


Ce este AIESEC?
 AIESEC este o organizaţie

internaţională de tineri condusă de
studenţi care doresc să se
îmbunătăţească atât pe ei înșiși cât
şi comunităţile din jurul lor. Suntem
interesaţi de probleme globale,
dezvoltarea aptitudinilor de
leadership, înţelegere culturală şi
învăţare prin practică.

 Viziunea noastră este să dezvoltăm
liderii de care lumea are nevoie, iar
una dintre metodele prin care facem
acest lucru este prin programele de
schimb internaţional şi de dezvoltare
socială.



 Concept

Discover este primul proiect de educaţie non-
formală din ciclul nostru de dezvoltare pentru 
tineri. Noi credem că în educaţie se află cheia 
către viitor. Participanţii la acest proiect fac parte 
din clasele 1-8, așadar cu vârstele cuprinse între 
6 și 15 ani.

 Viziune

Prin acest proiect ne dorim să-i ajutăm pe copii
să își dezvolte aptitudinile în limba Englegză și se
devină conectaţi cu întreaga lume, prin prisma
unor sesiuni susținute de studenţi internaţionali
pe teme globale, multiculturale și activităţi de
dezvoltare personală. În urma acestui proiect
elevii vor fi conștienţi de faptul că prin fiecare
experienţă de învăţare vor face încă un pas spre
a deveni cea mai bună versiune a lor.

 Ambiţie

Ne dorim ca până în anul 2020, 100.000 de copii
din România să participe la proiectul Discover.



 Experienţa de care au parte participanţii:

• Posibilitatea de învăţare în mod egal pentru
fiecare student

• Învăţare îndrumată de către studenți
internaţionali

• Agenda creată împreună cu partenerii
proiectului

• Training-uri livrate de către companiile partenere

• Dezvoltarea unui proiect practice în 6 săptămâni

 Parteneriate sociale

Stakeholderii principali în ceea ce privește 
dezvoltarea și implementarea proiectului Discover 
sunt partenerii sociali. Construid parteneriate cu 
sectocrul de afaceri din România, reușim să atigem 
impactul pe care ni-l dorim. Urmărim să construim 
partneriate pe termen lung care să aibă la bază 
interesul activ în accea ce privește cauza proiectului 
și impanctul asupra a 100.000 de copii, target care 
urmează să fie până în 2020.



 Număr de traineri internaţionali: 30

 Perioada de desfășurare: 16 Ianuarie – 26 Februarie

 ţări partenere: Egipt, Indonezia, India, Mexic, Brazilia 

 Instituţii partenere: școli și companii din Cluj-Napoca

 Pregătirea trainerilor: IPS - Incoming Preparation Seminar (leadership & 
pedagogie)

 Agenda: sesiuni despre multiculturalitate – o excursie în jurul Pământului
activităţi de dezvoltare personală, team building
lecţii despre Sustainable Development Goals, adaptate pentru copii



Timeline DISCOVER Schools









Ediţia 2016-2017

 În acest nou sezon, Discover prinde două forme
și dorește să lase un impact mai mare:

Discover pentru orașele ce
înconjoară Clujul și orfelinate

Discover pentru școlile din
Cluj-Napoca



 Număr de traineri internaţionali: 25

 Perioada de desfășurare: 12 Decembrie – 22 Ianuarie

 ţări partenere: Egipt, Indonezia, India, Mexic, Brazilia 

 Instituţii partenere: școli  din orașe și comune din  judeţul Cluj; orfelinate din Cluj

 Pregătirea trainerilor: IPS - incoming Preparation Seminar (leadership & 
pedagogie)

 Agenda: sesiuni despre multiculturalitate – o excursie în jurul Pământului
activităţi de dezvoltare personală, team building
lecţii despre Sustainable Development Goals, adaptate pentru copii



Timeline DISCOVER Community



 Număr de traineri internaţionali: 30

 Perioada de desfășurare: 16 Ianuarie – 26 Februarie

 ţări partenere: Egipt, Indonezia, India, Mexic, Brazilia 

 Instituţii partenere: școli și companii din Cluj-Napoca

 Pregătirea trainerilor: IPS - Incoming Preparation Seminar (leadership & 
pedagogie)

 Agenda: sesiuni despre multiculturalitate – o excursie în jurul Pământului
activităţi de dezvoltare personală, team building
lecţii despre Sustainable Development Goals, adaptate pentru copii
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