
 Joi, 13.05.2021 la Colegiul Național „Liviu Rebreanu” se va marca 

pentru prima dată  ZIUA ÎNCREDERII.  

 

 O școală în care relațiile sunt bazate pe încredere contribuie la 

dezvoltarea armonioasă a elevilor și creează o conexiune puternică de 

solidaritate și sprijin între elevi, profesori și părinți. Haideți să fim 

împreună în acest demers și să asigurăm astfel un climat favorabil pentru 

a „crește” tineri responsabili și încrezători. 

 

„SINGURI PUTEM FACE ATÂT DE PUȚINE LUCRURI; ÎMPREUNĂ 

PUTEM FACE ATÂT DE MULTE” Helen Keller 

 

Dragi părinți, 
  

Azi dorim să vă povestim despre încredere. Ce înseamnă încrederea, cum transmitem 

încredere și, foarte important, cum devenim persoane cu și de încredere? După cum 

bine știți, școala noastră se numără printre cele 54 din România care a devenit parte 

din procesul “Școala Încrederii”. Suntem în primul an din cei cinci ai certificării, dar 

schimbările în bine au început să se simtă și suntem foarte încrezători că vom fi și mai 

bine, și mai zâmbitori și bucuroși să venim la școală, în fiecare zi. 

  

Joi, 13 mai, vom celebra, pentru prima dată, „Ziua Încrederii”, eveniment pe care 

dorim să-l transformăm într-o tradiție în școala noastră. Această zi face și ea parte din 

modul în care copiii se implică în schimbările care au loc la noi, datorită procesului 

„Școala încrederii”. Elevii vor crea și se vor implica în activități care presupun atât 

leadership-ul, dar și pe ei ca persoane, ca individualități, indiferent de rolul pe care-l 

au în școală. Copiii vor participa la orele obișnuite, însă acestea se vor desfășura în 

jurul ideii de încredere. Ei vor avea ocazia să-și descopere vocea, să împărtășească ceea 

ce simt și să se implice în diferite discuții. 

  

Astfel, iată câteva dintre activitățile pe care școala noastră le va desfășura în data de 13 

mai: 

 Realizarea primului element vizual din cadrul programului „Școala încrederii”. 

 Abordarea temei încrederii, prin discuții, jocuri, video-uri de dezvoltare 

personală. 

 Ore de dirigenție centrate pe încredere si gestionarea emoțiilor. 

 

Vă invităm să ne fiți alături pe pagina noastră de Facebook (CNLR), pe site-ul școlii 

(ȘCOALA ÎNCREDERII - www.cnlr.ro) precum și pe pagina oficială a procesului „Școala 

Încrederii” (facebook.com/scoalaincrederii) 

  

https://www.facebook.com/Colegiul-Na%C8%9Bional-Liviu-Rebreanu-Bistri%C8%9Ba-181743865173344
http://www.cnlr.ro/?pagina=1413&
http://facebook.com/scoalaincrederii


Foarte important, echipa Şcoala Încrederii, prin fondatorii ei, Ruxandra Mercea 

(director executiv Transylvania College) și Domnica Petrovai (psihoterapeut, fondator 

Mind Education) vă așteaptă miercuri, 19 mai, între orele 17:00 și 18:00, la o întâlnire 

pe platforma Zoom pentru a vă explica ce înseamnă procesul Școala Încrederii, dar și 

pentru a vă răspunde la orice întrebare despre schimbările la care să vă așteptați și dar 

și modul în care ne putem implica toți, ca și comunitate. Pentru înscrieri, vă rog 

accesați acest link: https://forms.gle/xLVvPwRdbiW9oh5o6 

  

 

 

Să ne vedem cu bine! 

 

https://forms.gle/xLVvPwRdbiW9oh5o6

