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Ziua Ȋncrederii la Colegiul Tehnic „Raluca Ripan” 

 

          Azi dorim să vă povestim tuturor despre încredere.  

         Ce înseamnă încrederea, cum transmitem încredere și, foarte important, cum 

devenim persoane cu și de încredere?  

         Şcoala 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. 

  

        Azi, 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 implică 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-a desfășurat azi 13 mai: 

      

 Dezbatere despre încredere ce a avut ca punct de plecare vizionarea ecranizării 

,,Băiatul cu pijamele în dungi’’, după romanul omonim al lui John Boyne; 

 Activitate de grup „Copacul Ȋncrederii”, având ca rezultat realizarea unui copac ale 

cărui frunze sunt scrisorile de mulţumire ale elevilor adresate profesorilor şcolii 

noastre; 

 Activitate practică „Tehnici de ȋmpletire”; 

 Diverse lecţii de dirigenţie on-line : Ȋncrederea şi stima de sine, un dar pe care poţi 

să ţi-l faci, Poşta Ȋncrederii, Dezvoltarea ȋncrederii ȋn sine, Stima de sine. 
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                  Mulţumim tuturor celor implicaƫi ! 

 


