
 
 

 

 

 

 

 

 

 

AIESEC – cea mai mare organizaţie internaţională de 

studenţi 

AIESEC este o organizaţie la nivel global prezentă în 126 de ţări şi 

teritorii, ce îşi propune să dezvolte potențialul de lideri în rândul tinerilor. Este 

o asociație non-guvernamentală, non-politică, non-profit, condusă de 

studenţi sau proaspăt absolvenţi. Scopul organizaţiei este de a contribui la 

crearea unei lumi în care să existe o înţelegere interculturală bine dezvoltată, 

iar oamenii să-şi poată dezvolta potenţialul. Nucleul organizaţiei constă în 

facilitarea schimburilor interculturale, prin stagiile internaţionale de 

voluntariat sau internship plătit pe care le oferă studenţilor în diferite 

domenii, astfel încât atât membri organizaţiei cât şi participanţii la aceste 

stagii îşi pot dezvolta calităţile necesare unui lider performant. Înfiinţat la 

nivel mondial în anul 1948, AIESEC este prezent în Sibiu din anul 1999 şi a 

avut în acest timp un impact pozitiv asupra studenţilor, dar şi a societăţii 

locale prin proiectele pe care le-a desfăşurat, multe dintre ele fiind legate de 

educaţia non-formală a elevilor. 

 

 



 
 

 

Proiectul de educație non-formală “Discover” în 

Sibiu 

 

 

 

 

 

“Copiii care sunt cetățeni ai lumii” 

În această vară, în perioada 4 iulie – 22 iulie 2016, AIESEC în România 

va implementa proiectul de educaţie non-formală pentru elevii din clasele 1-

12, denumit “Discover”. Proiectul se va desfăşura şi în Sibiu, fiind facilitat de 

comitetul local AIESEC.  

În ce constă acest proiect ? 

Discover reprezintă un proiect de educaţie non-formală rezervat 

elevilor. Mai mulţi studenţi internaţionali vor lucra timp de 3 săptămâni cu 

aceşti elevi în cadrul şcolii partenere pentru a le dezvolta abilităţile 

conversaţionale în limba engleză, cunoştinţele despre alte culturi şi aspecte 

ale inteligenţei emoţionale precum comunicare, vorbitul în public, rezolvare 

de probleme, gândire strategică, lucrul în echipă, flexibilitate, 

responsabilitate, cunoaştere de sine, etc. Modul de predare a sesiunilor de 

pregătire pe care voluntarii internaţionali îl vor aborda va fi unul practic, 

bazat pe lucrul efectiv al copiilor şi implicarea lor directă.  

 



 
 

Viziunea proiectului 

Copiii de azi se vor simţi mai conectaţi la realitatea mondială şi 

conştienţi că trebuie să înveţe ceva din fiecare experienţă trăită, iar astfel vor 

putea deveni cea mai bună versiune a lor.  

Problema socială 

În acest moment copiii au cunoştinţe teoretice vaste, dar o capacitate 

practică redusă în a rezolva probleme, a interacţiona cu societatea din care 

fac parte şi a se înţelege pe ei înşişi şi pe cei cu perspective diferite. Când vor 

creşte, ei vor avea o percepţie limitată asupra lumii şi o lipsă a încrederii în 

sine, ambiţiei şi dorinţei de a face ceva mai mult decât standardele existente 

şi a explora toate posibilităţile lucrurilor pe care le pot pune în practică şi 

învăţă.  

Concepţia proiectului 

Dorim să le oferim copiilor sesiuni susținute de voluntari internaţionali 

care le vor oferi o înţelegere interculturală reală şi le vor îmbunătăţi abilităţile 

personale şi de limbă engleză, în final devenind mai conştienţi de propriile 

calităţi. Dezvoltarea cunoştinţelor şi capacităţii de a conversa în limba 

engleză reprezintă rezultatul cel mai practic şi vizibil al proiectului (ceva care 

părinţii vor putea observa cu uşurinţă), dar aceasta va fi doar un instrument 

pentru dezvoltarea personală şi interculturală a copiilor, care reprezintă de 

fapt scopul principal al proiectului.  

Implicarea şcolii  

Şcoala care va fi partenerul AIESEC Sibiu în derularea acestui proiect 

trebuie să ne sprijine cu promovarea proiectului în rândul elevilor şi să ne 

ofere spaţiul de lucru necesar în sălile de clasă.  

Implicarea AIESEC 

AIESEC Sibiu va asigura aducerea studenţilor internaţionali în Sibiu şi 

de cazarea lor pe toată perioada proiectului. De asemenea le vom oferi o 



 
 

pregătire înainte și pe parcursul desfășurării proiectului pentru a livra 

sesiunile calitativ. În ultima săptămână AIESEC Sibiu va organiza evenimentul 

Global Village unde internaționalii alături de elevi vor reprezenta țările lumii 

prin port tradițional, mâncare și dans. 

Beneficiile elevilor 

La finalul proiectului, elevii participanţi vor prezenta o serie de abilităţi 

şi cunoştinţe care le vor fi de folos în activitatea viitoare. Vor deveni mai 

practici, mai eficienţi în rezolvarea problemelor, mai comunicativi şi 

încrezători când vine vorba despre susţinerea propriilor opinii şi vorbitul în 

public. Interacţiunea timp de o lună şi jumătate cu studenţii internaţionali le 

va oferi o altă viziune asupra mentalităţii oamenilor ce provin din alte ţări şi 

modul cum ei îşi trăiesc viaţa. Ei vor înţelege astfel diferenţele existente între 

culturi şi de ce este important ca toţi oamenii, indiferent de origini, culoare 

sau rasă, să convieţuiască într-un mediu lipsit de conflicte.  

Beneficiile şcolii 

Principalul beneficiu al şcolii partenere va fi faptul că le va oferi elevilor 

săi posibilitatea de a se dezvolta într-un cadru non-formal şi intercultural. 

Astfel, elevii vor fi mai bine pregătiţi pentru viaţa socială şi pot avea un 

randament mai ridicat la orele de curs, precum şi la concursurile şcolare la 

care pot participa. De asemenea, şcoala se va asocia cu cea mai mare 

organizaţie internaţională de studenţi din lume (AIESEC) ce are peste 100.000 

de membri la nivel global şi este recunoscută de UNESCO, fiind nominalizată 

în urmă cu câţiva ani la premiul Nobel pentru pace. 

 

 

Agendă 

 

   1. Cultură și tradiții 

   2. Eu și pasiunile mele 



 
 

   3. Probleme globale 

 

 

 

 

 
 


