
CHECK-LLIST  PENTRU  COORDONATORUL  DE
PROGRAM  ÎN  CADRUL  COMPANIEI

ACÞIUNI  DE  REALIZAT  ÎNAINTEA  DESFÃªURÃRII  PROGRAMULUI  
1. Revizuirea tuturor materialelor primite de la JA România.
2. Alegerea ºi desemnarea angajaþilor care doresc sã se implice în desfãºurarea proiectului "JOB
SHADOW DAY".
3. Contactaþi biroul Junior Achievement România ºi cereþi informaþii despre organizarea ºi
desfãºurarea proiectului.
4. Rezervaþi o salã pentru activitãþile de prezentare ºi orientare a elevului în compania dumnea-
voastrã.
5. Comunicaþi cãtre Junior Achievement România informaþiile referitoare la locul de muncã pe
care elevul îl va ocupa ºi numele persoanei cãreia elevul îi va fi partener.
6. Dupã repartizarea elevilor la companiile înscrise în proiect, Junior Achievement România vã
va trimite informaþiile despre elevul desemnat firmei dumneavoastrã.
7. Prezentaþi evenimentul în companie, colegilor de birou, publicaþi un articol în Newsletter-ul
companiei despre implicarea firmei în acest proiect. 
8. Realizaþi ºi trimiteþi organizatorilor o paginã cu direcþii ºi mijloace de transport cãtre sediul
companiei astfel încât elevul sã nu întâmpine probleme în localizarea sediului firmei sau locaþiei
unde trebuie sã se prezinte în ziua proiectului. 
9. Pregãtiþi opþiuni pentru pauza de prânz a elevului.
10. Pregãtiþi un scurt program de orientare ºi contactaþi câteva persoane din echipa managerialã
a companiei care sã discute cu elevul pe parcursul prezentãrii companiei dumneavoastrã (vezi
sugestiile pentru programul de orientare inclus în acest material).
11. Transmiteþi angajatului desemnat de companie, numele ºi CV-ul elevului cu care va lucra pe
parcursul zilei sau al perioadei.
12. Coordonaþi ºi conduceþi activitãþile incluse în programul de orientare a elevului.

ACÞIUNI  DE  REALIZAT  PE  PERIOADA  DESFÃªURÃRII  PROGRAMULUI
1. Aºteptaþi elevul ºi întâmpinaþi-l la locul dinainte stabilit cu reprezentanþii JA România.
2. Conduceþi programul de orientare al elevului în companie.
3. Supervizaþi parteneriatul angajat - elev pe întreaga duratã a derulãrii proiectului.
4. Asiguraþi-vã cã elevul nu este lãsat singur pe durata pauzei de prânz.
5. La sfârºitul programului de lucru discutaþi cu elevul despre experienþele avute.

ACTIVITÃÞI  POST-  PROGRAM
1. Discutaþi cu angajatul care s-a ocupat de elev despre experienþa acumulatã de acesta în urma
implicãrii în acest proiect.
2. Completaþi formularul de evaluare al acestui proiect ºi trimiteþi-l organizatorilor (JA România).
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