
DISCOVER COMMUNITY

Proiect educațional avizat de Inspectoratul Școlar Județean Cluj (26o6/22.03.2016)

AIESEC este cea mai mare organizație internațională de studenți, prezentă în 125 țări și teritorii,
independentă, non-profit şi neafiliată politic, condusă de studenţi şi proaspăt absolvenți ai instituțiilor
de învățământ superior. Membrii săi sunt interesați de probleme globale, leadership şi management.
Platforma noastră internațională permite tinerilor să își descopere şi să își dezvolte potențialul de lider
pentru a avea un impact pozitiv în societate.

Proiectul DISCOVER COMMUNITY
-scurtă descriere-

• Proiect educațional și social

• E un „first” la 2 capitole:

 Prima etapă din ciclul educațional non-formal creat de AIESEC care are ca grup-țintă copiii
claselor 0-8 (de la 6 la 15 ani)

 Primul pas în procesul de autocunoaștere al copiiilor. care vine să complementeze sistemul
formal educațional din România.

 Voluntarii internaționali care vin pe proiectul nostru vor preda sesiuni în limba engleză și nu
numai copiiilor și vor defășura activități de educație non-formală cu aceștia (la cerere se pot
preda alte limbi, în funcție de țară)

 Copiii participanți au posibilitatea de a cunoaște diverse culturi, de a învăța alte limbi străine pe
lângă limba engleză, de a-și dezvolta diferite abilități de comunicare, creativitate și logică

Obiective

• Să contribuim la atingerea punctului SDG #4 al United Nations(Social Development Goals):
Educație de calitate.

• Să oferim posibilitatea unui număr de 1000 de copii să se dezvolte în cadrul proiectului din peste
10 școli

• Să aducem 45 de voluntari internaționali pe vară și să le oferim o experiență calitativă.

• Cluj-Napoca să devină unul dintre orașele cele mai vizitate în regiunea europeană și să creștem
notorietatea acestuia.

• Să crească vizibilitatea României în contextul european

Internaționalii



• Studenți cu experiență de predare copiiilor, care s-au mai implicat în acțiuni de voluntariat în
trecut

• Țări de proveniență: China, Koreea, Thailanda, Egipt, Pakistan, Arabia Saudită, Indonesia,
Mexic,, Brazilia, Canada, SUA

Sunt atenți aleși printr-un proces minuțios de selecție: CV+interviu

Suntem la a doua ediție a proiectului în Cluj-Napoca

Iarna aceasta, proiectul nostru s-a desfășurat inclusiv în Colegiul Național: Gh. Barițiu, fiind coordonat
de d-na director Alina Bărăian. Ca rezultat al feedback-ul pozitiv din partea profesorilor, părinților și
copiiilor încântați de această experiență, am decis ca în ediția de vară a lui 2016 să extindem proiectul în
mai multe școli și licee, pentru ca să oferim această oportunitate la o scală mai largă comunității clujene.

Rezultatul a fost unul frumos, iar feedback-ul a fost pozitiv atât din partea copiiilor și a părinților, cât și a
conducerii școlilor implicate. Nu în ultimul rând, internaționalii au avut cea mai frumoasă experieță de
predare în România!

Beneficiari:

• Școlile și liceele partenere

• Inspectoratul Școlar Județean Cluj

• Copiii

• Părinții

• Comunitatea clujeană

• Voluntarii internaționali

• AIESEC

Beneficii pentru participanți:

• Sesiuni facilitate în limba engleză de către voluntari internaționali

• Posibilitatea învățării altor limbi străine, pe lângă engleză: spaniolă, mexicană, portugheză,
franceză, arabă, chineză, koreeană, japoneză

• Dezvoltarea de soft-skilluri, precum abilități de comunicare, organizare, logică

• Contactul cu diferite culturi și posibilitatea de a ajunge la o întelegere a diferențelor culturale
care există între națiuni pentru a crește gradul de toleranță de la o vârstă importantă în
dezvoltarea unei persoane



Analiză SWOT

Strenghts

• Multiculturalitatea

• Selecția calitativă a voluntarilor internaționali

• Experiența anterioară în cadrul acestor tipuri de proiecte

Weaknesses

• Numărul mare de internaționali care rezultă în costuri ridicate pentru AIESEC
• Perioada de desfășurare a proiectului: 13 iunie-31 iulie coincide cu începerea vacanței de vară a

copiiilor și cu desfășurarea examenelor naționale și a Bacalaureatului.

Opportunities

• Școlile de vară și taberele din județul Cluj sau din apropiere

• Disponibilitatea internaționalilor de a veni în număr mare în Cluj pentru că au vacanță

Threats

• Posibilitatea ca mulți copii să plece în afara Clujului pe timpul vacanței

• Să nu existe dorința din partea școlilor să desfășoare o astfel de activitate pe vară






