
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 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 va desfășura în data de 13 mai:  
 

“CE INSEAMNĂ ÎNCREDEREA PENTRU MINE” 
INVITAȚI: 
RUXANDRA MERCEA - DIRECTOR EXECUTIV TRANSYLVANIA COLLEGE 
ANDREEA CIONCA ANGHELOF – MANAGING DIRECTOR ȘI COFONDATOR IMPETUM GROUP 
ZBÂRCEA GABRIEL - ȚUCĂ ZBÂRCEA & ASOCIAȚII 
ANDREEA ESCA - PRO TV 
DAN DARABONȚ – DIRECTOR LA BNR  
SILVIA DINICĂ - SENATOR 
LIVIU SEBASTIAN JICMAN – DIRECTOR MUZEUL NAȚIONAL COTROCENI  
RADU CARP - PROFESOR LA FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE  
CRISTI BACIU - ASISTENT CABINET SENATOR 

FILM - MESAJE DESPRE ÎNCREDEREA ÎN ȘCOALĂ - TRUPA DE TEATRU AS 
A COLEGIULUI NAȚIONAL GHEORGHE LAZAĂ R 

NEUROCHIMIA ÎNCREDERII - PREZENTARE REALIZATAĂ  DE CAĂTRE ELEVI 

Debate- MOȚIUNE - ACEST PARLAMENT AR IMPLEMENTA PROCEDURA ȘCOALA ÎNCREDERII ÎN 
TOATE ȘCOLILE DIN ROMÂNIA 

DANS ȘI MUZICĂ  - DEPARTAMENTUL ARTISTIC AL COLEGIULUI NAȚIONAL GHEORGHE LAZAĂ R 

  
Vă invităm să ne fiți alături pe pagina noastră de Facebook (https://www.facebook.com/cnghlazar/life/),  

precum și pe pagina oficială a procesului “Școala Încrederii” . 
  

Foarte important, echipa Scoala 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

