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Cum ar fi 
dacă liceenii ar 
experimenta mai 
mult decât partea 
teoretică a vieții și 
ar fi echipați cu 
abilitățile necesare 
pentru a-și pune 
viziunea în 
acțiune?
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 ÎNVAȚĂ MAI MULTE PE

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.  
  



Andrian

Proiectul Shape s-a bucurat de un mare 
succes în rândul tinerilor participanți. Liceenii 
au participat cu interes la toate zilele de 
seminarii, între ei și internaționali înfiripindu-
se puternice prietenii. Aceștia au mărturisit că 
au învățat multe lucruri despre țările de 
proveniență ale internaționalilor. Elevilor li 
s-au deschis ochii în ceea ce  privește 
problemele globale fiind foarte repede atrași 
către acestea  și au decis să continue activi-
tățile desfășurate de-a lungul proiectului și 
după terminarea acestuia.

Responsabilitatea mea era să îi educ pe elevi 
și să îi ajut să exploreze alte culturi ale lumii, 

în timp ce am făcut asta m-am educat pe 
mine și am reușit să explorez o cultură nouă. 
Copiii m-au învățat că fericirea este calea și 
nu destinația, tot ei m-au învățat că dacă ai 

un vis și crezi în el vei face tot ce îți stă în 
putință pentru a-l îndeplini. FACILITATOR

T E A C H E R
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-G R E E C E

Ce spun ei 
despre Shape?

Giannis

Solomon

36.000 DE PARTICIPANȚI  
3.000 DE FACILITATORI
în ultimii 3 ani:
AIESEC în România

Soluția noastră este un plan 
pe 4 ani prin care liceeni să 
învețe într-un mod sustenabil 
și sănătos abilități ca cele 
menționate mai sus. 
Impactul proiectului la nive-
lul României implică forma-
rea unor tineri echipați cu 
abilități pentru un viitor mai 
bun generație după 
generație.

Soluția noastră 

Status Quo

’

Până în anul 2030 competențele 
necesare în câmpul de muncă 
se vor schimba. Abilități 
precum inteligența emoțională, 
înțelegerea interculturalității ,  
gândirea critică și creativitatea 
nu sunt prezente în momentul de 
față în educația formală. Dacă 
nu începem să oferim suport în 
formarea acestor abilități ,  tinerii 
români vor devenii neangajabili 
până în 2030.  



Ce facem diferit: 
Facilitatori internaționali
Activități practice
Abordare pe termen lung

 Despre Shape 
Shape este un proiect menit să 
completeze sistemul educațional 
tradițional.
În prezent școala românească le oferă 
elevilor cunoștințe solide, însa doar teoretice. 
Așadar acest proiect vine în completarea 
educației formale creând o experiență edu-
cațională holistică pentru tinerii români.  
  
Proiectul este gândit sub forma unui instru-
ment pentru elevi prin intermediul căruia 
aceștia își pot defini valorile, skillurile și 
comportamentele care le pot  asigura o 
carieră de succes.  
  
Am dezvoltat o întreagă călătorie prin care 
elevii își pot dezvolta aptitudini de a se 
înțelege pe ei, de a găsi soluții la probleme 
complexe, de a lucra cu alții și de a iniția 
acțiuni concrete prin care să schimbe în bine 
realitatea înconjurătoare. 

Impactul final pe care ni-l dorim este o 
schimbare pozitivă în România!  

Dacă privim lumea în care trăim astăzi 
putem găsi cu ușurință multe probleme 
pentru  care merită să muncim 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 rezolva?  
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, pro-
pusă de Națiunile Unite la finele lui 2015, 
reprezintă un program universal de acți-
une globală în domeniul dezvoltării dura-
bile având în vedere 17 probleme globale. 
Iar AIESEC s-a alăturat acestei initative la 
nivel global fiind prima organizație de 
tineret care și-a asumat un rol activ în 
rezolvarea acestor probleme până în 2030.

