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Oferta gratuită a organizației internaționale JUNIOR ACHIEVEMENT pentru 

cadrele didactice universitare din România 

 

_____________________________________________ 

 

Organizația internațională non-profit JUNIOR ACHIEVEMENT (JA) ROMÂNIA oferă gratuit 

cadrelor didactice din cadrul universităților o serie de programe, proiecte și participarea la 

competiții educaționale, naționale și internaționale pentru anul academic 2022-2023.  

Programele, proiectele și competițiile naționale și internaționale Junior Achievement de tip 

„learning by doing” și „project based” aduc în România o componentă de învățare practică și 

facilitează prin intermediul școlilor, interacțiunea tinerilor cu mediul economic, pentru a-i ajuta 

să-și dezvolte competențe necesare pentru viitoarea profesie. 

Junior Achievement este cea mai mare organizație de educație antreprenorială, economico-

financiară și de orientare profesională din lume (prezentă în 112 țări), precum și în România. 

 

Programele și proiectele JUNIOR ACHIEVEMENT ROMÂNIA 

 

Programele și proiectele JA sunt derulate în baza parteneriatului cu Ministerul Educației 

(protocol nr. 10184/14.05.2003). KIT-ul JA de material educaționale practice și interactive, 

necesare 

desfășurării activităților cu studenții în format hibrid, în sala de curs/seminar sau online include: 

a) suport de curs JA StartUp și alte materiale didactice suplimentare pe platforma LMS (acces la 

cursurile HP LIFE); 

b) acces gratuit la platforma de training și consultanță de specialitate, cu profesioniști din mediul 

de afaceri pentru studenții din competițiile JA de antreprenoriat; 

 c) acces gratuit la JA Incubator: Incubatorul de business (JA BizzFactory) și Incubatorul de locuri 

de muncă (Job Incubator); 

d) acces gratuit pentru participarea studenților la webinarii cu specialiști în cadrul Incubatorului 

JA BizzFactory, competițiile de antreprenoriat Compania Anului și Gen-E; 

e) program de practică pentru echivalarea perioadei obligatorii de practică studențească în mai 

multe domenii (realizarea unui proiect pilot de business legat de domeniul de studiu/profilul 

facultății, în cadrul Incubatorului JA BizzFactory). 
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Întreaga ofertă educațională Junior Achievement poate fi consultată la adresa: 

https://jar.ro/brosura 

 

 

Formalitățile de înscriere a cadrelor dididactice 

 

 1. Autentificarea în contul existent de profesor sau în cazul în care acesta nu există, crearea unui 

cont nou  pe site-ul http://www.jaromania.org/hub 

 2. Efectuarea înscrierii online la disciplinele JA – generarea acordului electronic/formular de 

înscriere, completând informațiile despre școală, clase, număr estimativ de studenți, disciplină 

aleasă, formă implementare etc., conform indicațiilor din contul profesorului. 

Pentru cadrele didactice din universități , înscrierea se poate face până pe data de 15 

OCTOMBRIE. 

 

De asemenea, pe 12 octombrie, ora 13:00 (pe durata a 90 minute), va fi organizat un webinar tip 

training pe teme de educație antreprenorială pentru cadrele didactice din universități, în cadrul 

căruia vom prezenta modul de lucru cu materialele educaționale puse la dispoziție de JA România 

în program, oportunități pentru studenți și exemple/modele de bună practică, proiecte derulate. 

 

Confirmarea participării la sesiunea online se va face de către cadrele didactice interesate cât mai 

curând pe link-ul: https://jar.ro/form-web-ea 
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