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”Particpinatii și-au dezvoltat limba engleză în 
timp ce au învățat despre noi culturi și 
tradiții. Mereu mi-am încurajat elevii și propri-
ul copil să participe la proiect. Este minunat 
pentru elevi să poată învăța într-un mod 
diferit, fără frică de teme și de note mici." 

 "Sunt foarte fericit că am ales să particip la 
acest proiect. Mă simt ca și cum am îndeplin-

it o misiune, simt că am reușit să fac tot ce 
mi-am propus când am venit și să am un 

impact real. Am primit feedback pozitiv de la 
elevi și de la școală. Am iubit mâncarea, 

orașul, oamenii, limba română; am și încercat 
să învăț puțin limba. Experiența cu elevii a 

fost minunată, am fost impresionat de cât de 
bine înțelegeau subiectele abordate." 
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36.000 DE PARTICIPANȚI  
3.000 DE FACILITATORI
în ultimii 3 ani:
AIESEC în România

AIESEC în România are 16 
birouri locale în 14 orașe din 
țară, însă proiectele noastre 
sunt prezente în peste 50 de 
orașe și sate. Rețeaua noastră 
are 400+ membri, 1000+ 
alumni, 20+ universități, 16 
parteneri naționali și mai 
mult de 50 de organizații 
partenere la nivel local și 
național.

AIESEC este o mișcare 
globală născută în 1948 care 
are ca scop pacea și împlini-
rea potențialului uman. 
Luptăm pentru o lume în 
care fiecare om poate să 
înțeleagă și să traisca pacea 
în felul sau, acceptând în 
același timp diversitatea 
fiecărui individ. Luptăm 
pentru o lume unde fiecare 
om are șansa de a-și împlini 
potențialul și a deveni cea 
mai bună versiune a lui.

Dezvoltăm leadership în tineri 
prin experiențe practice în 
medii provocatoare. Din acest 
motiv am creat The Change-
makers Factory, pentru că ne 
dorim să avem o metodă de a 
schimbă România în bine 
generație cu generație.  
  

aiesec.org.ro
 ÎNVAȚĂ MAI MULTE PE


