor merge la 
locul de muncă al unuia dintre părinți.  
Durata activității: 3-5 ore. 

Elevii vor fi capabili să: 
- explice noţiunile de CV, scrisoare de 

intenţie, interviu de angajare, meserie; 
- identifice abilităţile necesare 

practicării unei anumite meserii; 
- sublinieze rolul, importanţa şi 

avantajele lucrului în echipă, modul în 
care fiecare membru al echipei 
contribuie la îndeplinirea cu succes a 
atribuţiilor de serviciu; 

- analizeze relaţia dintre procesul de 
învăţare şi succesul la locul de muncă. 

- Se vor desfăşura la clasă activităţi premergătoare zilei 
de shadowing. Durata activității: 2–4 ore; 

- Ziua de shadowing - elevii vor merge la locul de muncă   
al unuia dintre părinți.  Durata activității: 3-5 ore; 

- După activitatea de shadowing, elevii vor completa un 
formular de feedback online. 

Elevii vor fi capabili să: 
- definească noţiunile de CV, scrisoare de intenţie, 

interviu de angajare, meserie; 
- elaboreze un CV, o scrisoare de intenție. Vor afla cum 

trebuie să se comporte în cadrul unui interviu; 
- îşi evalueze interesele personale, pe baza unei fișe de 

evaluare; 
- identifice abilităţile necesare practicării unei anumite 

meserii; 
- sublinieze rolul, importanţa şi avantajele lucrului în 

echipă, modul în care fiecare membru al echipei 
contribuie la îndeplinirea cu succes a atribuţiilor de 
serviciu; 

- analizeze relaţia dintre procesul de învăţare şi 
succesul la locul de muncă. 

- Se vor desfăşura la clasă activităţi premergătoare zilei 
de shadowing. Durata activității: 2–4 ore; 

- Ziua de shadowing - elevii vor petrece câteva ore ”în 
umbra” unui angajat dintr-o companie/instituție 
publică.  Durata activității: 3-5 ore; 

- După activitatea de shadowing, elevii vor completa un 
formular de feedback online. 

Elevii vor fi capabili să: 
- definească noţiunile de CV, scrisoare de intenţie, 

interviu de angajare, meserie; 
- elaboreze un CV, o scrisoare de intenție. Vor afla cum 

trebuie să se comporte în cadrul unui interviu; 
- îşi evalueze interesele personale, pe baza unei fișe de 

evaluare; 
- identifice abilităţile necesare practicării unei anumite 

meserii; 
- sublinieze rolul, importanţa şi avantajele lucrului în 

echipă, modul în care fiecare membru al echipei 
contribuie la îndeplinirea cu succes a atribuţiilor de 
serviciu; 

- analizeze relaţia dintre procesul de învăţare şi succesul 
la locul de muncă. 


