
Salutare,

Îți scriem acest mesaj pentru a-ți spune, în primul rând, că alt tău copil este bine și
învață într-o școală care trece prin procesul Școala Încrederii.

Ce înseamnă asta? Ei bine, Şcoala Încrederii este primul proces care transformă
experienţele de învăţare ale copiilor prin schimbarea relaţiilor dintre elevi,
profesori şi părinţi din neîncredere în încredere, din critică şi respingere în
acceptare, din dependenţă în autonomie. Procesul are ca fundament o cercetare
continuă, efectuată de o echipă de experţi din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai, al
cărei prim rezultat a relevat, drept una dintre principalele probleme existente în
educaţie, lipsa încrederii între adulţi.

Cum facem asta? Școala va trece printr-un proces asumat de cel puțin cinci ani,
la finalul căruia va primi certificarea de Școala a Încrederii. Directorul instituției
trece prin propriul program de certificare, pentru o perioadă de 12 luni, timp în
care are acces la o comunitate de directori cu probleme şi preocupări similare, la
resurse gândite de directori pentru directori, la inspiraţie, la acces la bune practici
din România şi străinătate sau la exemple de politici, procese şi programe care să
îi facă munca mai ușoară. În același timp, profesorii participă la mai multe module
de învățare împărțite în patru direcții: academic, leadership, wellbeing și educație
globală. Cursurile sunt susținute de specialiști și facilitatori din cadrul Mind
Education și Transylvania College.

Ce e foarte important de reținut? În Şcoala Încrederii, copiii pot obține rezultate
academice fără un cost emoțional pe termen lung. Ei îşi creează o comunitate în
care se manifestă grija pentru colegi, în care învaţă din greşeli, acceptă
disconfortul şi sunt inspiraţi de către adulţii din jurul lor. Elevii din Şcoala Încrederii
îşi descoperă punctele forte, dar nu ignoră vulnerabilităţile şi au încredere că
adulţii din jurul lor (profesori, directori, părinţi) le vor ghida călătoria.

La ce să te aștepți? La altfel de discuții cu profesorii și directorii din școală și la
evenimente conduse și gândite de către copii pentru că școala este, în primul
rând, despre ei. Cel mai important dintre ele este Ziua Încrederii, sărbătorită pe 13
mai de fiecare dintre cele 104 de școli parte din proces și, cu ocazia căruia, elevii
au ocazia să gândească și să propună activități care au la bază încrederea.

Aflați mai multe despre procesul Școala Încrederii la care participă, în acest
moment, 104 de grădinițe și școli de stat din România, de pe site-ul
scoalaincrederii.ro sau de pe pagina noastră de Facebook.

O țară de încredere are nevoie de copii cu încredere!



P.S.
Pentru că, dincolo de a oferi încredere, este extrem de valoros să primești, la
rândul tău, ne bucurăm să vă anunțăm că Școala Încrederii a devenit partenerul
Librăriilor Cărturești în campania “Back to School” din această toamnă. Asta
înseamnă că un procent din fiecare produs vândut, parte din campanie, va reveni
procesului Școala Încrederii pentru susținerea unei școli din proiect. În plus, am
pus bazele raftului Școala Încrederii, pe care-l găsiți urmând link-ul
https://carturesti.ro/raft/lecturi-scoala-increderii-1191505 și care conține cărți
recomandate pentru copiii și adulțiii din școlile noastre. Bonus, cu codul
SCOALAINCREDERII20 aveți și 20% reducere! Încercați cu încredere!

Director Executiv Școala Încrederii

Letiția Suciu
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