
 
 

 JOB SHADOW DAY 2011 – CUM TE ÎNSCRII?  

Dacă eşti elev în clasa a XI-a sau a XII-a şi doreşti să petreci o zi în umbra unui profesionist 

pentru a afla mai multe despre posibilităţile de a-ţi construi o carieră şi despre domeniul de activitate 

la care aspiri… atunci:  

ÎNSCRIE-TE la ediţia 2011 – PIATRA-NEAMŢ a programului internaţional JOB SHADOW DAY! 

Pentru a participa, trebuie să parcurgi următorii paşi: 

- Descarcă de pe site sau procură-ţi de la biblioteca şcolii cele 2 formulare necesare („formular de 

candidatură pentru elev” şi „formular de evaluare – profesor”); 

- Completează cele două formulare, apelând (pentru recomandare) la ajutorul profesorului diriginte 

sau al altui profesor care îţi cunoaşte abilităţile; 

- Consultă oferta de locuri de shadowing propusă de firme (care este afişată pe acest site şi va fi 

actualizată periodic).  

- Realizarea repartiţiei va fi mai uşoară dacă vei preciza - în colţul din dreapta sus al formularului de 

candidatură – 1/3 firme la care îţi doreşti să mergi. 

- Predă la profesorul coordonator (Lostun Petruţa) dosarul de candidatură, respectând termenul limită: 

luni, 28 februarie 2011, până la ora 14.oo.  Formularele pot fi trimise şi prin e-mail, la adresa 

petrantro@yahoo.com, termenul limită pentru aplicaţia on-line fiind luni, 28 februarie 2011, ora 

19.oo. (pentru aplicaţia on-line sau pentru cei care doresc să completeze formularul de candidatură 

pe calculator - se va folosi varianta word). 

- Marţi, 1 martie 2011, ora 12, la sala de festivităţi şi pe site-ul şcolii, vor fi afişate repartiţiile făcute. 

- Miercuri, 2 martie 2011, ora 13, la sala de festivităţi se va desfăşura o scurtă şedinţă pregătitoare 

pentru elevii participanţi. 

- Joi, 3 martie 2011, elevii se vor prezenta la instituţia la care au fost repartizaţi, conform programării 

făcute, respectând ora şi locul care vor fi anunţate. 

- Diplomele pentru elevii participanţi vor fi acordate în cadrul unei festivităţi la care vor fi invitaţi şi 

reprezentanţii firmelor partenere. Această festivitate va fi organizată la începutul lunii mai, în 

cadrul activităţilor ocazionate de centenarul liceului. 

Observaţii: 

- Elevii se pot inscrie şi pe site-ul naţional al programului: http://www.jobshadow.ro/ , secţiunea 

„înscriere elev”, cu precizarea că această înscriere nu este valabilă dacă nu au fost completate şi 

predate coordonatorului de proiect cele 2 formulare mai sus menţionate. 

- Se va respecta cu stricteţe repartiţia făcută. 

- Pot participa la program doar elevii care au candidat respectând paşii menţionaţi şi doar pe locuri 

care au fost publicate şi oficializate ca fiind alocate programului. 

- Dacă există elevi care doresc să invite noi firme-partenere în program, în afară de cele care sunt 

afişate pe site, aceştia vor contacta profesorul coordonator pentru a obţine formularele specifice şi 

informaţiile concrete despre condiţiile încheierii unui parteneriat. 

  Pentru informaţii suplimentare sau formulare contactaţi coordonatorul programului, prof. 

Petruţa Lostun (petrantro@yahoo.com) sau adresaţi-vă elevelor: Vamanu Marta (11 E, cămin), 

Smaranda Alina (11 A). 
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