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cercetării

Entuziasmați, curioși, determinați și empatici, așa îi putem caracteriza pe cei 40 de 
liceeni excepționali din Sectorul 2. Tinerii își doresc să rezolve problemele comunității în 
care trăiesc și, astfel, să se îmbunătățească și percepția asupra Sectorului 2. Proiectul 
Excepționalii Sector 2, care s-a desfășurat din luna iulie până în octombrie 2022, i-a 
purtat pe cei 40 de tineri prin 10 ateliere dezvoltare personală, 2 evenimente, un tur 
ghidat prin sector și etapa Step up unde au învățat importanța muncii în echipă, man-
agementul de proiect și cetățenia activă. 



Agenția Națională Antidrog, ProTV, EFDN, 
Educativa, Universalio, Casa Europei (Biroul 
Parlamentului European în România) și HP 
Romania sunt companiile și instituțiile care 
i-au determinat pe tineri să își continue 
misiunea și i-au inspirat cu privire la 
inițiativele pe care le vor lua, dar și a 
modului de implementare a acestora. 

Liceenii și-au luat de acolo idei, cu ajutorul 
pasiunilor și a intereselor lor au construit 5 
inițiative civice pentru a schimba fața 
Sectorului 2. Alături le-au fost 5 mentori, iar 
tinerii s-au orientat către acțiuni de 
protecția mediului și susținere a literației. 

I. TUR GHIDAT PRIN SECTORUL 2



II. CUM A FOST PROIECTUL EXCEPȚIONALII SECTOR 2

Abilitatea care mă face Excepțională este capacitatea de a colabora cu ceilalți, am 
reușit să construiesc în proiect pe baza acestei abilități. O activitate din proiect care 
m-a ajutat să mă dezvolt a fost cea în care am ales rolul de secretară, având sarcina 
de a înștiința primăria în legătură cu evenimentul pe care noi îl vom organiza. Cred că 
următorul pas ca Excepțional va fi să pun în aplicare ceea ce am învățat pe tot 
parcursul proiectului. 

Mă face Excepțională empatia față de persoanele din jurul meu. Cel mai 
mult mi-a plăcut în proiect să lucrez în echipă, mi-am dat seamă că 
împreună rezultatele pot fi spectaculoase. Învăț în Sector 2 și aș da 
înapoi comunității - amabilitatea. Lumea ar fi mai bună dacă ar pune 
accent pe amabilitate. Următorii pași pe care îi voi face ca participant 
Excepționalii Sector 2 vor fi dezvoltarea skill-urilor de negociere și 
marketing.

Abilitatea care mă face Excepțională este cea de a comunica bine cu 
oamenii. Proiectul mi-a adus și lucruri noi - am înțeles din ateliere cât de 
important este lucrul în echipă și, acum, pun mare preț pe el. Eu voi da 
înapoi comunității din Sectorul 2 grija pentru rezolvarea problemei 
gunoiului. Așa că mă voi implica în soluționarea acestei probleme. Îmi 
doresc să particip și la alte proiecte Școala de Valori pentru a mă dezvolta ca 
Excepțional. 

MAIA M. 

JASMINA

MAIA R.

Autenticitatea este valoarea care mă face Excepțională. Mereu 
mi-au plăcut lucrurile originale și perspectivele noi în ceea ce 
privește soluționarea unei probleme. De asemenea, nu mă tem 
să-mi exprim punctul de vedere chiar dacă poate stârni 
controverse. Cel mai mult mi-a captat atenția atelierul de 
fundraising întrucât am fost pusă într-o situație neobișnuită care 
m-a solicitat și impulsionat să-mi depășesc zona de confort. 
Probabil, după acest proiect, voi duce mai departe dinamismul în 
comunitate. Îmi doresc o comunitate mai activă, cetățenii să fie mai 
curioși de ceea ce se întâmplă. deoarece curiozitate este o virtute 
excepțională. 

ALEXANDRA M.



Sunt excepțională pentru că îmi place să execut cerințe repede și corect. 
Proiectul a fost pentru mine un plus, deoarece am comunicat cu foarte multe 
persoane, astfel mi-am dat seama cât de importantă este comunicarea și lucrul 
în echipă. Cu siguranță, voi duce mai departe bucuria de a vorbi cu oamenii care 
trăiesc în Sectorul 2.

Pentru mine a fost o provocare să formăm o echipă, nu știam pe 
nimeni. A fost o provocare să lucrez cu oameni total diferiți, cu alte 
principii, cu valori diferite, am lucrat cu ei și am văzut ce funcționează 
pentru toată lumea. Mi-a plăcut să mă dezvolt pe partea de 
leadership, de teambuilding, teamworking, iar asta a fost cea mai 
puternică experiență.

