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Primul pas în dezvoltarea mea personală a fost reprezentat de 
autocunoaștere. După această etapă, am descoperit ce anume trebuia 
îmbunătățit. 

Am început cu încrederea în sine - care după părerea mea este cel mai 
important lucru, lucru ce te influențează foarte mult.  

Un alt lucru important a fost modul în care am început să mă văd și curajul 
pe care am început ușor, ușor să-l prind.  

Un alt pas a fost acela de a-mi schimba părerea despre eșec. Această 
problemă este des întâlnită la majoritatea tinerilor. Această teamă de eșec - ce se 
mai poate numi și frică - te face să renunți la a-ți pune planurile în practică, sau la 
a-ți expune punctul de vedere, lucru ce îți anulează oportunitatea de a evolua. 
Critica din partea celor din jur are un rol constructiv în dezvoltarea noastră și nu 
consider că ar trebui să ne fie teamă, deoarece doar așa putem vedea unde 
greșim, ce trebuie îmbunătățit și multe alte lucruri constructive. 

Toată această schimbare a venit odată cu finalizarea Liceul teoretic Ion 
Mihalache din Topoloveni, când a trebuit să iau o decizie foarte importantă, adică 
ce îmi doresc să fac pe viitor și la ce facultate voi merge.  

Am analizat foarte bine abilitățile pe care le aveam și în acest mod am reușit 
să fac atunci o alegere foarte bună de care sunt mândru și foarte încântat, 
respectiv Facultatea de Mecanică și Tehnologie, specializarea IEI. Acum sunt în 
anul 2 deja. 

În aceeași vară, am ales să mă și angajez, pentru a vedea cum este să lucrezi 
într-un colectiv, pentru a învăța lucruri noi și pentru a-mi descoperi noi abilități. 
Aici mi-am descoperit abilități legate de integrarea foarte rapidă într-un colectiv și 
îndemânarea de care am dat dovadă. 

Responsabilitățile destul de mari m-au făcut să devin mult mai serios și mai 
atent, iar faptul că am învățat multe lucruri într-un timp relativ scurt, mi-a crescut 
încredere de sine de care toți avem nevoie. 

Dezvoltarea personală înseamnă să te implici în tot ceea ce faci și să îți 
dorești să fii cel mai bun. Nu te poți dezvolta personal doar dacă participi la cursuri 
sau citești cărți. Important este să se vadă schimbarea, progresul, efectul acțiunilor 
întreprinse. Dezvoltarea personală este acțiunea de a te dezvolta și rezultatul ei. 

 
“Așadar, dacă azi ești exact ca și ieri, poți spune că ai identitate,  

dar nu că te-ai dezvoltat”. 


