
Lansare eveniment de orientare in cariera - Job Shadow Day 2010 

Piatra Neamt – 5 martie 

Editia a VIII-a a programului Job Shadow Day se va desfasura la nivel national pe data de 5 martie 2010, in orasele: 
Alba Iulia, Barlad, Brasov, Bucuresti, Constanta, Craiova, Iasi, Oradea, Piatra Neamt, Pitesti, Timisoara.  

In municipiul Piatra Neamt, programul este la cea de-a II-a editie si este organizat, in parteneriat cu Junior Achievement 
Romania, de catre Colegiul National „Calistrat Hogas”. 

Termene limită / activităţi din cadrul programului 

 Elevii care doresc sa participe la program descarca de pe site-ul nostru formularele necesare pentru depunerea 
candidaturii. Portofoliul de candidatură contine un C.V.  si Recomandarea unui profesor: 

 Portofoliile de candidatură se predau la profesorul coordonator Lostun Petruta sau se trimit prin e-mail catre 
petrantro@yahoo.com  – termen limită 1 martie (ora 15.00).  

 intalnire cu elevii care au depus candidaturi pentru negocierea locurilor de shadowing. - 1 martie (intre orele 
13.00 – 15.00 la Sala de Festivitati) 

 Selectarea candidaţilor pe baza portofoliilor întocmite – 1-2 martie. 

 Afişare rezultate matching / repartizare elevi – miercuri, 3 martie, ora 11.00  (Sala de Festivităţi) 

 Şedinţa de lucru la care vor participa elevii selectaţi pentru shadowing. - joi, 4 martie, ora 14  (Sala de Festivităţi) 

 Desfăşurarea zilei de shadowing la companie. – vineri, 5 martie. 

 Festivitatea de premiere a participantilor la program (elevi, voluntari din companii, profesori coordonatori) – in 
cursul lunii martie, la o data care se va stabili ulterior. 

Pentru orice informatie suplimentara adresati-va profesorului coordonator, la adresa de mail precizata mai sus. 

Ce va propune programul Job Shadow Day ? 

Programul international Job Shadow Day (JSD) ofera elevilor o imagine reala a comunitatii de afaceri si locurilor de 
munca si ii ajuta sa gaseasca mai usor raspuns la intrebarile: "Ce vreau sa fac dupa ce termin scoala? Unde vreau sa 
lucrez? Care poate fi cel mai potrivit loc de munca pentru mine?".  

Prin participarea la program, elevii petrec cateva ore in „umbra” unui angajat dintr-o companie / institutie, avand 
posibilitatea sa invete mai multe despre activitatile, indatoririle si responsabilitatile, de la locul de munca. Pe parcursul 
timpului petrecut in companie, elevii vor intelege mai bine activitatea companiei si  a angajatilor.   

Informatii suplimentare despre program gasiti la adresele:  http://www.calistrathogas.ro/index.php?page=job-shadow-
day și http://www.jobshadow.ro/ . 
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