II. CUM A FOST PROIECTUL EXCEPȚIONALII SECTOR 2

Consider ca altruismul și hotărârea creării unei lumi mai bune mă motivează să 
găsesc soluții și să fiu o Exceptională. Strângerea de fonduri a fost atelierul 
preferat din acest proiect, mi-a deschis ochii în legătură cu greutățile muncii și 
m-a ajutat să înțeleg mai bine problemele oamenilor, cât de deschiși sunt 
pentru o soluție. Am învățat, de asemenea, să accept „nu” ca răspuns, fără să 
mă întristez așa tare. Vreau să dau înapoi comunității, să lupt pentru un mediu 
mai bun, să fiu mai activă și să-mi fac vocea auzită, când se desfășoară o 
nedreptate în fața mea, în loc să mă prefac că nu văd. Mai departe îmi propun 
să-mi formez obiceiuri pozitive și să fiu un exemplu pentru ceilalți, pentru a-i 
determina și pe ei să facă la fel ca mine. 

Abilitatea care mă face Excepțională este lucrul în echipă și buna comunicare. 
Am început să comunic mai bine și să fiu mai încrezătoare atunci când am cerut 
oamenilor opinia lor despre Sectorul 2, dar și când a trebuit să comunic cu 
oamenii despre proiectul Excepționalii Sector 2 și inițiativele noastre. Mi-a 
plăcut atelierul despre cetățenia activă, unde am încercat să schimb ceea ce nu 
mi se pare benefic din jurul meu.

ELENA

ANDRA

MARA

MADALINA P.



Valori personale și valori comunitare1. 2 ore

Comunicare și vorbire în public2. 2 ore

Lucru în echipă3. 2 ore

Leadership comunitar4. 2 ore

Cetățenie activă5. 2 ore

ABC-ul implicării comunitare6. 2 ore

Cum funcționează orașul? 7. 2 ore

Management de proiect8. 2 ore

Fundraising 9. 2 ore

Media & Design 10. 2 ore

Denumirea atelierului educațional Durata

III. EXCEPȚIONALII ȘI-AU DEZVOLTAT 
COMPETENȚE ÎN 10 ATELIERE



SECTORUL 2

Inițiative 
civice

1. Care sunt interesele comunității 
în care trăiesc? 2. Ce nemulțumiri au 

oamenii pe care îi cunosc?

3. Care sunt 
nevoile acute ale 
comunității?

4. Cum putem rezolva 
problemele din Sectorul 2? 

Excepționalii Sector 2



IV. CINCI INIȚIATIVE CIVICE PENTRU 
SCHIMBAREA SECTORULUI 2  

Echipa 1 EVENIMENTE CIVICE - IGIENIZARE



IV. CINCI INIȚIATIVE CIVICE PENTRU 
SCHIMBAREA SECTORULUI 2  

Echipa 2 UN MEDIU FĂRĂ DEȘEURI



IV. CINCI INIȚIATIVE CIVICE PENTRU 
SCHIMBAREA SECTORULUI 2  

Echipa 3 SALUBRIZARE



IV. CINCI INIȚIATIVE CIVICE PENTRU 
SCHIMBAREA SECTORULUI 2  

Echipa 4 ECOLOGIZARE - SPAȚII VERZI



IV. CINCI INIȚIATIVE CIVICE PENTRU 
SCHIMBAREA SECTORULUI 2  

Echipa 5 BIBLIOTECĂ COMUNITARĂ



V. MENTORII CARE SUȚIN INIȚIATIVELE 
EXCEPȚIONALII

Din interacțiunea tinerilor cu comunitatea Sectorului 2 
aceștia și-au dat seama că oamenilor le lipsesc bucuriile 
mici. S-au gândit care ar fi acelea, iar lectura a fost printre 
ele. Stresul, termenele limită și task-urile urgente ne fac 
de multe să uităm să ne luăm timp cu noi, iar grupul 
nostru de inițiativă și-a propus să aducă aminte asta. O 
carte aduce la pachet un timp de reflecție, o clipă de 
liniște și sentimentul de relaxare, de care cei mai mulți 
ducem lipsă în aceste vremuri.

MĂDĂLINA

Prin inițiativa noastră vrem să implicăm 
societatea activ, tineri și vârstnici, adulți și 
copii, în prezervarea și îmbunătățirea mediului 
urban. Vom realiza acest lucru prin plasarea 
strategică a afișelor și plăcuțelor informative, 
preponderent în Parcul Circului (Faza 1) și 
susținând o campanie (non-profit) în instituțiile 
de învățământ ale Sectorului 2. Vrem ca lumea 
să fie conștientă de stadiul actual al planetei și 
efectele deșeurilor umane asupra acesteia, 
cum o influențează poluarea și cum ne 
afectează pe noi rezultatele degradării 
mediului în care dorim să trăim.

