
 

 
 

Misiunea Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României este de a le oferi 

copiilor și tinerilor toate instrumentele de care au nevoie pentru  a-și rafina talentul 

și de a deveni cu adevărat cei mai buni în domeniul ales. 

Pentru a avea succes într-o lume competitivă, copiii au nevoie și de un alt tip de 

sprijin, de aceea este necesar să se cunoască foarte bine  și să găsească înăuntrul lor 

ce își doresc de la viață și, cel mai important, cât de mult li se potrivește visul pe 

care îl au. 

De cele mai multe ori tinerii se orientează către școli sau către cariere ce nu le 

valorifică aptitudinile, iar rezultatul este o viață profesională care nu le va oferi 

satisfacția pe care și-o doresc.  De aceea venim în sprijinul acestora cu un modul de 

consiliere vocațională, prin intermediul căruia vor învăța: 

 să-şi  dezvolte încrederea în sine şi să îşi cunoască propriile limite; 

 să depăşească blocajele din comunicare, să rezolve conflicte prin strategii care 

apelează la resursele proprii ; 

 să comunice într-o manieră clară şi asertivă cu ceilalţi, putând să se facă 

înţeleşi şi la rândul lor să-i înţeleagă pe ceilalţi; 

 să îşi dezvolte capacităţile cognitive (gândirea, limbajul, memoria şi atenţia) 

 să coopereze şi să lucreze în echipă pentru atingerea unui scop; 

 să  stabilească obiective realiste, pe care le pot îndeplini; 

 să cunoască abilitățile și resursele de care dispun și în funcție de asta să decidă 

asupra traseului educațional și profesional pe care îl vor urma. 

Complementar acestui modul de consiliere vocațională Fundația Dan Voiculescu vine 

și în sprijinul părinților. Astfel organizăm ședințe de consiliere parentală, de grup sau 

individuale, oferindu-le parinţilor posibilitatea de a-şi înțelege mai bine copiii și de a 

găsi soluții de depășire a dificultăților ce pot apărea în relația dintre cele două parţi. 

Profesor Coordonator: Florentina Negrescu – psiholog 

Vârstă: 15-18 ani 

 


