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Parteneri pentru o zi

- proiect de dezvoltare personală 

şi orientare în carieră a elevilor -• Scopul proiectului:
– de a oferi elevilor o imagine reală asupra comunităţii de afaceri şi a viitorului loc 

de muncă vizat;

• Obiective:

– implicarea activă a elevilor în lumea reală a companiilor, a economiei de 
piaţă;

– formarea unei perspective asupra a ceea ce presupun joburile din 
ramura aleasă;

– identificarea responsabilităţilor şi a abilităţilor necesare muncii în echipă;

• Activităţi desfăşurate în cadrul programului:
– prezentarea companiei prin facilitarea accesului elevilor în diferite departamente 

ale acesteia;

– implicarea activă a elevilor în activitatea companiei / instituţiei;

– transpunerea elevilor în ceea ce ar trebui să fie idealul lor profesional în carieră;

– formarea unei imagini cât mai complete asupra atribuţiilor zilnice presupuse de 
ocuparea unei anumite poziţii în cadrul companiei.



Argument

• Programul a pornit de la ideea de a oferi elevilor o imagine reală asupra comunităţii 
de afaceri şi a viitorului loc de muncă vizat, prin implicarea activă a acestora în lumea 
reală a companiilor, a economiei de piaţă.



Instituţii /

Companii partenere:

• BCR-Sucursala Judeţeană 

• S.C. UniCredit Ţiriac S.A.

• Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dolj

• Policlinica TOMMED

• Studioul TVR Craiova

• Grădiniţa Nr.21 “Tudor Vladimirescu”

• TELEUNIVERSITATEA TV Craiova

• Radio Oltenia Craiova

• Hotel SYDNEY Craiova

• SC RECON S.A.

• Cabinet Psihologic-Liceul de Artă “Marin 
Sorescu” Craiova

• S.C. DOCARA CONF. S.R.L.

• Spitalul Clinic Nr. 4, Craiova

• S.C. Media Sud

• OLTENIA 3 TV

• S.C. CAD WORKS

• Cabinet Avocatură Av. Oliviu Rădulescu

• Regia Autonomă de Transport Craiova

• Dr. Andrei Ştefănache-Cabinet Stomatologie



Etapele proiectului:

• înscrierea elevilor în vederea participării la proiect, pe baza unui dosar care cuprinde un 

formular şi o recomandare din partea unui profesor; 

• selecţia participanţilor şi plasarea acestora în instituţia şi în umbra postului dorit; 

• desfăşurarea unor training-uri cu observatorii (elevi din clasele a X-a care vor coordona, 

monitoriza şi observa activitatea din instituţii), organizatorii (elevi din clasele a XI-a) şi 

participanţii, cei plasaţi în umbra posturilor din instituţii / companii (elevi din clasele a XI-a 

şi a XII-a); 

• derularea activităţilor din companii în 5 martie 2010; 

• evaluarea zilei de 5 martie 2010 prin intermediul formularelor de evaluare; 

• evaluarea şi diseminarea proiectului în cadrul unei întâlniri a elevilor cu reprezentanţi ai 

instituţiilor partenere-18 martie 2010. 



Rezultate aşteptate:

• elevi – observatori (coordonatorii activităţilor din instituţii) cu competenţe dezvoltate în 

coordonarea, monitorizarea şi organizarea unor activităţi; 

• elevi – organizatori cu competenţe dezvoltate în negocierea şi organizarea unor activităţi; 

• elevi – participanţi cu competenţe dezvoltate de orientare în carieră; 

• consolidarea parteneriatelor existente cu mediul de afaceri; 

• iniţierea şi dezvoltarea unor parteneriate cu instituţii / companii. 



BCR, Sucursala Judeţeană



CABINET PSIHOLOGIC LICEUL DE ARTA “MARIN SORESCU” 

CRAIOVA



GRADINITA NR.21 “TUDOR VLADIMIRESCU”, CRAIOVA



INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI DOLJ



POLICLINICA TOMMED



UniCredit TIRIAC BANK



STUDIOUL TVR CRAIOVA



S.C. RECON S.A.



S.C. DOCARA CONF.S.R.L.



