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Eu sunt Alexandru Liviu Băban și sunt student în anul II la Facultatea de Mecanică și 

Tehnologie, Specializarea Tehnologia Construcțiilor de Mașini, din cadrul Universității din Pitești.  

Am absolvit Liceul Armand Călinescu din Pitești, profilul Electronică și Automatizări. 

Ce reprezintă dezvoltarea personala pentru mine? Pentru mine, înseamnă dezvoltare în toate 

aspectele vieții: în familie, în cercul de prieteni, și carieră. Dezvoltarea personală este un proces 

continuu de maturizare, de autocunoaștere, dobândirea de abilități si comportamente noi pentru ca 

viața noastră să fie mai împlinită.  

Fiind mai atent la oamenii care mă înconjoară și la experiențele, întâmplările lor din viață, am 

învățat multe lucruri, chiar dacă pe moment nu am realizat asta. 

Am început să văd lucrurile și din punctul altora de vedere și să fiu un om cât mai 

complezent, „și să nu sar cu parul” când altcineva are un punct de vedere diferit sau nu vede 

lucrurile din punctul meu de vedere. 

Am avut mereu diferite modele în viață, unul dintre ele și cel mai important a fost tatăl meu, 

care mereu este o persoană practică, gândește lucrurile de foarte multe ori și încearcă să dea tot 

ce are mai bun când își stabilește obiectivele, iar spre surprinderea multora și chiar și a mea, 

câteodată reușește tot ce își propune.  

Dar odată cu trecerea anilor, am învățat că nimeni nu este perfect, nici tatăl meu, toți avem 

defectele noastre, așa că am încetat să am un model în viață și am început să fiu pur și simplu eu și 

să-mi urmez propriul drum și poate, cine știe, la un moment dat, eu o să fiu un model pentru cineva. 

Întotdeauna este o cale de a ajunge unde vrem să ajungem, să ne atingem obiectivele pe care 

le avem. Important este să fim deschiși la minte și la schimbare, să ne părăsim zona de confort. 

Frica de eșec mereu ne împiedică în a atinge maximul dorit, dar acesta nu este singurul motiv 

pentru care îți spui „ nu este timpul acum”. Când scopul este stabilit și depunem cantitatea de 

energie și resurse necesare pe care trebuie să le investim în atingerea scopului, atunci lucrurile par 

mai clare. 

Școala joacă un mare rol în pregătirea pentru ce urmează în viitor. Ea încearcă să 

pregătească oamenii să fie gata să înfrunte greutățile vieții și ale societății în care trăim. 

Școala este cel mai bun mediu unde mi-am descoperit calitățile și lucrurile la care mă pricep. 

Este locul unde îți petreci cei mai frumoși ani, ai parte de diferite experiențe și înveți foarte multe 

lucruri. Este o a doua educație - pe lângă cea a părinților – care te învață cum să te porți în 

societate. 