PAUL



V. MENTORII CARE SUȚIN INIȚIATIVELE 
EXCEPȚIONALII

Echipa 4 și-a demonstrat grija pentru comunitate prin dorința de a 
îmbunătăți calitatea unui spațiu verde. Această dorință s-a 
concretizat printr-o inițiativă de ecologizare a parcului Plumbuita 
din Sectorul 2. Participanții au strâns voluntari pentru strângerea 
de deșeuri printr-o campanie de promovare care s-a desfășurat 
atât în mediul offline, cât și în cel online. Ulterior campaniei de 
ecologizare, reușita lor va fi în continuare promovată timp de 
câteva zile pentru a oferi un exemplu și a încuraja alți cetățeni să 
se implice în viața civică.

ȘTEFAN

Echipa 3 și-a concentrat proiectul pe urbanistică și mediu, 
respectiv pe salubrizarea Sectorului 2 și pe educarea 
populației. Personal, o consider o inițiativă realistă, conturată 
conform nevoilor comunității. Echipa are o viziune atât pe 
termen scurt, cât și pe termen lung. Totodată, au abordat 
subiectul prin inițiative specifice generației noi, respectiv, a 
fost concentrată pe social media, workshopuri, dar și inițiative 
care să aibe impact asupra comunitătii generale, nu doar pe 
cea tânără, respectiv pliante, afișe. Ce mi-a plăcut cel mai 
mult la inițiativa conturată a fost elementul de creativitate și 
inovare.

VERONICA

Echipa mea este alcătuită din 8 eleve de liceu 
orientate spre comunitate, care au luat inițiativa de a 
se implica în proiectul Excepționalii Sector 2 pentru a 
aduce valoare în comunitatea unde trăiesc. Ne 
propunem să atragem atenția asupra importanței 
mediului prin igienizarea a 2 mari bulevarde din 
Sectorul 2, campanie care va fi susținută de una de 
conștientizare în mediul online.

DIANA



VI. TRAINERII POVESTESC EXPERIENȚA 
EXCEPȚIONALII

Am avut experiențe excepționale de învățare alături de tinerii din 
Sectorul 2. M-am bucurat să cunosc tineri cărora le pasă de mediul 
înconjurător, de lipsa coșurilor de gunoi, de condițiile igienice din școlile 
lor și de problema clădirilor istorice abandonate. 

În cadrul atelierelor educaționale organizate, elevii și-au descoperit 
valorile personale, au învățat să comunice eficient, să lucreze în echipă și 
să împartă sarcini, au înțeles că pot deveni cetățeni activi și pot găsi 
resurse pentru inițiativele lor. 

Și da, am avut și experiențe deosebite, cu ”aha-uri” și conștientizări: 
într-una din zile am primit o floare, căci participantul nostru a zis că l-am 
inspirat să dăruiască necondiționat și că asociază dăruirea cu implicarea 
pentru binele comunității. Într-o altă zi, o tânără a zis că vrea să știe la fel 
de multe informații ca trainerii, căci doar așa poți să aduci plus valoare în 
comunitate și să nu te lași manipulat.

Trainer 
Școala de Valori

GALINA MANOLE



VI. TRAINERII POVESTESC EXPERIENȚA 
EXCEPȚIONALII

”Participanții au învățat despre cum funcționează un oraș și ce înseamnă 
cetățenia activă. Prin interacțiuni reale în Sectorul 2 au descoperit câte 
lucruri sunt de făcut, dar mai ales că și ei, tineri cetățeni ai sectorului, se 
pot implica pentru a găsi soluții. 

Cele mai interesante mi s-au părut reacțiile participanților după 
provocarea de fundraising de pe stradă. Au simțit cât de greu este când 
ești refuzat, descurajat și ți se spune „oricum nu se va rezolva nimic”, însă 
au avut parte și de oameni care i-au susținut și felicitat. Cred că au învățat 
cât de important este să ai inițiativă și, totodată, să susții alte inițiative 
existente.”

Trainer 
Școala de Valori

BENNY



VII. DESCOPERĂ CINE SUNT EXCEPȚIONALII 
CONFORM DATELOR CERCETĂRII

În cele 4 luni de proiect, cei 40 de tineri au trecut prin mai multe etape de dezvoltare. Cercetarea 
realizată de Școala de Valori a ajuns la concluzia că participanții din proiectul Excepționalii Sector 2 au 
înțeles utilitatea proiectului și oportunitățile pe care acesta le oferă,  4 din 5 beneficiari, 81.07%, și-au 
dezvoltat abilitățile de gândire critică, iar 73.21% și-au dezvoltat competența de gândire creativă, atât 
în cadrul atelierelor tematice, cât și prin structurarea proiectelor realizate cu scopul de a suține 
comunitatea din care fac parte.

