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A

M
E Antreprenoriat și 

afaceri 
Abilități și competenţe 

pentru antreprenoriat, 

leadership și economie 

de piață  

Profesie și carieră 
Abilități și competenţe 

pentru succes la locul de 

muncă 

Etică și 

responsabilitate 
Abilități și competenţe 

pentru  un comportament 

etic şi responsabil 

Finanțe și servicii 

financiare 
Abilități și competenţe 

pentru independenţă şi 

echilibru financiar 

Sănătate și viață 

activă 
Abilități și competenţe 

pentru formarea unui 

stil de viață sănătos 

G
IM

N
A

ZI
U

 

Economia noastră 
Clasa a V-a 

Economia şi 

succesul. 

Prevenirea 

abandonului școlar 
Clasa a-VIII-a 

Resursele 
Clasele V-VI 

Sensul banilor 
Clasele V-VI 

LI
C

EU
 

Este afacerea mea! 
Clasele VII-VIII 

  

Fii antreprenor! 
Clasa a IX-a 

  

Compania 
Clasele X-XII 

  

Economie aplicată 
Clasele XI-XII 

Economia şi 

succesul. 

Prevenirea 

abandonului școlar 
Clasa a IX-a 

  

Succesul 

profesional. 

Tehnici de 

comunicare 
Clasele XI-XII 

Etica în afaceri 
Clasele IX-X 

  
  

Eco-nomia 
Clasele XI-XII 

  

ABCdar bancar 
Clasele IX-X 

  

Finanțe personale 
Clasele XI-XII 

  

Riscul și asigurările 
Clasele IX-XII 

Educație pentru 

sănătate: Sport 
Clasele IX-X 

 

 Educație pentru 

sănătate: Nutriţie 
Clasele XI-XII 

 

Programele internaționale 

Junior Achievement 
Dezvoltă, în școală, competențe 

esențiale pentru viață și carieră pentru 

elevii de 6-19 ani 

Sunt learning by doing tinerii învață 

prin experiențe concrete, studii de caz, 

jocuri și competiții 

Oferă școlilor, elevilor și profesorilor 

acces la rețeaua internațională JA (37 

de țări din Europa, 121 din toată 

lumea) 

Conectează școala cu mediul 

economic real și experiențe autentice 

de viață și profesie prin intermediul 

consultanților voluntari din 

comunitatea de afaceri 

  

Fiecare modul  

Junior Achievement cuprinde: 

 
Training de orientare şi modul 

Consultanță în implementare 

Kit gratuit de materiale: ghidul 

profesorului, manualele elevilor, auxiliare  

Pre-test și post-test pentru elevi 

Activități individuale, în echipă și proiect  

Instrumente pentru evaluarea pe 

parcursul şi la finalul programului 

Certificate pentru profesorii și elevii 

care urmează programul 

Competiţii naţionale şi internaţionale 

Acces la reţeaua internaţională a celor 

121 de ţări participante în programele JA 

Forme de implementare în 

școală: 
 Curriculum la Decizia Școlii (CDȘ) 

 Dirigenție / Consiliere / Orientare 

profesională 

 Extracurricular / Școală după școală 

 Auxiliar la desciplinele curente * 

Recomandate pentru ariile curriculare: 

Om şi societate; Orientare professională şi 

carieră; Tehnologie; alte arii curriculare.  

 

Materialele sunt disponibile în formă 

tipărită și online, gratuit pentru grupe de 

lucru de minim 15 elevi. 

* Pentru forma de implementare auxiliar, 

materialele sunt disponibile NUMAI 

online.  

  

Clase recomandate: fiecare cadru didactic va decide clasa după nivelul de pregătire al grupului de elevi şi tipul de şcoală. 

Durata de implementare: 16-32 ore (derularea activităţilor, proiect educaţional, pre/post-testare, evaluare). 

Implementarea programelor Junior Achievement în şcoală se face pe baza protocolului nr. 10184/14.05.2003 încheiat între Junior Achievement 

România şi Ministerul Educaţiei, şi în conformitate cu cerinţele Legii Educaţiei şi cu regulamentul de funcţionare al instituţiilor şcolare. 


