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                             Gestionarea psihoemoţională a elevilor în timpul pandemiei 

 Pentru  elevi  

 Vor trebui să ştie că miliarde de oameni sunt în aceeaşi situaţie cu ei. 

 Să descopere emoţiile prin diferite activităţi ( desene, jocuri, fişe, filmuleţe etc. ) prin care  

să reprezinte starea lor emoţională în această perioadă. 

 Stabileşte –ţi un scop pentru care să te trezeşti dimineaţa şi în care să te implici activ.  

 Planifică-ţi timpul pentru învăţat, lecţii, joacă ( în casă, afară după situaţii ). 

 Încearcă şă înţelegi şi comportamentele părinţilor. 

 

 Pentru părinţi  

 Fii atent ce vizionezi sau ce discuţi în prezenţa copiilor tăi. 

 Este foarte important ca părinţii să vorbească şi să încurajeze copii, să vorbească despre 

emoţiile lor . Încurajează-ţi copilul să pună întrebări şi şă îţi împărtăşescă felul în care se 

simte. 

 Păriţii vor fi cei care oferă în pandemie copiilor sentimentul de siguranţă şi protecţie. 

 Părinţii să încerce să îşi gestioneze anxietatea când sunt singuri, fără a transmite 

angoasele lor şi copiilor. 

 Descoperă mici momente de fericire. Pune la îndemâna copiilor cât mai multe materiale 

creative. 

 

 Pentru cadre didactice 

 Predarea lecţiilor exclusiv online necesită mult timp de acomodare  şi 

multă răbdare. 

 Pregătirea pentru lecţii, adaptarea mesajelor şi conţinuturilor în 

dependenţă de vârstă, selectarea instrumentelor potrivite pentru clasă , 



colaborarea cu părinţii, pregătirea tuturor materialelor , necesită multă 

răbdare  şi devotament.  

 Încurajare, schimbarea regulilor, gândire critică în mediul online, toate 

sunt bine gândite de profesori cei care nu sunt de fapt nici medici, nici 

poliţişti, nici informaticieni ,nici paznici online. 

 Cheia este echilibru, abordarea optimă prin care să gestionăm cât mai bine 

toate riscurile  şi să colaborăm cât mai stâns. 

 Monitorizarea elevilor, organizarea şi planificarea orelor. 

 

    

 

  