și-au dezvoltat abilitățile de 
gândire critică

81.07 %

 

73,21 %
și-au dezvoltat competența 
de gândire creativă

Tinerii și-au îmbunătățit cu fiecare atelier conștiința de sine, responsabilitatea în relația cu ceilalți, 
asumarea propriilor acțiuni. Dar cei mai mulți au avut ca valori predominante: libertatea de exprimare, 
ambiția, empatia și egalitatea de șanse.

Valorile tinerilor din Excepționalii Sector 2 

gândire creativă

gândire critică

empatia
libertatea de  exprimare

ambiția

egalitatea de șanse



VII. DESCOPERĂ CINE SUNT EXCEPȚIONALII 
CONFORM DATELOR CERCETĂRII

Ca urmare a activităților de lucru în echipă realizate în cadrul proiectului, 86.57% dintre participanți au 
înțeles că e importantă organizarea coerentă a activităților, pentru a colabora eficient, dar și să se 
adapteze la diverse contexte, atunci când este cazul. Participanții au învățat să diferențieze între a fi 
parte dintr-un grup sau dintr-o echipă și au înțeles că acel criteriu diferențiator este dat de unitate, de 
asumarea rolului de lider de către un membru al echipei, dar și de un scop comun.

Dintre beneficiarii proiectului, 91.15% au deprins capacitatea de a se adapta în fața neprevăzutului, de a 
urmări să rezolve problemele apărute, dar și de a duce sarcinile la bun sfârșit. Participanții recunosc că au 
avut nevoie de capacitatea liderului de a fi atent, empatic - de a-i înțelege pe ceilalți, dar și de a ști să se 
impună atunci când este nevoie, și nu în ultimul rând de a fi un bun organizator. Un aspect extrem de 
important pe care un lider trebuie să și-l asume este acela de a reuși să-i motiveze pe cei din echipă.

86.6%
au înțeles că e importantă 
organizarea coerentă a 
activităților

91.2%
au deprins capacitatea de a se 
adapta în fața neprevăzutului



VII. DESCOPERĂ CINE SUNT EXCEPȚIONALII 
CONFORM DATELOR CERCETĂRII

Aproximativ 80% dintre participanți se consideră cetățeni activi ai comunității lor, cunosc tipurile de 
schimbări sociale, au capacitatea de a înțelege schimbările sociale actuale, susțin sau se implică în 
inițiativele propuse. Ca activități de cetățenie activă pe care participanții le realizau și înainte de a 
participa în cadrul acestui proiect, regăsim participarea în cadrul protestelor, reciclarea, utilizarea 
mijloacelor de transport în comun sau participarea în activități de voluntariat. 

În proporție de 87.88% dintre beneficiarii proiectului au învățat cum funcționează un oraș, care sunt 
funcțiile persoanelor responsabile de bunăstarea orașului (precum Primarul sau Consiliul Județean sau 
Local), de către cine sunt luate deciziile la nivel de comunitate, dar și cum pot semnala neconcordanțele sau 
problemele identificate în comunitatea din care provin. Principalele nevoi regăsite de către participanți în 
comunitatea din care fac parte sunt din domeniul educației, al sănătății și al transportului public. 

80%
se consideră cetățeni activi ai 
comunității lor

87.9%
dintre beneficiarii proiectului 
au învățat cum funcționează un 
oraș



VII. DESCOPERĂ CINE SUNT EXCEPȚIONALII 
CONFORM DATELOR CERCETĂRII

 Proiectul “Exceptionalii Sector 2” a fost imaginat ca plan de interventie in procesul de 
educatie non-formala a elevilor din sistemul de educatie publica, structurat de categorii de abilitati si 
competente pe care Scoala de Valori le-a cristalizat intr-un set de competente specifice in urma 
studiului aprofundat al literaturii de specialitate din spatiul academic si al politicilor publice
privind pedagogia secolului XXI la nivel european si international.
 
 Motivatia esentiala care mobilizeaza actorii angajati in procesele de echipare cu noi abilitati si 
competente este dorinta de a oferi instrumente elevilor pentru ca acestia sa devina actori autonomi, 
capabili sa se angajeze pentru tot restul vietii intr-un proces de invatare continua, de rafinare 
progresiva a capacitatilor pentru gandire critica, pentru cooperare si implicare activa in viata 
comunitatilor din care fac parte. In acest sens, planul de interventie al proiectului a fost organizat de-a 
lungul a doua traiectorii temporale: una scurta, corespunzatoare activitatilor in ateliere, urmate de 
implementarea unui proiect de implicare civica in viata Sectorului 2 si a doua lunga, pentru a structura 
si sprijini acel proces de formare continua de-a lungul vietii unui cetatean activ, constient de valoarea 
potentialului sau de interventie in viata comunitara.

