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ACADEMIA

Dincolo de situaţii există oameni
Dincolo de oameni există emoţii, gânduri, atitudini
Dincolo de atitudini există nevoi, amintiri, proiecţii 

Dincolo de cunoașterea lor este schimbarea

C.L.A.R. PRIN VIAȚĂ
PENTRU PREADOLESCENȚI



1. VIZIUNEA ACADEMIEI C.L.A.R.

INTRODUCERE

Numele meu este Alina Căprioară și sunt profesor, psiholog, doctor în știinţe, trainer în 
procese de schimbare personală și organizaţională. După o carieră de 17 ani în învăţământ, 
am simţit nevoia unui program alternativ care să ofere un suport și un ghid de învăţare 
pentru oameni, relaţii și organizaţii. Filosofia care m-a ghidat în acest demers a fost aceea că, 
o viaţă împlinită depinde de cunoașterea de sine, de calitatea relaţiilor noastre și de climatul 
locului de muncă. Această viziune s-a materializat în proiectul "Academia C.L.A.R."

2. FILOSOFIA ACADEMIEI C.L.A.R.

PE CE NE BAZĂM DEMERSUL?

Abordarea noastră se bazează pe concepte și instrumente din psihologie și psihoterapie 
structurate într-un program experienţial care își propune să identifice emoţiile, gândurile și 
atitudinile care formează comportamentele, influenţează relaţiile și decid nivelul de încrede-
re, siguranţă și performanţă la nivel personal și de grup. 

Filosofia noastră are la bază convingerea că, atunci când o persoană înţelege cauza profundă 
a emoţiilor, gândurilor și atitudinilor sale, are puterea să schimbe în bine realitatea sa și a 
celor din jur. Cu cât o persoană este mai conștientă de sine, de stilurile sale de gândire şi de 
comportament, cu atât aceasta va fi mai pregătită să îşi îmbunătăţească relaţiile și viaţa. 

3. PROGRAMELE ACADEMIEI C.L.A.R.

CE CONȚIN?

Academia C.L.A.R. propune o gamă de programe adresate persoanelor care doresc să intre 
într-un program de dezvoltare și cunoaștere personală cât și organizaţiilor care își doresc să 
investească în relaţiile interumane interne pentru îmbunătăţirea climatului organizaţional.

Vă invităm să vă înscrieţi la unul dintre programele noastre alternative de învăţare, adaptat 
pe trei generaţii de cursanţi - C.L.A.R PRIN VIAȚĂ pentru PREADOLESCENȚI, ADOLESCENȚI și 
ADULȚI - orientate spre conștientizarea de sine și îmbunătăţirea relaţiilor interpersonale.

Academia C.L.A.R. vine în întâmpinarea organizaţiilor deschise să investească în dezvoltarea 
relaţiilor interne și externe, cu trei programe inovatoare de training care combină instrumen-
tele terapeutice orientate spre sine și individ cu metode și abordări manageriale de creștere a 
performanţei.

1. "MANAGERUL C.L.A.R." este un program destinat exclusiv managerilor care vor să                   
folosească instrumente din psihologie pentru managementul resurselor umane, cu scopul 
optimizării climatului organizaţional.

2. "ANGAJATUL C.L.A.R." este un program care își propune să ofere angajaţilor competenţe de 
gestiune emoţională pentru a putea preveni situaţiile conflictuale sau stresante cu care se 
confruntă.

3. "ORGANIZAȚIA C.L.A.R." este un program destinat departamentelor și echipelor, cu scopul 
de a terapeutiza acele blocaje care afectează productivitatea și care tensionează relaţiile 
colegiale, afectând deopotrivă rezultatele companiei.

4. "TERAPIA PERFORMANȚEI" este un program adresat organizaţiilor care se simt provocate 
în atingerea unor obiective. Acest program oferă instrumente psihologice de obţinere a unor 
rezultate măsurabile și punctuale, într-un mod sănătos și realist.
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4. METODA C.L.A.R.

CE CONȚINE?

Metoda C.L.A.R. este publicată în articole știinţifice de specialitate la 
nivel internaţional, dezvoltată pe parcursul a zece ani de cercetare, 
construită pe concepte și noţiuni din psihologie și psihoterapie care 
identifică la baza comportamentului uman memoria, motivaţia și 
imaginaţia. Relaţia dintre aceste procese influenţează felul în care 
decodăm ceea ce se întâmplă, ceea ce simţim, gândim și decidem să 
facem. Cunoașterea și conștientizarea felului în care se construiește 
realitatea psihică pentru noi, ne oferă libertatea de a ne manifesta 
autentic și de a fi în contact cu puterea de a ne construi propria expe-
rienţă.a fi în contact cu puterea de a ne construi propria experienţă.

5. MISIUNEA ACADEMIEI C.L.A.R.

CE URMĂREȘTE?

Academia C.L.A.R. oferă o metodă de autocunoaștere și instrumentele 
necesare pentru a te conecta la tine, la relaţii și situaţii într-un mod 
sănătos. Această metodă te va ajuta să înţelegi emoţiile pe care le 
trăiești și comportamentele pe care le manifești în relaţionarea cu cei 
din jur, fiind un suport pentru dezvoltarea ta personală.

6. OBIECTIVUL ACADEMIEI

CE NE DORIM?

Prin intermediul programelor noastre vrem să ne aducem aportul la 
îmbunătăţirea calităţii relaţiilor interumane și a vieţii în genere. 

