Editia in limba romana

Interviu cu Iulian Ifrim, Alumni AIESEC Iași

“Înainte de facultate și de AIESEC mă gândeam că mă voi angaja un hamal ceva, acum lansez proiecte și concepte noi, sunt un
inovator și un întreprinzător.”
1. De ce AIESEC?
Din întâmplare. Din mândrie. Din dorința de a mă testa. Prietenii spuneau că este o organizație în care se intră greu așa că am vrut să văd dacă eu reușesc. Am rămas
în AIESEC deoarece am simțit că e un loc bun pentru mine, îmi plăceau mult oamenii din jur și lucrurile pe care le făceam.
2. Care a fost momentul culminant din experiența de AIESEC-er?
Cred că momentul culminat a fost când am fost ales în MC ( comitetul național). După un an într-un board unde fiecare om avea fluturașii săi însă era și unul dintre cei
mai buni din țară, după o eliberare de ultimă clipă am decis să merg mai departe în AIESEC și faptul că am fost ales a fost decisiv poate pentru ce a urmat în viața
mea.
3. Există ceva ce ai fi vrut să faci ca membru AIESEC și nu ai reușit?
Nu pot să spun că există un lucru pe care aș fi vrut să îl fac în AIESEC și nu am reușit. Chiar daca nu am dus totul la final am încercat tot ce mi-am propus. Asta a fost
un lucru important pentru ceea ce sunt acum, să pot să mă joc și să încerc.
4. Știm că ești inițiatorul proiectului ”Sacoșa de pânză”. De unde a pornit ideea?
Ideea mi-a fost prezentată de către Teia Gavrilescu, președinta ViitorPlus. Ei aveau o idee iar eu aveam nevoie de un proiect din acesta de economie socială unde să
pot să îmi folosesc aptitudinile de administrator și să mă simt util pentru cei din jur. A fost combinația perfectă. Acum „Sacoșa de Panza” este unul dintre cele mai
recunoscute proiecte de economie socială din țară.
5. Te-a ajutat experiența AIESEC în realizarea acestui proiect? Daca da, cum?
Da! Nu a fost singura experiență care m-a ajutat însă este experiența care joacă cel mai mare rol în ceea ce am făcut după facultate și ce voi în toată viața mea. La
mine este destul de simplu. Înainte de facultate și de AIESEC mă gândeam că mă voi angaja un hamal ceva. Acum lansez proiecte și concepte noi, sunt un inovator și
un întreprinzător.
6. Ce planuri/proiecte îți dorești să mai întreprinzi pe viitor?
Am multe idei, cred ca pot fi făcute multe si cred ca toate ar putea avea succes. Acum am început alături de câțiva prieteni, toți Alumni AIESEC, un proiect de educație
experimentală – tabere de lucru. Taberele EduCamp – www.educamp.ro vor fi o experiență deosebită pentru participanți și vor avea impact concret în comunitățile
unde vor avea loc. Check it out!
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International Kindergarten

International Kindergarten este un proiect care își propune să se implice în educarea copiilor de vârstă preșcolară în arii precum
sensibilitatea culturală sau internaționalismul.
Scopul proiectului se dorește atins prin implicarea unor tineri cu experiență în ceea ce privește educația copiilor, veniți în Iași din toate colțurile lumii. Aceștia sunt
pregătiți să reprezinte țara și obiceiurile tradiționale, dezvoltând în rândul preșcolarilor atitudini pozitive cu privire la mediul internațional.
În acest moment Christine din Hong-Kong și Maria din Rusia așteaptă să cunoască și să se împrietenească cu copii de la grădinița “Penilla” și “ Buna Vestire” , unde vor
petrece 2 luni. Celelalte grădinițe partenere, “ Căsuța Zânelor” și “ Paradisul Copiilor” își așteaptă internaționalii.
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Grow
Grow este un proiect de educație non-formală organizat de AIESEC în colaborare cu Școala de Valori. Acesta este conceput pentru toți cei
4 ani de liceu, fiind singura inițiativă care aduce studenţi internaţionali alături de liceeni în cadrul a trei ediții anuale.
Editia din această vară se adresează elevilor aflaţi in clasele a X-a şi a XI-a.Proiectul se va desfășura sub forma unor ateliere de lucru
interactive pe perioada a şase săptămâni, între 5 iulie și 14 august. Acestea vor fi susținute în limba engleză de către studenţii
internaţionali din Brazilia, Pakistan, Grecia, Iran, Azerbaijan, Cehia, Irlanda, Marea Britanie şi Polonia.
Unitățile de învățământ partenere pentru această ediție sunt : Liceul de Informatică "Grigore Moisil", Colegiul Naţional "Mihai Eminescu", Colegiul Naţional, Colegiul
Economic Administrativ, Liceul Economic de Turism, Colegiul Naţional de Artă "Octav Băncilă", Liceul Teoretic "Dimitrie Cantemir", Liceul Teoretic "Miron Costin",

Colegiul Naţional "Garabet Ibrăileanu", Colegiul Tehnic "Gheorghe Asachi", Colegiul Tehnic "Dimitrie Leonida", Colegiul Tehnic de Electronică şi Telecomunicaţii.
La nivel local, Grow este sustinut de catre Ateneu Tatarasi, Maldova Mall, Lex Hobby Store si K-Pak.
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Recrutarea de vara

AIESEC Iași aduce în atenția studenților oportunitatea de a experimenta voluntariatul într-un mediu internațional. În acest sens AIESEC
Iași organizează recrutarea de vară. Tinerii selectați vor putea desfășura activități de voluntariat în domenii precum:, educație formală și non-formală, probleme de
mediu, protecția copilului etc.
Studenții vor putea pleca în oricare din cele 110 țări în care AIESEC este prezent, în special în cele cu care există un parteneriat pentru această recrutare Rusia,Cehia,Polonia, Turcia și Ucraina.
În ceea ce privește costurile, cazarea și masa sunt în general asigurate de către țara gazdă. De asemenea, membrii vor trebui să plătească o taxă în momentul în care
obțin acces la platforma de internshipuri și când își găsesc internshipul ideal pentru ei. În această taxă este inclus un seminar de pregătire interculturală la Vatra
Dornei.
Etapele de selecție sunt :





Completarea formularului de aplicare pe www.aieseciasi.ro - până pe 8 iulie, ora 8 a.m.
Participarea la interviul de selecție - 9 - 10 iulie
Participarea la seminarul de pregatire interculturală din Vatra Dornei - 15-16 iulie

Pentru mai multe detalii și înscrieri :www.aieseciasi.ro

Alexandru Mihai

English Version | Titlurile editiei

English Edition

Table of Contents
Interview with Iulian Ifrim – Alumni AIESEC Iasi
International Kindergarten
Grow
Summer Recruitment

Editia in limba romana

Titlurile editiei
Interviu cu Iulian Ifrim, Alumni AIESEC Iași
International Kindergarten
Grow
Recrutarea de vara

Symbols
Event
Exchange
I am an AIESECer
Interview
It's up to You
Contact:

Editor: Ecaterina Pop
Web Designer: Bogdan Rusu

News & Comments to: AIESEC Iasi
RSS Feed
Copyright (C) 2008-2010 by AIESEC Iasi
All rights reserved

You are receiving this email because your email address is listed in our database. If you no longer wish to receive any of our
messages, click the link below. Thank you!
http://www.aieseciasi.ro/sendmail/unregister.php?email=rector@ub.ro&auth=4599b1368552531d9a47cd1910233c29.

