În atenția:
Inspectoratului Școlar Județean Sibiu
Conducerii unității de învățământ
Martie 2018, București

Oportunitate de formare în aplicarea metodelor learning by doing de predare-învățare
Formare gratuită Junior Achievement Romania
Bună ziua,
Vă invităm să informați cadrele didactice din județul dvs. / din unitatea pe care o conduceți despre
oportunitatea de participarea la formarea pe tema Educație antreprenorială prin metode learning by
doing.
Formarea are loc joi, 29 martie, la Colegiul Agricol D.P. Barcianu din Sibiu, între orele 10:30 – 12:00.
Participarea la formare este gratuită și se face în baza înscrierii. Numărul de locuri este limitat.
Înscrierea se realizează prin completarea formularului disponibil la https://jar.ro/formareja2018, până,
cel târziu, cu 24h înaintea formării. Toți participanții la formare obțin certificat de participare.
Formarea se adresează tuturor cadrelor didactice din învățământul liceal, cu precădere celor din ariile
curriculare Om si societate si Tehnologii, precum și Coordonatorilor de Programe și Proiecte Educative.
Cheltuielile de transport nu sunt decontate.
Persoana de contact: Victor Dumitrache, Regional Operations Manager, Junior Achievement România
Tel.: 0730.330.882

E-mail: victor.dumitrache@jaromania.org
Date generale despre organizatorul formării
Junior Achievement România pune gratuit la dispoziția instituțiilor școlare, cadrelor didactice și elevilor
programe de tip “learning by doing”, adaptate la sistemul educațional românesc, aprobate de MEN și în
baza parteneriatului cu Ministerul Educației.
Pentru oricare dintre programele alese, profesorul primește:
- kit-ul de materiale (ghidul profesorului, manualele elevilor, auxiliare), pre- și post-teste – format tipărit
pentru profesorii înscriși la CDS/CDL, acces ONLINE, format electronic pentru celelalte forme;
- acces la proiecte, naționale/internaționale
- training de specialitate, suport în implementarea la clasă și consultanță
- certificat de recunoaștere a implementării programului JA și certificate de participare pentru elevi.
Pentru informații complete despre programele disponibile, precum si despre pașii de înscriere, accesați
www.jaromania.org/profesori.

Cu stimă,
Ștefania Eugenia Popp
Director Executiv, Junior Achievement România
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