Astfel, pe termen scurt a fost implement un set de 
strategii pentru a echipa elevii participanti cu 
instrumente practice care le-au permis sa 
interactioneze autonom cu noi cunostinte si noi 
teme de gandire privind spatiul de actiune pe care 
ei il pot activa drept cetateni activi, cu initiative 
personalizate si proiecte bine gandite pentru a 
produce transformari in vietile lor si ale comunitatii. 

Am construit ateliere tematice pentru ca tinerii sa 
poata intelege potentialul noilor competente ca 
instrumente eficiente pentru a atinge obiective, 
anume transformarea unei conditii prezente 
nesatisfacatoare (poluarea mediului, o comunitate 
pasiva in fata problemelor comune, o stare 
conflictuala intr-un grup, etc.) si pentru a produce 
noi spatii sociale unde cei implicati relationeaza si 
actioneaza respectuos, creativ si eficient in echipa, 
cu o viziune lunga asupra proiectelor de viitor.



VII. DESCOPERĂ CINE SUNT EXCEPȚIONALII 
CONFORM DATELOR CERCETĂRII

 Obiectivele atelierelor au fost complexe, cristalizate la intersectia mai multor dinamici ale 
procesului de invatare – cea epistemologica, pentru ca tinerii au invatat concepte noi si au fost introdusi 
in noi domenii de actiune care necesita cunostinte tehnice specifice, un vocabular nou si actiuni 
nefamiliare tinerilor, dar esentiale pentru un cetatean activ. Spre exemplu, au invatat ce inseamna 
managementul unui proiect si au fost sprijiniti sa isi imagineze etapele si instrumentele potrivite (ex. 
fundraising) fiecarei etape. 
 O a doua dinamica a procesului de invatare este cea etica, privind modurile de relationare in 
grup pentru a negocia traiectoria proiectului, modele de leadership, persuasiune si compromis. 
Reflectia etica privind consecintele actiunilor lor asupra co-echipierilor, asupra publicului implicat in 
fundraising si asupra comunitatii, toate aceste chestiuni sunt fundamentale pentru actiuni civice si 
pentru orice proiecte de grup. 
 O a treia dinamica priveste aspectele afective ale oricarui proces de educatie si de actiune. Mai 
precis, un obiectiv major al atelierelor a fost acela de a-i sprijini pe tineri sa reflecteze la procesele 
complexe interne care se petrec in sine si in ceilalti atunci cand pornim orice noua actiune catre un viitor 
necunoscut. Fara aceasta reflectie care duce la mobilizarea unor strategii de implicare in ciuda 
obstacolelor inevitable, participantii la orice proiect comun nu pot recurge decat la resursele personale 
in secventele mai dificile ale proiectului. Aceasta poate conduce la decizia de a abandona 
proiectul/echipa.
 Din punct de vedere epistemologic, al cunostintelor si abilitatilor pentru actiune eficienta, tinerii 
au observat la sfarsitul atelierelor ca pot articula clar conditiile pentru a construi un discurs coerent 
adresat unor audiente specializate (institutii) sau generale (publicul adresat online si offline in campanii 
de informare, in sesiunile de fundraising), se simt increzatori in eficienta discursului pentru ca au 
dobandit tehnici de comunicare, si-au largit setul de instrumente de actiune publica (au invatat 
importanta unor institutii si metode pentru a comunica cu personalul lor prin metode oficiale, cum ar fi 
petitii si cereri scrise pentru audiente) si setul de instrumente tehnice pentru comunicare in spatiul 
public (grafica, prezentare narativa persuasiva in scris si oral, campanii online). Foarte relevant pentru 
formarea tinerilor ca cetateni activi, subliniem faptul ca dupa ateliere si mai ales dupa implementarea 
proiectelor de grup, cei mai activi dintre participanti au observat cu entuziasm anumite „descoperiri” 
privind puterea lor de a actiona public. Spre exemplu, unii au descoperit actori angajati in proiecte 
interesante pentru planurile lor profesionale si au intrat in dialog cu profesionisti. Altii au observat cu 
entuziasm ca fiecare primarie ofera audiente publice la intervale regulate, iar ei le pot folosi pentru a 
crea un dialog cu primaria. Mai departe, unii tineri au reflectat la noi abilitati pentru a organiza financiar 
si contabil o initiativa publica, si-au apreciat pozitiv capacitatea de persuasiune respectuoasa si 
abilitatile de a angaja o audienta (fie institutie, fie publicul larg) intr-o dinamica de negociere pozitiva 
pentru toate partile („win-win”). Impreuna cu noi instrumente de actiune se deschide un orizont mai 
larg in care actorii isi pot imagina actiuni eficiente pentruaproduce schimbari.
 Concret, unii tineri au remarcat cu entziasm ca pot vedea noi spatii in care pot interveni, noi
obiective pe care le pot propune altora pentru a deveni obiective civice ale unei echipe bine
organizate.
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 In privinta procesului de reflectie etica privind actiunile cetatenilor activi, atelierele si 
interactiunile in echipele pentru proiecte au sprijinit o atitudine reflexiva privind atitudinile care pot 
construi o atmosfera in care fiecare membru al echipei sau fiecare partener al conversatiei sa se simta 
respectat si valoros pentru potentialul pe care il poate aduce. Tehnicile de comunicare invatate in 
ateliere au sprijinit imaginatia empatica a participantilor referitor la nevoile specifice ale fiecarei 
audiente careia ne adresam. Reflectia etica este strans legata de cea afectiva.
