
               Cartea Prieteniilor 2013-2014 - "Together For a Better Future" 

                Andrei Alexandru Micu, 18 ani, voluntar şi coordonator local al 

proiectului Leadership, in calitate de ambasador al acestei fundaţii, îşi prezintă 

pe scurt proiectul: 

              "Together For a Better Future" este forma pe care programul 

Leadership Autentic o îmbracă în Liceul Teoretic "Ion Luca Caragiale" Moreni 

încă din aprilie 2013, urmarind dezvoltarea persoanala, solidificarea relaţiilor 

interumane prin desăvârşirea procesului de comunicare. 

În cadrul orelor de training, participanţii intră în contact cu noţiunile de bază ale 

leadershipului, cum ar fi: lider, aderent, echipă, comunicare, feedback şi 

învăţare. În vederea asimilării informaţiilor, participanţilor le sunt pregatite o 

serie de exerciţii practice, prin care aceştia reuşesc să îşi desăvârşeacă procesul 

de învăţare şi interacţiune socială. De asemea, tot în cadrul programului 

participanţii descoperă noţiunea de valori, precum şi importanţa sintetizării unei 

scări a acestora ca element ce conduce către succes.  

             Concomitent, participanţilor le vor fi prezentate şi metode eficace de 

învăţare, ce au un caracter exclusiv practic, prin urmare aceştia vor reuşi să 

descopere strategii prin care vor fi capabili să reţină mai multă informaţie într-o 

perioadă mai redusă de timp. În acest mod, după încheierea programului, 

absolvenţii vor reuşi să pună în practică cunoştinţele acumulate în viaţa 

cotidiană, în special în mediul şcolar, unde este de preferat ca abilităţile de 

învăţare să se dezvolte continuu. 

              Pe de alta parte, viitorii absolvenţi aderă la o comunitate puternică ce se 

dezvoltă prin absorbirea elementului nou, într-un proces complex de învăţare 

colectivă. Astfel, participanţii intră în contact cu echipa locală a Leadership 

Autentic, cu care au oportunitatea de a menţine o legatură vie. 

              Pentru a sintetiza, "Together For a Better Future" oferă o perspectivă 

inedită asupra proceselor de învăţare, comunicare şi dezvoltare persoanală. 

              Monica Zamfir, profesor voluntar şi coordonator local SNAC, adaugă: 

             Imi doream de mult - acum am găsit şi răgazul - de a împărtăşi cu voi 

satisfacţia şi bucuria de a avea în liceul nostru - evident, graţie entuziasmului şi 

energiei lui Alexandru - un proiect minunat care s-a derulat cu succes şi s-a 

bucurat de aprecieri : „Together For a Better Future”! 

             Alex a reuşit să aplice cu succes abilităţile şi competenţele dobandite la 

cursurile Leadership şi nu doar, dar mai ales s-a dedicat unui proiect de 

voluntariat la nivelul liceului nostru: "Cartea prieteniilor", care se înscrie în 

Strategia Natională de Acţiune Comunitară (SNAC) şi prin care noi ne-am 

propus să ajutăm beneficiari din şcoala noastră să socializeze, să capete încredre 

şi să îşi cultive stima de sine, să depăşească barierele şi blocajele în comunicare 

şi astfel să se integreze mai uşor în societate, acum, dar mai ales pe viitor.  



             Alături de energia şi ideile lui Alex a stat însă şi o „mică armată” de 

voluntari, copii frumoşi, harnici şi entuziaşti ai liceului nostru, care s-au regăsit 

în acest tip de activităţi şi care au înţeles că a îţi construi viitorul înseamnă 

întotdeauna să formezi o echipă alături de care să trăieşti o frumoasă poveste 

despre vise şi idealuri, despre zbor şi puterea de a reuşi... Andreea Răvoianu, 

Beatrice Andreea Joiţa, Ana Maria Hodineţ, Ana Maria Şeica, Dana Andreea 

Georgescu şi Andreea Raicu l-au însoţit pe Andrei Alexandru Micu, au învăţat 

alături de el sentimentul frumos de a trăi alături şi pentru colegi. Şi pentru că am 

găsit în aceşti copii toate resursele necesare unei activităţi de succes, nouă 

profesorilor, nu ne-a mai rămas decât să participăm în calitate de invitaţi (un fel 

de musafiri ‚simpatici’ care să le confirme reuşita: Dana Cismaru, Grigore 

Ioniţă, Cristina Săndulescu şi Monica Zamfir).  

             Personal sunt mândră de ceea ce am reusit, noi toţi împreuna, să 

realizăm până în prezent. Cred ca aceasta este menirea noastra pe aceasta lume - 

să venim în întâpinarea celor care au nevoie de o mână întinsă. Însă, ca de 

obicei, voluntarii sfârşesc prin a deveni ei înşişi beneficiari ai unor experienţe 

extraordinare: bucuria de a fi împreună, încrederea că doar alături de oameni 

vom reuşi, educarea inteligenţei emoţionale, despre care ştim acum cu toţii că e 

de cele mai multe ori mai importantă decât inteligenţa raţională, şi multe alte 

beneficii.  

              Ceea ce am învăţat eu personal din această nouă experienţă este că 

întotdeauna vom reuşi dacă formăm o echipă. Arhimede spunea în antichitate: 

daţi-mi un punct de sprijin şi voi răsturna Pământul! Se referea desigur la noua 

lui invenţie – pârghia. Şi eu pot striga Evrika!: Veniţi în echipă şi vom răsturna 

imposibilul!  

 


