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Programe internaționale GRATUITE Learning by doing pentru profesori și elevi   

 

Bună ziua, 
 
Vă invităm să informaţi directorii instituțiilor de învățământ și cadrele didactice (de la clasele VII-XII) din judeţul 
dvs. despre sesiunea de înscrieri la programele internaționale Junior Achievement, pentru anul școlar 2017-
2018. 
 

JA România pune, în mod gratuit, la dispoziția instituţiilor de învățământ, cadrelor didactice și elevilor programe 
internaționale de tip “learning by doing”, adaptate la sistemul educațional românesc, în parteneriat cu 
Ministerul Educației Naționale (cf. parteneriat 10184/14.05.2003), pe diferite categorii (pentru detalii, 
consultați broșura).  
 

În urma parcurgerii pașilor de înscriere, profesorii vor beneficia, GRATUIT, de materiale educaționale:  
- kit-ul de materiale (ghidul profesorului, manualele elevilor, fișe pentru activități), programă și planificare, pre- 
și post-teste – format tipărit pentru profesorii înscriși la CDȘ/CDL, acces ONLINE pentru celelalte forme de 
implementare; 
- proiecte și competiții naționale și internaționale; 
- training de specialitate și consultanță; 
- certificat de recunoaștere a implementării programului JA la clasă. 
 

Pentru a realiza înscrierea, cadrele didactice interesate vor parcurge online, până pe 1 octombrie, pașii de mai 
jos, pe site-ul www.jaromania.org: 
1. Autentificarea în contul de profesor sau, în cazul în care acesta nu există, crearea unui cont pe site-ul 
www.jaromania.org; 
2. Efectuarea înscrierii online la programe – generarea acordului de implementare, completând informațiile 
despre școală, clase, nr. elevi, programe alese, formă de implementare (conform indicațiilor din contul de 
profesor); 
3. Încărcarea acordului de implementare (copie scanată, format PDF) în contul de profesor, semnat de către 
cadrul didactic și cu avizul directorului școlii – semnătură și ștampilă. 
 

Pe parcursul unui an școlar, în cadrul aceleiași instituții de învățământ, un cadru didactic poate implementa 
maximum 2 programe JA și un proiect în Săptămâna Școala Altfel, indiferent de forma de implementare și 
clasele alese. 
 

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la inscrieri@jaromania.org sau 021/312 31 94. 
 

Vă mulțumim pentru sprijinul acordat în diseminarea informației către profesorii și instituțiile de învățământ 
din județ și pe site-ul inspectoratului! 
 
Cu stimă,  
Ștefania Eugenia Popp  
Director Executiv 
Junior Achievement România 
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