AIESEC și obiectivele de 
dezvoltare durabilă de la ONU

Educație calitativă 
’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.  



Metoda noastră 
Din clasa a 9a până în clasa a 12a, cu 2 ediții pe 
an (ediția de vară și ediția de iarnă), având un 
total de 56 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 săptămână, de 
50 de minute fiecare. 

4. Curricula noastră are un plan de lecție 
pentru fiecare dintre aceste 56 de sesiuni.

5. Curricula a fost creată de comitetul de 
conducere  AIESEC în România  cu ajutor-
ul experților in educație. Fiecare plan  de 
lecție  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 proiectu-
lui începând cu orice ediție își dorește.

1 CLASĂ

FACILITATORI4 INTERNAȚIONALI 

6 SĂPTĂMÂNI 

SESIUNI PE2 SĂPTĂMÂNĂ

DE MINUTE50ÎNTR-O SESIUNE

• Definirea unui stil propriu de leadership
• Abilitatea de a comunica eficient ( limbaj 
corporal și comunicarea verbală)
• Îmbunătățirea abilităților de comunicare 
în situații conflictuale 
• Învățarea despre lucrul în echipă: constru-
irea unui echipe, rutina echipei, planificarea 
și conducerea propriu-zisă a echipei. 

• Dezvoltarea gândirii inovatoare
• Dezvoltarea rezilienței și abordarea 
riscurilor
• Înțelegerea procesului de planificare, 
evaluarea riscurilor și consecințelor 
• Managementul situațiilor dificile cu o 
atitudine focusată și pozitivă 

• Înțelegerea propriilor valori, puncte forte 
și puncte slabe 
• Suport în crearea unui plan de carieră 
• Învățarea despre cum să formeze și să 
păstreze relații sănătoase cu cei din jur 
• Învățarea organizării și managementului 
personal pentru a-și îndeplini scopurile 
personale.  

• Înțelegerea contextului și problemelor 
globale actuale
• Dezvoltarea abilităților de dezbatare 
asupra problemelor globale 
• Dezvoltarea creativității prin găsirea de 
soluții la problemele actuale 
• Dezvoltarea unui plan de acțiune concret 
pentru problemele din comunitatea locală 

 Planul de învățare 
’



 Aceasta este Raluca 
care experimentează 
Shape în toți cei 4 ani 
de liceu: 

Ce înseamnă pentru 
un participant? 

 - a Changemaker

12la finalul ciclului, va învăța cum să 
managerieze situațiile stresante 

și să rămână focusat pe îndeplinirea 
scopurile personale.

9învață cum să comunice eficient și 
cum să lucreze în echipă

10își creează un plan de dezvoltare 
personală și un plan de carieră în 

concordanță cu valorile personale

11își crește rezilienţa și capacitatea de a 
relaționa sănătos cu alții

Orice elev se poate implica  în proiect 
începând cu orice clasă dorește.   

Dacă încercăm să privim lumea dintr-o 
perspectivă macro și să ne gândim la 
toate schimbările majore prin care uma-
nitatea a trecut în ultima sută de ani, ne 
va fi greu să avem o listă completă cu 
acestea. Nenumărate schimbări, unele 
mici, unele mari, lăsate de fieacare gene-
rație au schimbat lumea. Lucruri pe care 
străbunicii noștri le-ar fi crezut imposi-
bile și lucruri care ar fi fost de neimagi-
nat fac astăzi parte din rutina noastră 
zilnică.  Noi credem că schimbarea este 
un lucru bun, iar evoluția României de-
pinde în mare măsură de generația 
tânără, așa că ne focusăm pe tineri 
pentru un viitor mai bun.  Din acest motiv 
am ales o abordare pe termen lung, 
focusată pe fiecare individ, scopul 
nostru fiind de a oferi o valoare 
adăugată fiecărui participant începând 
cu o vârstă timpurie

’


