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MISIUNEA JUNIOR ACHIEVEMENT
ÎN ROMÂNIA ȘI ÎN LUME

Să inspire şi să pregătească tânăra generaţie pentru a reuşi 
în carieră și în viața personală, prin încurajarea iniţiativei, 

profesionalismului şi dezvoltării unor competenţe
transversale esenţiale.

• Prin intermediul programelor JA, tinerii învață cum:
- să își aleagă profesia;
- să devină independenți financiar;
- să se raporteze la societate;
- să creeze locuri de muncă ce vor schimba în bine viețile

oamenilor din jurul lor și economiile comunităților.



JA IMPACT
Junior Achievement (JA) România – din 1993

Membră a Junior Achievement Worldwide® SUA și Junior Achievement® Europa. 

Junior Achievement inspiră şi pregăteşte tinerii pentru reuşita într-o economie dinamică.

Junior Achievement Worldwide
 din 1918 în lume
 Anual implică peste 18 milioane de elevi și

studenţi din 123 de ţări

JA România – Anul școlar 2017-2018:
252.072 elevi și studenţi
4.248 profesori
1.831 de unităţi de învăţământ
749 localităţi din 42 de judeţe
Peste 70 de programe, competiții, evenimente și 
proiecte
Peste 10.000 de ore de voluntariat la clasă, 
susținute de consultanți voluntari din comunitatea 
de afaceri

Pentru mai multe detalii despre activitatea JA 
consultaţi documentele de mai jos:

JA România broşură AICI
JA România factbook AICI 

Junior Achievement® Europa
peste 40 de ani pe piaţa educaţională
europeană
peste 3.800.000 de elevi şi studenţi, 85.000 de
profesori şi 136.000 de consultanţi voluntari, în
40 de ţări din Europa

https://www.jaromania.org/uploads/brosura-programe-ja.pdf
https://www.jaromania.org/uploads/factbook-2018.pdf


Programul de antreprenoriat START-UP



INCUBATORUL BIZZFACTORY
Prin participarea la incubatorul BizzFactory, echipele dezvoltă un
produs/serviciu REAL, dobândind:

O înțelegere mai bună a procesului antreprenorial, respectiv a pașilor
de parcurs de la concept, la investiție și vânzare.

O înțelegere practică a industriei de interes și a principalelor probleme,
nișe, oportunități, limitări.

Susținerea afacerii alese: interviuri/sondaje cu potențiali clienți pentru
a confirma nevoia, realizarea analizei de piață preliminare, prevânzare,
etc.

Dovezi ale fezabilității și sustenabilității afacerii: versiune funcțională a
produsului/serviciului sau produs/serviciu prototip.

De la concept la afacere: prima vânzare.
Un plan de afaceri complet, profesionist, bazat pe date reale.
Abilități de realizare a unei prezentări de tip business pitch.



Program JA de antreprenoriat –
platforma LMS

Componenta de învățare digitală 
vine în completarea instrumentelor 

clasice prezente la clasă, dând 
studenților posibilitatea unei 

experiențe de învățare 
individualizate.

Studiile recente arată că tinerii rețin 
și învață mai ușor conținutul predat, 
corelând teoria cu practica, atunci 

când au acces atât la resurse 
blended learning: în format digital, 
interactiv, cât și la resurse în format 

tradițional.



• Abordarea blended learning solicită prezența fizică atât a studenților, cât
și pe cea a profesorului, fiecare dintre aceștia deținând control asupra
unor coordonate ale procesului de învățare.

• Cursurile în varianta blended pot fi configurate prin intermediul unei
platforme de tip LMS, care le permite profesorilor să aleagă/să
folosească alternativ una dintre cele 2 metode de predare:

 Projection Mode: profesorul proiectează resursele disponibile pe
platformă, generând, pe baza acestora, dezbateri cu studenții sau
sarcini de lucru pentru aceștia.

 Direct Access: studenții parcurg individual resursele disponibile pe
platformă, folosind dispozitive conectate la internet.

Platforma LMS



• Aplicația interactivă, dezvoltată prin intermediul platformei internaționale LMS
JA Inspire™, poate fi accesată de pe orice dispozitiv conectat la internet (telefon
mobil, tabletă, calculator – în browser sau prin aplicație, pe bază de cont de
utilizator creat de JA), iar interfața este prietenoasă, ușor de înțeles și utilizat.

Mod de funcționare – platforma LMS

• Tinerii pot parcurge conținutul în ritm propriu, asincron, dar profesorul poate
organiza și sesiuni „direct acces” folosind un proiector și/sau o tablă inteligentă.

• Utilizatorii interacționează cu resurse narative, conținut multimedia, întrebări
deschise, sarcini de lucru, teste, aplicații, studii de caz, fiind încurajate
comunicarea, dezbaterea și dezvoltarea ideilor și a opiniilor despre conținutul
învățat.

• Prin intermediul platformei LMS, tinerii vor putea să monitorizeze progresul din
curs și să socializeze pe tema conținuturilor educaționale.

• Profesorii vor putea să administreze mai ușor conținuturile de învățare și
progresul studenților, precum și evaluările acestora.



Practică antreprenorială

În ce constă practica 
antreprenorială?

Parcurgerea 
procesului 
educațional StartUp 
în domeniul de 
studiu al studenților.

Durată flexibilă:
3 săptămâni -
până la 1 semestru

• Parcurgerea documentației pentru 
programul practică și identificarea ideii
de afacere.

Informare

• Studenții discută cu coordonatorul de 
practică posibilitatea de a face stagiul.

• Semnarea acordului JAR –
Universitate/Student.

Confirmare

• Implementarea proiectului.Modul practică

• Trimiterea dosarului de practică la JA. 
• Dosarul va conţine: prezentare proiect

pilot și plan de afacere.
Depunere dosar

• Evaluarea pilotului şi eliberarea 
documentaţiei finale (adeverinţă de 
practică, notare).

Evaluare



Q&A

Alice Duțu
Senior Program Manager

Junior Achievement Romania
alice.dutu@jaromania.org

+40 730 330 880

mailto:alice.dutu@jaromania.org
https://facebook.com/JuniorAchievementRO/
https://instagram.com/juniorachievementro/
http://www.linkedin.com/company/junior-achievement-ro
http://www.twitter.com/jaromania
http://plus.google.com/+JuniorAchievementRom%C3%A2niaBucure%C8%99ti
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