PRIMER DOBRE PRAKSE VODENJA V ČASU IZOBRAŽEVANJA NA
DALJAVO
Osnovni podatki: VRTEC TRŽIČ, Tatjana Blaži
Naslov: Organizacija dela v vrtcu
Ključne besede (do 5): komunikacija, strokovni delavci, starši, izobraževanje

Obrazložitev primera (največ 500 besed)
1.

Opišite kontekst primera prakse in opredelite, katere so njegove ključne značilnosti.

V Vrtcu Tržič v času izrednih razmer dela uprava delno od doma, delno v pisarni in
hišnika, ki skrbita za vzdrževanje objektov, belita, urejata okolico in skrbita za
pretok vode zaradi legionele.
Ker smo imeli vpis otrok še pred karanteno, smo v tem času razporedili vpisane
otroke v skupine in oblikovali oddelke za novo šolsko leto. Pridobili smo soglasje
osnovnih šol, v katerih gostujemo z oddelki o prostorih za novo šolsko leto.
Strokovni delavci se na različne načine povezujejo z oddelki. Pri tem jim pomagajo
starši, ki vzpostavijo povezavo preko skypa, zooma in drugih programov. Nekateri
se srečajo preko teh povezav z manjšim številom otrok vsak dan ob določeni uri in
tako vzdržujejo povezavo. 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.
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.
Predvidevamo, da bodo zaposleni potrebovali zaščitno opremo, zato je
organizirano šivanje zaščitnih mask iz blaga s strani dveh delavk.
Ves čas smo medsebojno povezani preko foruma, si izmenjujemo šale in anekdote.
Sama jim pogosto napišem kakšno pozitivno sporočilo. Slišimo se tudi po telefonu.
2. Pojasnite razloge, zakaj lahko primer prakse koristi drugim ravnateljem.
Preverjeno dober način dela v času koronavirusa, zajeti so vsi zaposleni.
3. Navedite cilje, ki ste jih v primeru prakse uresničevali.
Ohranjanje sodelavcev v delovni kondiciji.
4. Katera pozitivna presenečenja in morebitne nepričakovane zaplete, ki ste jih v primeru
prakse zaznali, bi lahko izpostavili?
Dosegli in aktivirali smo tudi manj odzivne sodelavce, starši so veseli podpore in idej za
zaposlitev svojih otrok.

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