 In privinta dinamicii afective a procesului de invatare pe termen lung: Tinerii au gestionat teme 
complexe in ateliere si au devenit martori reflexivi ai propriilor emotii, pozitive si negative – anxietate 
inaintea interactiunii cu oameni noi, frustrare sau nerabdare atunci cand altii isi prezinta ideile, diferite 
sau poate chiar opuse ideilor noastre, tristete si dezamagire in fata pasivitatii pe care o percepem in 
grupurile de actiune, entuziasm si bucurie atunci cand ajungem la un compromis pozitiv pentru toate 
partile, incantarea atunci cand reusim sa producem o schimbare dezirabila si multe altele. Un aspect 
recurent al acestei dimensiuni afective a aparut din experienta mai multor participanti care au reflectat 
la emotiile complexe care apar atunci cand un grup de necunoscuti devine o echipa care isi stabileste 
obiective si distribuie sarcini membrilor intr-un proces de durata. 
 Dincolo de gandirea liniara si simplista scop – obiectiv, tinerii au invatat sa se pregateasca atat 
tehnic cat si emotional pentru procese de durata, care cer diverse aptitudini specifice in fiecare etapa, 
negocieri cu sine si cu ceilalti, mobilizarea resurselor materiale si afective pentru a gestiona dificultati 
prevazute si obstacole neprevazute, esecuri de parcurs, procese care nu ilustreaza imediat contributia 
fiecaruia.
 Marturiile participantilor dupa ateliere arata un proces de reflectie complex. Unii tineri au 
reflectat la transformarea personala: de la o atitudine reticenta fata de persoane noi la incantarea de a 
interactiona cu oameni interesanti si de la care putem invata atitudini valoroase; tranzitia de la lipsa de 
incredere in eficienta altora („daca vreau sa iasa bine, trebuie sa o fac singur/a”) la distribuirea 
respectuoasa a sarcinilor in echipa; de la convingerea simplista ca motivatia este singurul ingredient al 
reusitei la reflectia nuantata, empatica, privind procesele interne si naratiunile personale ale 
co-echipierilor, mai ales privind acele convingeri si naratiuni negative care ii pot paraliza in initiative si 
contributii personale. Pe scurt, multi tineri au realizat ca orice obiectiv valoros implica un proces de 
durata, o investitie de resurse materiale, simbolice, afective care au si costuri pe care trebuie sa le 
asumam si, nu in utlimul rand, mobilizarea unor aptitudini de relationare pentru a actiona eficient 
impreuna. Tinerii au reflectat la placerea de a descoperi ca se pot incuraja reciproc si la sentimentul 
pretios de a te simti ascultat, „vazut” ca o persoana valoroasa, care poate contribui la binele comun. Mai 
mult, unii tineri au reflectat in naratiuni complexe la propria responsabilitate de a oferi consideratie, 
respect si de a construi spatii sociale in care ceilalti sa se simta valorosi, „vazuti” ca persoane unice.
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 Pe termen lung, obiectivele cercetarii noastre privesc evolutia proceselor initiate in ateliere. Ne 
intereseaza sa intelegem modurile in care tinerii au internalizat peisajul complex de cunostinte 
abstracte, aptitudini, valori si emotii care s-au coagulat in ateliere si ulterior, o data ce tinerii au pornit 
proiecte in cele cinci echipe cu obiectivele lor specifice. In sfarsit, ne intereseaza si traiectoria lor de 
durata, transformarile durabile in viata tinerilor dupa incheierea proiectelor implementate in echipe. Ce 
abilitati si competente sunt privilegiate in naratiunile tinerilor care isi analizeaza formarea in program? 
In ce directii vor si simt ca pot continua aceasta echipare cu noi instrumente, noi valori si noi relatii?
 Trainerii si mentorii Scolii de Valori au mentinut legatura cu participantii si continuam sa ii 
insotim si sa ii mobilizam pe tineri pentru a continua procesul de reflectie, de transformare si de actiune 
in comunitate. Pentru ca adesea timpul este un sfetnic bun, tinerii pot profita de maturizarea unor 
procese interne si relationale initiate in echipele din ateliere, echipe care au dus la formarea unor 
prietenii si a unor conversatii care continua. In acest sens, am organizat si sesiuni pentru interviuri 
semi-structurate care au doua obiective mari: mai intai, ele pot contribui la adancirea procesului de 
reflectie personala si de grup privind impactul proiectului. Interviurile pot deasemenea sa ne ofere o 
imagine mai nuantata privind primele transformari post-ateliere, asa cum devin ele coerente in 
naratiunile tinerilor. Continuam cu o analiza succinta a interviurilor, pe care o vom structura de-a lungul 
celor trei mari dimensiuni ale procesului de invatare discutate mai sus: epistemologica, etica si afectiva.
 Asa cum am discutat mai sus, un obiectiv al atelierelor a fost acela de face cat mai operational un 
plan de actiune pentru a produce orice fel de schimbare dezirabila. Pentru aceasta, este necesar ca 
tinerii sa inteleaga cognitiv si sa incorporeze afectiv faptul ca orice proces cere timp si o investitie de 
durata a energiei personale si de grup. In fata unei intrebari initiale, de explorare, privind evolutia 
proiectelor de echipa dupa sfarsitul atelierelor, tinerii intervievati au oferit reflectii privind obstacolele 
neprevazute si adaptarile necesare pentru a continua proiectele initiate.

