Liceenii din SIGHISOARA petrec o zi în “umbra” angajaților din 8 companii și instituții locale

SIGHISOARA, 7 aprilie 2014 - La a XII-a ediție a celui mai mare program de orientare profesională pentru elevi al
organizației Junior Achievement România, Job Shadow Day®, 38 elevi din clasele a XI-a C și a XII-a C din Liceul
Tehnologic nr 2 vor petrece o zi în umbra unui angajat din domeniul în care tinerii vor să profeseze.
 “Ce vreau să devin când voi fi mare?
 Care este cea mai potrivită meserie pentru mine?
 Cum să mă pregătesc ca să fac meseria dorită”
Acestea sunt întrebările la care orice tânăr se gândește înainte de a termina liceul.
Programul internațional de orientare profesională Job Shadow Day® aflat la a XII-a ediție și derulat de
organizația Junior Achievement România cu sprijinul comunităților educaționale și de afaceri din toată țara, vine în
ajutorul viitorilor absolvenți de liceu. Petrecând o zi la locul de muncă dorit, tinerii au șansa să observe care sunt
principalele responsabilități și abilități necesare și să găsească mai ușor răspunsuri la întrebările legate de viitoarea
profesie. La rândul lor, angajatorii pot afla mai multe despre așteptările și pregătirea tinerilor de liceu, putând să contribuie
activ la formarea lor profesională timpurie.
În data de 7 aprilie 2014, 38 elevi din Liceul Tehnologic nr 2 vor merge în shadowing la 8 instituții și companii
din SIGHISOARA Cele mai dorite meserii de anul acesta sunt: agent de poliție(Biroul ordine publică, Biroul rutier, Biroul
Criminalistic), pompier, asistent social, asistent medical, ocupații caracteristice hotelurilor și restaurantelor(recepționer,
bucătar, ospătar, camerista, asistent centrul spa), tehnoredactare, tipărire și legătorie într-o tipografie, cercetare și
dezvoltare în companii si instituții,
Partenerii locali de anul acesta sunt:
 Politia municipiului Sighisoara
 Fundaţia – Centrul Creştin Social Medical de Zi
 SC Dafora Turism SA Medias, Hotel Binderbubi Sighisoara
 Hotel REX Sighisoara
 SC SICERAM SA Sighisoara
 SC FILOTIB SRL Sighisoara, Tipografie digitala
 GST Automotive Safety RO , Sighisoara
 Cabinet medical Dr. Anghelina Maria , Danes
Ziua de shadowing se încheie cu o ceremonie la care participă toți elevii și reprezentanții companiilor și
instituțiilor participante în Job Shadow Day® 2014, derulată la Liceul Tehnologic nr 2
“Ne dorim ca Job Shadow să devină o practică obișnuită a angajatorilor care își înțeleg rolul de investitori în
educația și formarea tinerilor. O zi în care un licean ia contact cu mediul de afaceri sau instituțional, şi observă ce se
întâmplă într-o zi de muncă din punct de vedere al responsabilităţilor, al relaţiilor dintre colegi şi al relaţiei cu clientul este
o zi câștigată pentru toată lumea: elevi, angajați, profesori și părinți ”, declară Daniela Staicu, Marketing & Communication
Manager la Junior Achievement România.
Programul Job Shadow Day® se adresează și elevilor din clasele 0-X, aceștia petrecând o zi de lucru la locul de
muncă al unuia dintre părinți. În acest an, la program participă peste 28.000 de elevi (6-19 ani) din 200 de localități din
toată țara.
Elevii clasei a X-a E vor petrece o zi la locul de muncă al părinților:
 SC TARNAVA SA Sighisoara
 SC VES SA Sighisoara
 GST Automotive Safety RO , Sighisoara
Pentru informaţii suplimentare:
Coordonator local Job Shadow Day®
Prof. Cismas Silvia Manuela
Liceul Tehnologic nr. 2 Sighisoara
Tel. 0744954099
E-mail: manuelacismas@gmail.com

Junior Achievement România
Daniela Staicu
Tel: +40 730 330 881
E-mail: daniela.staicu@jaromania.org
Website: www.jaromania.org; www.jobshadow.ro
Notă pentru editori:
Junior Achievement România, organizaţie nonprofit, a fost fondată în anul 1993 şi este parte a Junior
Achievement Worldwide®, USA şi a Junior Achievement-Young Enterprise, Europe. JA este cea mai mare şi cea mai
dinamică organizaţie internaţională de educaţie economică şi antreprenorială. În România, programele JA de tip learning
by doing sunt urmate anual de peste 189.000 de elevi din 1.200 de instituţii de învăţământ şi se desfăşoară local în
parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naționale, instituţiile de învăţământ şi comunitatea de afaceri.
Web: www.jaromania.org, www.jobshadow.ro
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