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O oportunitate care nu trebuie ratată: participrea la programele
oferite de Junior Achievement Romania
Junior Achievement Romania s-a constituit în 1993 ca asociaţie non-profit, membră
a Junior Achievement Worldwide USA şi Junior Achievement-Young Entreprise, Europe.
Iniţiată în 1919, în SUA, ca o iniţiativă personală a unui om de afaceri interesat să-şi
înveţe copilul, la şcoală, cum se administrează şi cum funcţionează o companie, Junior
Achievement (JA) este astăzi cea mai mare, puternică şi dinamică organizaţie
internaţională de educaţie economică.
Junior Achievement este activă în peste 112 ţări din întreaga lume; mai mult de 7
milioane de elevi şi studenţi cu vârste cuprinse între 6 si 22 ani studiază anual programele
JA. Companiile locale, naţionale sau multinaţionale recunosc necesitatea educării tinerilor
în spiritul liberei iniţiative şi al economiei de piaţă şi sprijină programele Junior
Achievement, participând în Consiliul de Administraţie, finanţând proiecte şi fiind
voluntari in şcoli.
Programele JA au fost traduse, adaptate şi sunt disponibile în limba română.
Programa JA pentru elevi suplimentează programa şcolară din învăţământul public cu
studiul de concepte economice şi cu deprinderea de abilităţi legate de mediul economic din
afara şcolii şi se derulează în instituţiile de învăţământ în conformitate cu protocolul
semnat cu Ministerului Educaţiei şi Cercetării.
Modulele JA se desfăşoară numai în cadrul şcolilor şi sunt predate de către cadrele
didactice, după participarea acestora la cursuri de pregătire. JA Romania asigură
profesorilor şi şcolilor participante manuale, materialele de lucru la clasă, consultanţă de
specialitate corespunzător programului ales. Peste 800.000 elevi şi studenţi români au
beneficiat de programele JA până în 2007. Planul strategic al JA Romania, ACCES LA
SUCCES, este ca, până în 2008, cel puţin un sfert din populaţia şcolară a României să
beneficieze de aceste programe. Elevii şi studenţii români, câştigători ai competiţiilor
naţionale şi internaţionale JA, participă anual la conferinţe, competiţii şi târguri
internaţionale.
La Colegiul Tehnic „Ioan Ciordaş” colaborarea cu Junior Achievement a început în
anul 2004 prin parcurgerea unor module oferite de JAR în cadrul activităţilor de cerc sau a
orelor de dirigenţie. Şi în acest an şcolar se derulează activităţi în colaborare cu JAR.
Programul/ proiectul/
cursul
CHEIA SUCCESULUI
SUCCESUL PROFESIONAL
SĂ FII LIDER
SIMULARE MANAGERIALĂ
CHEIA SUCCESULUI
TEHNICI DE COMUNICARE
TEHNICI DE COMUNICARE
ECONOMIE APLICATĂ
TEHNICI DE COMUNICARE
SIMULARE MANAGERIALĂ

Clasa
IX C
X D
X D
X D
XI C
XI C
XI D
XI J
XII D
X C, XI D, XII D

Semestrul
I
I
II
II
I
II
I
I şi II
I şi II
I şi II

Coordonator
Emil APOSTOL
Edit SZATMARI
Edit SZATMARI
Edit SZATMARI
Manuel BERCOVICI
Manuel BERCOVICI
Viorica MUŞET
Roxana CERNĂU
Roxana CERNĂU
Casian ILLE
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