 In conversatia de mai sus intre un cercetator si trei participanti in ateliere putem vedea 
complexitatea reflectiei privind multitudinea de forte care pot influenta o idee initiala, idee care poate 
aparea foarte coerenta si realizabila daca ne simtim determinati sa reusim. Mai tarziu, tinerii realizeaza 
ca este nevoie de mobilizarea unor aptitudini complexe pentru a tine in viata un proiect si ca un 
ingredient necesar, poate esential, este sa considere experienta si perspectivele co-echipierilor, 
resursele lor interioare in diverse etape ale proiectului.

P1: „Procesul are multe obstacole, depinde daca crezi in tine sau nu.”

P2: „Mi-am dat seama ca o idee are o perioada de maturizare. Roz la inceput, dar 
procesul...Iti dai seama ca ideea initiala nu e perfecta, apar indoieli, poate ca nu vom 
reusi pana la urma. Frica de esec e super importanta.”

P3: „Da, frica de esec! Poti uita ce ai vrut sa faci initial si apoi abandonezi.”
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 Avansand in interviu, o participanta a descris un moment in care ea insasi a simtit tentatia de a 
abandona proiectul comun si a povestit cum s-a mobilizat pentru a continua sa contribuie in echipa. 
Aceasta reflectie despre propria vulnerabilitate a provocat alte analize de la ceilalti participanti, care au 
povestit despre frustrarile lor in fata pasivitatii unora dintre participanti (o minoritate) si despre 
strategiile pentru a mobiliza afectiv grupul atuniccand au aparut obstacole structurale (poate ca 
primaria nu a agreat un proiect, comunicarea oficiala poate fi greoaie) sau accidentale (unii dintre 
participanti au lipsit din motive personale). Aceasta a fost premisa pentru a reflecta empatic la motivele 
pentru care se poate instala pasivitatea sau sentimentul alienarii unora fata de proiecte comune. In 
continuare, tinerele au comparat strategiile personale pentru a se mentine motivate: „setea de a 
rezolva o problema”, placerea de a negocia si de a relationa cu prieteni, revelatia uneia dintre ele, 
pentru prima data, ca este „ascultata chiar si cand nu vorbeste”, o observatie pe care apoi a explicat-o 
ca atitudine deschisa de respect pentru valorea intrinseca a celuilalt.
 Mai departe in procesul de reflectie asupra propriei transformari, tinerele au reflectat la 
abilitatile necesesare pentru a tine o echipa unita si, mai specific, despre tentatia de a actiona fara a-i 
consulta pe ceilalti atunci isi doreau intens ca „un lucru sa iasa bine”. „M-am surprins cu o atitudine 
defensiva cand un coleg incerca sa imi explice o anumita tehnica. Eram convinsa ca stiu mai bine si nu 
voiam sa il las sa vorbeasca. Dar m-am vazut (actionand defensiv) si l-am lasat pana la urma sa explice. 
Colegul chiar urmase un curs si stia ce spune, avea dreptate.”
 Consideram aceasta reflectie foarte valoroasa pentru ca tanara a devenit martora propriilor 
emotii si-a putut reflecta empatic la rezistenta similara a altora in conversatii vulnerabile. Aceasta este 
foarte valoroasa pentru a participa in orice proiect comun pentru o durata lunga si pentru a gestiona 
provocarile diverselor etape de actiune. O alta tanara a oferit o analiza personala privind motivele 
pentru care unii dintre colegi nu au participat corespunzator la sarcinile echipei iar altii au preluat din 
sarcinile celor mai putin angajati. In relatia complexa dintre societatea civila si institutiile statului, o 
organizatie de cetateni trebuie sa investeasca in procesele de mobilizare („motivare”) ale membrilor, in 
naratiunile („povestea”) care articuleaza un obiectiv comun. Din aceasta intelegem ca tinerii pot defini 
in moduri nuantate dinamica procesuala a unui plan de actiune care depinde de grija pentru calitatea 
relatiilor intr-o echipa pentru a mobiliza actiunea „dincolo de interesul personal” si de talentul necesar 
