Primeri dobrih praks – vzemite ali pustite

Tudi v teh časih V šoli za ravnatelje vzdržujemo stike z ravnatelji. Iz pogovorov z njimi smo
izluščili veliko dobrih načinov vodenja. Z njihovim privoljenjem jih posredujemo. Gotovo so
primeri dobrih praks tudi pri vas. Pošljite nam jih in mi jih bomo brez avtorstva in virusov
razširili naprej.

Ključne besede: komunikacija, sodelavci, starši, otroci, korona

Komunikacija s sodelavci
-

-

Vsako jutro od 7. do 8. odprem pogovor v Zoomu, vključi se kdor želi. Tiste, ki se ne
vključijo en teden, pokličem. Vsake toliko časa odprem pogovor samo za kuharice,
čistilke, hišnika.
Vsako jutro povabim 4 učitelje na virtualno kavo in z njimi poklepetam. Tako lahko vsi
pridejo do besede.
Vsak teden zaposlenim pripravim kratek dopis . Dajem jim veliko povratnih
informacij, jih vzpodbujam in mirim.
Vsak teden se z vsemi dobim na videokonferenci.
Ker smo mali vrtec, vsak teden pokličem vsako sodelavko.
Vsak teden pošiljam Novičnik, o vsem, kar se dogaja.
Imamo Tedenske novice o dogajanju v vrtcu.
Ves čas smo medsebojno povezani preko foruma, si izmenjujemo šale in anekdote.
Sama jim pogosto napišem kakšno pozitivno sporočilo. Slišimo se tudi po telefonu.
Vsi učitelji uporabljajo za komunikacijo z učenci in s starši isto orodje.
Pripravljamo video tečaje za uporabo spletnih orodij in za izvedbo ocenjevanja.
Znotraj aktivov sodelujejo in si pomagajo.

Komunikacija s starši
-

Svetovalna delavka vzpodbuja učence in starše, daje informacije in po potrebi nudi
tudi psihosocialno pomoč.
Na spletnih straneh imamo nove rubrike (Posnetki s hodnika, Povežimo se), kjer vsi
lahko nalagajo slike in vtise iz osamitve.
Staršem pošiljamo »paketke aktivnosti« - lutkovne igrice, plese, filmčke – tako tudi
vzdržujemo kondicijo vzgojiteljic in pomočnic.
Zelo dobro je obiskana spletna stran, rubrika Domači vrtec, kjer za starše pripravljajo
razne dejavnosti, lutkovne igrice, didaktične pripomočke in še veliko drugih idej za
delo z otroki doma.

Organizacija dela

-

-

Dan dejavnosti smo izvedli kot sprehod v bližnji gozd, poslali so fotografije. Učenci so
sami odgovorni za izvedbo.
Zbiramo prostovoljne prispevke za najbolj ogrožene učence (botrstvo).
Izdelujemo zaščitne maske.
Dali smo razpis za prostovoljce, ki pomagajo pri varstvu na domu.
Kar veliko strokovnega kadra se je prijavilo na izobraževanja na daljavo, ki so jim bila
ponujena s strani MIZŠ, ZRSŠ in ŠR-ja. Pridno prebirajo strokovno literaturo in mi
pošiljajo refleksije na prebrano.
Dogovarjamo se za postopno aktivacijo – čiščenje vrtca, razkuževanje igrač in
pripravljanje enote za pričetek delovanja, pred napovedanim odprtjem vrtca.
Po pravici povem, da me ne skrbi pričetek dela za večino zaposlenih. Me pa skrbi,
kako bom lahko zaščitila tiste, ki so kronično bolni ali po težki bolezni in starejše
zaposlene nad 55 let. Jim bomo lahko omogočili, da ostanejo še nekaj časa na čakanju
na delo?

Skrb zase
-

Šola je prišla k meni domov.
Vsak dan grem na sprehod v okolico svojega doma.

