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În atenția doamnei DANIELA BARBU 
INSPECTOR ȘCOLAR PENTRU PROGRAME ȘI PROIECTE EDUCAȚIONALE 
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN ILFOV 

 
 

Programul Solve for Tomorrow 
pentru liceenii cu vârste cuprinse între 16 – 18 ani 
 
Stimată doamnă inspector, 
 
Vă invităm să informați directorii și cadrele didactice ale instituțiilor de învățământ de tip liceal din județul 
dumneavoastră despre programul „Solve for Tomorrow” adresată elevilor cu vârste cuprinse între 16-18 ani care au 
idei de soluții tehnologice inovatoare și care pot să rezolve provocări/nevoi reale din comunitățile lor. 
 
Programul se desfășoară în două etape: 
 

1. Înscrierea în competiție: termen 08 octombrie 
 

Elevii se înscriu cu o soluție tehnologică pe care o propun pentru rezolvarea unei probleme din comunitate, din 
următoarele categorii: mediul înconjurător, diversitate și incluziune, educație, dezvoltare sustenabilă.  
Elevii se pot înscrie individual sau în echipe de maxim 5 membri. În echipă poate fi inclus și un profesor coordonator 
de proiect;  
 

În această etapă vor avea loc sesiuni online de informare și pregătire adresate cadrelor didactice și elevilor: 

• 23 septembrie (joi) ora 13:00 | Prezentarea proiectului Solve for Tomorrow. Design Thinking - Noțiuni 
introductive 

• 27 septembrie (luni) ora 17:00 |De la economia liniară, la economia circulară. Inovare și antreprenoriat 

• 29 septembrie (miercuri) ora 10:00 | Principiile metodei Design Thinking 
Link pentru confirmarea participării https://jar.ro/solve-pregatire 

 

2. Dezvoltarea soluției înscrise în competiție: 13 octombrie – 08 decembrie 
 

Cele mai bune 25 de aplicații vor fi selectate pentru etapa a II-a a competiției, în care vor fi parcurse activități 
specifice pentru dezvoltarea ideilor pe baza metodei Sustainable Design Thinking. Vor fi organizate sesiuni de 
mentorat și workshop-uri în care echipele au șansa să perfecționeze ideea lor, alături de mentori din mediul de 
business. Finala competiției este programată pentru 08 decembrie. 
 

Regulament și calendarul activităților sunt disponibile la: https://www.jaromania.org/proiecte/solve-for-tomorrow 
 
 

Cu stimă, 
Loredana Poenaru | Senior Program Manager 
Junior Achievement România | www.jaromania.org 
0730 330 884 | loredana.poenaru@jaromania.org 
 
 
 
 
 

Din 2003, Junior Achievement (JA) România pune GRATUIT la dispoziția instituțiilor școlare, programe de educație financiară, economică, 
antreprenorială și de orientare profesională pentru toate nivelurile de educație, în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale (conform 

protocolului nr. 10184/2003).
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