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Bună ziua,  

Junior Achievement România vă invită să informați directorii instituțiilor de învățământ și cadrele 

didactice din județul dumneavoastră despre oportunitatea de a participa la proiectul european Girls 

Go Circular, ediția 2021.  

Obiectiv proiect 
dezvoltarea competențelor digitale și antreprenoriale pentru o 
economie circulară 

Cui se adresează? elevilor (fete și băieți) cu vârsta între 14-18 ani 

Durată maximă pentru desfășurare în medie, 4 ore, în funcție de modul de lucru al fiecărui participant 

Certificate școlile, elevii și profesorii participanți primesc certificate 

Unde se derulează? în format online, pe o platformă de e-learning 

Până când se fac înscrierile de către 
profesori? 

23 decembrie 2021 

După înscrierea făcută de profesor, 
până când profesorii și elevii pot crea 
conturi/se pot înregistra pe platforma 
de e-learning? 

23 decembrie 2021 

Până când se pot derula activitățile din 
proiect? 

24 ianuarie 2022 

Conținuturile de învățare/Modulele 
disponibile în limba română. Participanții, dacă doresc, pot parcurge 
activitățile/conținuturile (și) în limba engleză. 

Graficul derulării activităților 

derulare până pe 24 ianuarie 2022. Fiecare profesor, împreună cu elevii 
coordonați, are posibilitatea creării unui program de lucru flexibil, în 
funcție de timpul disponibil, cu mențiunea că este obligatorie crearea 
conturilor pe platformă până pe 23 decembrie 2021, iar parcurgerea 
modulelor până pe 24 ianuarie 2022 

Număr minim de elevi înscriși 

fiecare profesor înscris va implica cel puțin 8 eleve (14-18 ani). În afară 
de cele 8 eleve/fete, pot fi înscriși și băieții. Nu exista un număr maxim 
privind elevii implicați în proiect.  
La proiect, pot participa mai multe cadre didactice din scoală. Toți elevii 
din școală (14-18 ani) pot fi implicați. 

La cât timp, după înscriere, primesc 
toate informațiile necesare 
implementării? 

Acestea pot  fi accesate imediat după completarea formularului de 
înscriere 

 

       Profesorii interesați sunt rugați să completaze formularul de înscriere 
disponibil la https://jar.ro/inscrieri-ggc2021 

 

❗ Formularul de la linkul de mai sus se va completa doar de profesori, nu și de 
elevi. 

Etape de implementare:  

1. Înscriere profesori folosind linkul https://jar.ro/inscrieri-ggc2021; 

2. Profesorii primesc pe mail confirmarea înscrierii și informații suplimentare referitoare la 

privind implementarea proiectului; 

3. Profesorul anunță elevii despre modalitatea de înregistrare pe platformă; 
4. Fiecare participant, elev sau profesor, își va crea propriul cont pentru a parcurge activitățile; 

5. Profesorul parcurge conținuturile modulelor introductive obligatorii și pe ale celor 

opționale/tematice, pentru a ști să coordoneze elevii; 
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6. După crearea conturilor, fiecare elev înscris, pentru a intra în posesia certificatului, va 

parcurge: 

➢ Cele doua module obligatorii – Introducere în economia circulară și Eticheta și 

siguranța în online; 

➢ Cel puțin un modul tematic, la alegere; 

➢ Formularul de feedback pentru elevi. 

7. Profesorul completează formularul de feedback – acesta va fi trimis prin email de echipa JA 

România; 

8. Închidere proiect – certificate elevi și profesori. 

Lista celor 8 module tematice este: 

1. Metalele și economia circulară 

2. Moda și economia circulară 

3. Regândirea materialelor plastice 

4. O economie circulară pentru smartphone-uri și dispozitive electronice 

5. Deșeurile electronice și economia circulara 

6. Robotica și economia circulară 

7. Combaterea schimbărilor climatice prin consumul circular 

8. Economia circulară a alimentelor în orașe 

 

Beneficii pentru elevi, profesori și scoală: 

- Participare la un proiect european; 
- Accesarea unor cursuri educaționale de actualitate; 
- Cursuri în format digital interactiv; 
- Durată mica de implementare: 4-8 ore in total; 
- Elevii si profesorii primesc certificat pentru fiecare modul tematic parcurs; 
- Profesorii, doar după ce elevii parcurg modulele obligatorii, modulul tematic și formularul de 

feedback și completează formularul de feedback adresat profesorului, primesc certificat de 
coordonare; 

- Certificat pentru scoală. 
 

Vă stăm la dispoziție pentru mai multe informații. 

O zi frumoasă! 

Janina Mărgineanu | 0727 734 271 |  janina.margineanu@jaromania.org (Coordonator proiect) 
Evelina Bălu | 0730 330 881 | evelina.balu@jaromania.org (Manager proiect) 
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