
 
 
 

 
 
 
 
  

 

Program de dezvoltare personală pentru adolescenți 

 

Firma LEAD CONSALT SRL oferă servicii de dezoltare personală pentru adolescenți, într-un 

mediu prietenos, în condiții de siguranță și confidențialitate. Modul de lucru este ales în funcție de 

nevoile personale și preferințele grupului țintă sau ale parinților, și poate fi individual sau organizat 

pe grupe de maxim 6-8 adolescenți. 

Lucrul individual oferă tinerilor posibilitatea de a se exprima cu sinceritate, fără inhibiții, toate 

resursele fiind direcționate către autocunoașterea și dezvoltarea propriei persoane, în deplină 

confidențialitate. 

Lucrul în grup oferă oportunitatea adolescenţilor de a descoperi că au sentimente și 

provocări similare cu ale altor persoane de vârste apropiate, reușind astfel să-și identifice și să-și 

dezvolte mai bine propriile resurse interioare, prin interacțiunea cu alte persoane. 

 

Ce obiective urmărim prin programul de dezvoltare personală: 

 descoperirea, identificarea, asumarea și dezvoltarea resurselor interioare proprii; 

 descoperirea și conștientizarea valorilor și a nevoilor care conduc adolescentul, 
asumarea deciziilor proprii și identificarea traseului profesional optim din perspectiva 
acestora; 

 identificarea emoțiilor proprii și dezvoltarea exprimării emoționale și a inteligenței 
emoționale; 

 eficientizarea comunicarii și relaționării în diferite contexte prin identificarea și 
corectarea blocajelor în comunicare; 

 dezvoltarea capacității de ascultare activă, creșterea empatiei; 

 creșterea încrederii și a stimei de sine, a siguranței și păstrarea calmului în condiții 
de stres; 

 dezvoltarea capacității de a fi mai prezent în viața de zi cu zi, de a elimina stresul și 
anxietatea, de a îmbunătăți somnul și de a învăța mai eficient; 

 cunoașterea propriei personalități și acceptarea personalității celuilalt; 

 dezoltarea creativității, spiritului de inițiativă și leadership. 



 
 
 

 
 
 
 
  

 

 Ce tehnici folosim în cadrul atelierelor de dezvoltare personală: 

 tehnici din NLP (Programare neuro-lingvistică); 

 tehnici de Mindfulness (abilitatea de a te concentra mai bine pe momentul 

prezent, de a fi mai atent și mai eficient) 

 tehnici de  memorare și învățare rapidă; 

 povești/metafore terapeutice 

 

Structura programului: 

Programul de dezvoltare este structurat în 4 module: 

 Modulul 1: Cine sunt eu?  

 Modulul 2: Cine sunteți voi? 

 Modulul 3: Ce vreau eu de la viață? 

 Modulul 4: Cum să ating steaua la care visez? 

Programul este gândit  ca un întreg și de aceea constituie un avantaj participarea la toate 

atelierele de lucru. Este posibilă însă și participarea la un singur modul. La finalul programului se 

poate întocmi, la cerere, un raport de evaluare privind evoluția adolescentului de-a lungul 

desfășurării programului (doar pentru cei care au participat la cel putin 5 din cele 10 ateliere de 

lucru). 

Vârsta recomandată: 12-14 ani, 15-19 ani 

Program: 10 întâlniri a câte 90 de minute fiecare. 

Preț:40 lei/adolescent/întâlnire; 70 lei/adolescent/modul sau 350 lei/ adolescent/ 

program;  în preț sunt incluse toate materialele de lucru; 

Reduceri:10% pentru frați, la plata integrală a programului 

 

Cu considerație, 

Ing. Raluca Grigore – NLP Practitioner   Telefon: 0721379325 

Prof. Doina Geru – NLP Practitioner    Telefon: 0752303368 

Email: www.lead_consult@yahoo.com 

 


