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LICEUL TEORETIC DE INFORMATICĂ „GRIGORE MOISIL“ IAȘI  
 

IT. Atitudine. Profesionalism. 

 

Dragi elevi, 

 

 Liceul Teoretic de Informatică ”Gr. Moisil” Iaşi organizează în parteneriat cu Junior 

Achievement România la Iaşi în perioada 7 – 11 aprilie 2014 a 6-a ediţie a proiectului - eveniment 

Job Shadow Day/Parteneri pentru o zi, un program de parteneriat între comunitatea de afaceri şi 

mediul educaţional, destinat facilitării accesului tinerei generaţii la un loc de muncă.  

Programul se adresează elevilor claselor a XI-a şi a XII-a şi 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. Parteneri pentru o 

zi presupune vizita elevilor în diferite companii sau instituţii. Elevii vor deveni pentru o zi „umbra” 

uneia dintre persoanele angajate la companiile partenere ale programului şi vor putea dobândi o mai 

buna perspectivă despre ceea ce presupun anumite joburi din ramura pe care şi-au ales-o, despre 

responsabilităţi şi munca în echipă.  

Pe parcursul programului vor fi desfăşurate activităţi care vor avea în vedere: 

 Prezentarea companiei/instituţiei prin facilitarea accesului elevului 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. 

Etapele derulării evenimentului: 

1. Perioada de înscriere: 21 – 30 martie 2014; 

2. Afişarea instituţiilor şi a locurilor de muncă disponibile: 3 aprilie 2014; 

3. Selecţia candidaţilor: 31 martie – 2 aprilie 2014; 

4. Afişarea rezultatelor selecţiei: 2 aprilie 2014 (pe site-ul liceului); 

5. Interviul şi negocierea “locurilor de muncă”: 4 aprilie 2014. 

Înscrierea candidaţilor se va realiza prin: 

- transmiterea CV-ului Europass şi a unei scrisori de intenţie în care se vor menţiona 

motivaţia participării la proiect, interesele profesionale ale candidatului şi domeniul în care 

ar dori să lucreze în viitor, pe adresa de e-mail cristian.axinte_off@yahoo.com, până la data 

de 30 martie; 

  Pentru tinerii sub 18 ani este necesar acordul SCRIS al părinţilor pentru participarea la 

program. Acest acord va fi predat în ziua de 3 aprilie 2014 la secretariatul şcolii cu menţiunea 

pentru participarea la proiectul Job Shadow Day. Prezentări ale ediţiilor anterioare ale proiectului 

sunt postate pe site-ul şcolii la secţiunea Evenimente. 

În evaluarea candidaţilor vor fi utilizate următoarele criterii: 

- coordonare, implicare - activităţi educative organizate la nivelul liceului; 

- premii, participări la concursuri/competiţii şcolare; 

- motivaţia participării la eveniment. 

Pentru orice informaţie suplimentară, adresaţi-vă organizatorilor: 

elev Axinte Cristian (cristian.axinte_off@yahoo.com), preşedinte al Consiliului Judeţean al 

Elevilor Iaşi 

prof. Romanescu Adina (adina_romanescu@yahoo.com) 

prof. Zvîncă Ada (ada_zvinca@yahoo.com)                                                                                                                              

                                                                                                    

      Director, 

            prof. Carmen Losonczy 
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