Obiectivul nostru principal este să oferim o variantă alternativă și 
competitivă de educaţie care să formeze trăsături și să dezvolte atitu-
dini sănătoase, reflectate în toate planurile sociale.

life quality hub



8. PROCESUL DE ÎNSCRIERE

CUM SE DESFĂȘOARĂ?

Persoanele care vor să participe la programele Academiei C.L.A.R. în 
funcţie de grupul în care se  încadrează, vor parcurge un proces de selecţie 
care implică o evaluare a motivaţiei, a dorinţei și a deschiderii lor spre 
schimbare. Acest proces se va aplica cu fiecare persoană în parte având 
scopul să stabilească obiectivele și nevoile personale pe care fiecare partic-
ipant și le dorește.

Programa academiei este adaptată pe trei grupuri ţintă de cursanţi:
 1. PREADOLESCENȚI | 12 - 14 ani
 2. ADOLESCENȚI | 15 - 19 ani
 3. ADULȚI | 20 + ani

Organizaţiile care vor să afle mai multe informaţii despre programele 
noastre de training, ne pot scrie la adresa clar@alinacaprioara.ro.

7. STRUCTURA

CARE SUNT ETAPELE?

Academia C.L.A.R. conţine patru etape de dezvoltare, etapizate în:

Fiecare etapă se desfășoară pe perioada a patru săptămâni, cuprinsă în 
patru etape de dezvoltare.
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CONȘTIENTIZARE
asupra cauzelor care determină 

gândurile, stările și trăirile

LIBERTATE
faţă de fricile, barierele și 

constrângerile care blochează dezvoltarea

AUTENTICITATE
în exprimarea nevoilor 

și dorinţelor într-un mod sănătos

RESPONSABILITATE
în asumarea puterii 

de a crea realitatea dorită
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C.L.A.R. PRIN VIAȚĂ PENTRU PREADOLESCENȚI

CUI SE ADRESEAZĂ?

Părinţilor care își doresc dezvoltarea inteligenţei emoţionale și relaţio-
nale a copilului lor printr-un demers care îi va oferi:
●Creșterea încrederii în propria persoană;
●Creșterea capacităţii de a-și identifica și gestiona emoţiile negative;
●Abilitatea de a-și exprima nevoile și emoţiile într-un mod sănătos;
●Eliberarea de unele experienţe trecute (examene ratate, divorţul 
părinţilor, conflicte familiale) care i-au creat dificultăţi de adaptare;
● Competenţa de a fi prezent și conectat la nevoile personale în același 
timp cu nevoile celor apropiaţi.

PUBLICUL
ȚINTĂ

AUTOANALIZĂ

Îţi dorești să ai un copil care să se cunoască pe sine atât de profund 
încât să poată face alegerile cele mai potrivite pentru viaţa lui? Vrei ca 
acesta să aibă încredere în el și să nu se mai simtă timorat sau timid în 
faţa unor persoane sau situaţii? Să fie fericit indiferent de provocările 
pe care le va experimenta în viaţă? C.L.A.R. PRIN VIAȚĂ pentru 
PREADOLESCENȚI oferă răspunsuri la preocupările și provocările pe 
care aceștia le experimentează în definirea identităţii personale.

CARE ESTE DEMERSUL?

În fiecare zi de miercuri, de la data de start a programului, în cadrul unui 
grup restrâns de maximum 12 persoane, pe o perioadă de 4 luni, vor avea 
loc 18 workshopuri, în care fiecare copil va parcurge toate etapele 
programului C.L.A.R. pentru a dobândi competenţele de gestiune 
emoţională și relaţională. 

SCOPUL

PROCESUL
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WORKSHOP INTRODUCTIV 
AUTOANALIZĂ 
● Evaluare stimă de sine, stare de bine și imagine de sine

PATRU WORKSHOPURI - CUNOAȘTEREA DE SINE
●Conștientizarea simţurilor, emoţiilor, gândurilor și 
comportamentelor manifestate

PATRU WORKSHOPURI - SCHIMBAREA DE SINE
● Intervenţie asupra simţurilor, emoţiilor negative, distorsi-
unilor cognitive și comportamentelor contraproductive

PATRU WORKSHOPURI - COMUNICAREA AUTENTICĂ
● Contact cu emoţiile, gândurile și comportamentele 
manifestate în relaţionare și exprimarea lor asertivă și în 
avantajul relaţiilor profunde

PATRU WORKSHOPURI - ATITUDINEA RESPONSABILĂ
● Responsabilizarea și dobândirea puterii de a gestiona 
emoţiile, gândurile și comportamentele în avantajul stării 
de bine

WORKSHOP FINAL
AUTOANALIZĂ
● Reevaluarea stimei de sine, stării de bine și imaginii de 
sine



 

În cazul în care doriţi să aflaţi mai multe despre programele noastre și 
investiţia aferentă, vă rugăm:
-  să ne scrieţi pe adresa de e-mail clar@alinacaprioara.ro sau 
- să ne contactaţi la numărul de telefon 0741 544 992.

CONTACT

CE URMĂRIM?

Prin C.L.A.R. vezi cum relaţiile și experienţele din viaţa copilului tău 
capătă sens și devin resurse pentru starea sa de bine.

Acesta va obţine la final:

1. O mai bună cunoaștere de sine;
2. O inteligenţă emoţională crescută;
3. Capacitatea de a se exprima liber și autentic;
4. Capacitatea de a iniţia și de a menţine relaţii semnificative;
5. Resurse interioare pentru gestionarea emoţiilor negative (frică, 
timiditate, furie, tristeţe, rușine).

OBIECTIVELE
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