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Câteva gânduri pentru managerii școlari în timpul Pandemiei COVID-19
1. Fiți înțelegător cu dvs.! Este important să înțelegem că nu putem rezolva toate problemele generate
de COVID 19 la nivelul comunităților noastre școlare. Este esențial să comunicăm cu cadrele didactice, cu părinții
și cu elevii, să-i ascultăm când ne solicită și să îi asigurăm că suntem acolo, pentru a le veni în ajutor.
2. Nu veți putea citi toate informațiile! Primim cantități uriașe de informații (anunțuri, informații de la
Ministerul Educației şi Cercetării, de la ISJ, de la cadrele didactice din școală, de la părinți etc). Triați aceste
informații. Nu veți putea răspunde tuturor. Este important să avem o perioadă din zi în care să ne oferim timp
nouă înșine sau celor dragi nouă. Închidem și ținem departe dispozitivele de comunicare în acest interval!
3. Comunicați permanent și strategic! Există zeci de oameni care vă caută pentru îndrumări. Comunicarea
periodică a dvs. cu toți actorii educaționali este utilă. Este important ca elevii, părinții, cadrele didactice, membrii
comunității să vă știe aproape. Comunicați periodic, transmiteți informații importante și relevante. Nu uitați,
sunteți un lider.
4. Fiți sincer! Explicarea raționamentelor din spatele deciziilor este extrem de utilă. Este dificil în perioada
asta pentru noi toți, ne putem simți izolați și ne facem griji pentru deciziile luate. Să nu uităm că toți putem simți
la fel, toți suntem în aceeași barcă. Explicați de ce ați făcut o alegere, spuneți dacă nu sunteți sigur de decizia luată,
spuneți că faceți tot ce credeți că este mai bine pentru școală. De asemenea, recunoașteți că este posibil să greșiți.
Soluții magice nu există.
5. Fiți vizibil! Salutați zilnic părinții, colegii, elevii. Întrebați-i cum se simt.
6. Nu distrugeți ceea ce a funcționat ani de-a rândul! La sfârșitul crizei vom reveni la ceea ce aveam.
Școala va reveni la poziția ei puternică. Comunicați acest lucru cât mai des, tuturor actorilor educaționali.
7. Nu uitați de planurile de viitor! Probabil că după criza generată de Covid-19 vor exista momente dificile în
ceea ce privește sănătatea mintală și finanțarea școlii. Discutați despre viitor cu colegii din consiliul de administrație, cu
reprezentanții autorității locale. Aveți în vedere posibile probleme, chiar dacă viitorul este încă incert.
8. Aveți grijă de dumneavoastră în aceste momente dificile! Nu uitați că ASTĂZI este mai aproape de
sfârșitul crizei decât era IERI.
9. Oferiți ajutor! Recomandați elevilor, părinților și cadrelor didactice să solicite ajutor specializat de la
specialiștii CJRAE Vrancea. Dacă se simt stresați sau neliniștiți în aceste perioade incerte, pot suna și discuta cu un
specialist ce va oferi asistență psihopedagogică gratuită, la distanță, respectând principiul confidențialității.
Solicitările se primesc pe adresa de e-mail cjrae_vn2007@yahoo.com.
10. Ce altceva mai putem face? Dacă sunteți în măsură să îi ajutați pe ceilalți în această perioadă, vă rugăm
să luați în considerare efectuarea unei donații către organizații ce oferă asistență socială celor aflați în dificultate.
Recomandați acest lucru elevilor, părinților și cadrelor didactice din școala pe care o conduceţi!
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