
Metoda noastră 
Din clasa 0 până în clasa a 8a, cu 2 ediții pe an 
(ediția de vară și ediția de iarnă), având un total 
de 144 de sesiuni, curricula noastră este menită 
să fie livrată: 

1.  Fiecare proiect durează 6 săptămâni: o 
săptămâna de pregătire cu o sesiune 
introductivă, 4 săptămâni de lecții și o 
săptămâna de încheiere cu o sesiune 
finală.  

2. Sesiunile vor fi livrate de 4 facilitatori 
internaționali și un facilitator român la o 
clasă de 20-30 de participanți.  

3. Se vor livra 2 sesiuni pe săptămâna  cu 
durata   de 50 de minute fiecare.

4. Curricula noastră are un plan de lecție 
pentru fiecare dintre aceste 144 de sesiuni.

5. Curricula a fost creată de comitetul de 
conducere  AIESEC în România  cu ajutorul 
unor experți în educație. Fiecare plan  de 
lecție α fost creat de membri AIESEC și 
revizuit de experți .  

6. Ediții le sunt create într-o manieră  care 
se complementează. Ele au o valoare mai 
mare dacă un participant trece prin toate 
ediții le la rând. Totuși, ele au fost gândite 
în așa fel încât să fie valoroase pentru un 
participant chiar dacă acesta nu a parti-
cipant la ediția anterioară, astfel încât un 
participant se poate alătura proiectului 
începând cu orice ediție își dorește.
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Dacă privim lumea în care trăim astăzi, putem 
găsi cu ușurință multe probleme pentru care se 
merită să muncim și să le rezolvăm pentru 
generațiile viitoare. Dacă ai putea prin magie 
să elimini foametea mondială sau să cureți tot 
plasticul din oceane, tu ce problemă ai rezova?  
Din păcate nu este așa de ușor, însă un grup 
de tineri motivați lucrează zi de zi pentru a 
elimina nu una, ci 17 probleme globale. 
Ambițioasa Agendă 2030, propusă de Națiunile 
Unite la finalul lui 2015, reprezintă un program 
universal de acțiune globală în domeniul dez-
voltării durabile având în vedere 17 probleme 
globale. Iar AIESEC s-a alăturat acestei iniția-
tive la nivel global fiind prima organizație de 
tineret care și-a asumat un rol activ în rezolva-
rea acestor probleme până în 2030.

Este datoria fiecăruia dintre noi să ne educăm 
atâta timp cât trăim. De multe ori confundăm 
educația cu memorarea cât mai multor. 
cunoștințe. Pentru noi educația este o mental-
itate și un stil de viață, este conștientizarea 
fiecărui individ a rolului său în societatea în 
care trăim și asumarea impactului pe care 
fiecare dintre noi î l  poate avea prin cele mai 
mici acțiuni. Învățarea practică, unul de la 
celălalt într-un mediu internațional este mai 
valoroasă decât orice carte din lume. O lecție 
despre ce înseamnă să fii un om într-o lume 
de 8 miliarde, o lecție despre leadership, 
despre bunătate și despre altruism.  

Educație calitativă 

AIESEC și obiectivele de 
dezvoltare durabilă de la ONU
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