OLTENIA 3TV



SPITALUL CLINIC NR.4



HOTEL SYDNEY CRAIOVA



TELEUNIVERSITATEA TV CRAIOVA



S.C. CAD WORKS



Evaluarea proiectului

100 elevi de liceu din Craiova, profesionişti pentru o zi

ORGANIZATOR EVENIMENT-GRUPUL SCOLAR „MATEI BASARAB” CRAIOVA

Craiova, 5 martie 2010

100 de elevi din liceele: Grupul Scolar „Matei Basarab” ,Colegiul National Carol I, 

Colegiul National „Fratii Buzesti”, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara şi 21 

de companii din Craiova au participat la  Job Shadow Day (www.jobshadow.ro). 

Companii partenere: Inspectoratul de Politie al Judetului Dolj, Hotel Sydney Craiova, 

Cabinet Stomatologie Dr. Afrem Mihai, Cabinet Stomatologie Dr.Ştefănache Andrei, 

Cabinet Stomatologie Dr. Catrinel Georgescu; Cabinet Avocatură Av Oliviu 

Rădulescu; Grădiniţa Nr. 21 „Tudor Vladimirescu”; Policlinica TOMMED; S.C. Docara 

Conf. SRL; Banca Comercială Română; UniCredit Ţiriac Bank; S.C. RECON S.A; 

Liceul de Artă „Marin Sorescu” Craiova; TVR Craiova; Radio Oltenia Craiova; 

Teleuniversitatea TV Craiova; Media Sud Craiova; S.C. CAD WORKS România; 

Spitalul CLINIC Nr.4.



Impresii ale participanţilor

“Participarea la Job Shadow Day ne-a  ajutat să ne dăm seama dacă suntem potriviţi pentru această profesie.Domnii 
avocaţi ne-au explicat care sunt cerinţele acestei meserii si ne-au făcut să fim mai increzatori in alegerea jobului pe 
care ni-l dorim. Opinia mea este că am avut ocazia unică de  a afla cat mai multe despre această profesie direct de 
la liber profesionişti.

VOINEA BIANCA-GRUPUL SCOLAR MATEI BASARAB”

“Ce aş putea apune despre activitatea desfăşurată astăzi”Job Shadow Day” la Liceul de Arta Marin Sorescu?...Cu 
siguranţă este cea mai frumoasă experinţă! Este un pas important spre slujba pe care aş vrea să o practic in viitor, 
si nu in ultimul rand o bună ocazie de a te familiariza cu regulile pe care le presupune această slujbă. Răman cu o 
impresie indiscutabil de bună atat despre  Liceul de Arta Marin Sorescu, cat şi depre activităţile desfăşurate aici.

MARCU OANA MIHAELA-CN CAROL I

“Deşi a fost o zi obositoare, acum că jobul meu s-a încheiat mă simt împlinită, încantată de informaţiile primite.A fost o 
experienţă cu totul si cu totul deosebită, am avut posibilitatea de a cunoaşte îndeaproape activităţile desfăşurate 
într-o bancă.Pot spune ca m-a influenţat într-un mod pozitiv , cu siguranţă voi lua in considerare această experienţă 
în alegerea viitoarei mele cariere”

CIOBANU ROBERTA GRAŢIELA-FRAŢII BUZEŞTI

“Job Shadow Daz mi se pare un program foarte util pentru elevi, deoarece ii poate indruma in carieră . Eu cred că după 
această experineţă sunt sigură unde mă voi duce mai departe deoarece consider că am acumulat suficiente 
informaţii, în domeniul contabil, meseria pe care doresc să o profesez în viitor”.

GIURCĂ SIMONA-COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ



Echipa de proiect

Echipa de organizare:

Prof. Popa Mihaela, director

Prof.Popa Doina, dir.adj.

Prof.Badulescu Irina, dir. adj.

Prof. Stoica Adriana, consilier educativ

Prof. Dr. Dodenciu Mirela

Prof. Stan Cristina

Prof.Dumitru Daciana

Prof.Jianu Simona

Prof. Nica Cristina

Prof.Neamtu Adina

Prof.Vasile Roxana

Coordonatori eveniment Job Shadow Day Craiova:

Prof.Dr. Dodenciu Mirela

Prof.Stan Cristina