pentru a forma o naratiune care poate mobiliza cetatenii sectorului.
 Intr-un alt interviu, o tanara a descris atelierele si implementarea proiectului de grup ca un 
interval pentru o transformare radicala a atitudinii sale despre munca in echipa si despre trasaturile 
personale de relationare. Desi se considera o persoana „introvertita” si care „nu vorbeste daca nu este 
intrebata”, unele roluri care i-au revenit in implementarea proiectului au facut-o sa descopere ca poate 
conduce o echipa, poate fi decisiva si actiona hotarat, fara timiditate si indoieli atunci cand urmareste 
un obiectiv valoros. Activitatea de fundraising, in privinta careia initial era foarte reticenta, a ajutat-o sa 
se redefineasca ca o persoana capabila sa se adreseze unor necunoscuti, sa ii convinga sa acorde 
atentie cerintei sale si sa poarte conversatii semnificative cu adulti care i-au confirmat capacitatile de 
argumentare si persuasiune.
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 In mai multe ocazii, conversatiile din interviuri au fost ocazii pentru a analiza impreuna ceea ce 
tinerii si-ar dori mai des in activitatile de educatie din scoli. La Exceptionalii, ei au avut ocazia sa se 
gandeasca cu atentie la procesele psihice care motiveaza actorii din spatiul public sa fie activ implicati 
in binele comun sau mai putin angajati. Au apreciat spatiul oferit pentru a se exprima deschis, cu 
vulnerabilitate si curaj in asumarea unor opinii mai provocatoare sau neconformiste, s-au simtit pretuiti 
de ceilalti pentru contributiile lor si si-au confirmat reciproc, prin actiune colectiva, capacitatea de a 
actiona ca actori competenti, creativi. Fara exceptie, cei care au participat la interviuri au subliniat ca 
prieteniile formate in ateliere vor dura, iar afectiunea construita prin munca comuna in proiecte ii 
incurajeaza sa caute noi initiative pentru a se implica civic, in proiecte de voluntariat sau/si 
antreprenoriat. Toti au apreciat „activitatile practice” si sarcina fiecarui proiect final de a aduce intr-o 
forma concreta o idee de transformare a vietii comunitare.

 In acest sens, ni se pare foarte relevant sa subliniem faptul ca tinerii au articulat aceasta 
educatie practica ca un proces de maturizare prin care au avut ocazia sa analizeze si lumea „adultilor” 
in aspectele ei pozitive si negative. Printre aspectele negative au identificat diverse logici corupte ale 
proceselor publice si o prea inalta complexitate a comunicarii birocratice, care poate functiona ca 
obstacol in calea initiativelor pline de bunavointa ale cetatenilor. Cu toate acestea, in mai multe randuri 
tinerii s-au declarat mandri de capacitatea de a-i face pe adulti sa se opreasca din rutina lor pentru a le 
asculta povestea proiectelor, talentul in a-i convinge sa doneze bani pentru a sprijini diverse 
implementarea proiectelor si, nu in ultimul rand, cateva conversatii memorabile intre membri ai tuturor 
generatiilor cu ocazia activitatilor din proiecte. 
 Unii dintre tineri au exprimat o satisfactie considerabila amintindu-si episoade in care au simtit 
ca pot arata adultilor ce poate face un copil sau un tanar si ca au eliminat cateva dintre prejudecatile 
adultilor despre „o generatie care sta doar cu ochii in telefon.” Simtul autonomiei este profund 
consolidat de sentimentul ca altii ne privesc cu respect si interes pentru ceea ce aducem in spatiul 
social pe care il impartim. Tinerii din proiect au avut ocazia sa se simta vazuti, recunoscuti de adulti, 
inclusi in conversatiile „adulte” despre binele comun si, mai mult, sa isi construiasca o traiectorie 
originala ca actori capabili sa redirectioneze proiectul binelui comun in sectorul 2.
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