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Bine ați venit la modulul 14 din toolkit-ul NES

În acest modul analizăm importanța facilitării de rutine pentru elevii cu NES și 
cum să le organizăm.

Obiective

Până la finalul acestui modul, veți putea:

 să recunoașteți diferența dintre rutinele disruptive și cele facilitatoare în relație 
cu NES

 să aplicați anumite rutine cu elevii cu NES în mod clar și să includeți și alți 
stakeholderi pentru a asigura implementarea cu succes a acestora

 să înțelegeți importanța integrării unor rutine clare în procedurile de 
gestionare a clasei și a implicării altor stakeholderi

Rutine și ritualuri
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Introducere

Întrebări reflexive

Strategiile din clasă legate de rutine și ritualuri vor diferi de la profesor la profesor 
și de la școală la școală, dar adevărul este că profesorilor li se cere să fie creativi și 
inovatori în această privință. Gestionarea rutinelor și a ritualurilor va fi mai ușoară 
dacă sunt implementate strategii simple, personalizate de predare pentru elevii cu 
nevoi speciale. Profesorii sunt agenți ai schimbării. Profesorii pot face diferența! 
Gândiți-vă la diferențele pe care vreți să le faceți.

Să facem acum o auto-reflectare și să începem să ajustăm niște vele:

 Ce lucruri vă dau speranțe cu privire la contextul educațional în care vă aflați
 Care este abordarea dvs. referitoare la schimbare în contextul clasei dvs.
 TÎn ce măsură reflectați asupra propriei dvs. practici?

Pre-reflecție

Schimbarea și auto-reflectarea sunt element cheie în viețile noastre, indiferent dacă 
dorim să abordăm ceva în propriul nostru mod de acțiune sau chiar când dorim asta.


Ce au în comun aceste afirmații

 „Definiția nebuniei este să faci același lucru mereu și mereu și să aștepți un rezultat 
diferit.

 „Dacă faci ceea ce ai făcut întotdeauna, obții ceea ce ai obținut întotdeauna.
 „Nu schimba niciodată o echipă câștigătoare."


-	Sunt despre schimbare. Iar schimbarea, deși este un aspect constant al vieților noastre, 
este adesea dificilă pentru mulți oameni, mai ales în organizații mari și complexe.


Pare să fie clar că dacă ceva nu funcționează în contextul clasei dvs., atunci ar trebui să 
începeți un proces de auto-reflectare. De ce nu funcționează? Ce pot face pentru a face 
diferența în situația mea? Este ceva ce de care trebuie să mă ocup chiar acum? Din 
contră, dacă ceva este făcut bine, de ce să îl schimbăm?


Schimbarea este posibilă și, în calitate de profesori și educatori, prețuim acest gând. 
Uitați-vă la ce spune C.S. Lewis:


 „Sunt lucruri mult mai bune în față decât cele pe care le lăsăm în urmă". Asta e tot ce 
trebuie să auzim pentru a aprecia mai bine situația în care ne găsim în prezent. 


Așa cum spune Steve Maraboli, „Adevărul este că, dacă nu renunți, dacă nu te ierți, dacă 
nu ierți situația, dacă nu îți dai seama că situația s-a terminat, nu poți merge înainte." 


Sau, pentru o perspectivă mai directă, luați în considerare cuvintele înțelepte ale lui 
William Arthur Ward: „Pesimistul se plânge de vânt; optimistul îl așteaptă să se 
schimbe; realistul ajustează velele.”
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Studiu de caz

spațiul nostru fizic și pentru stilul nostru de management, putem adopta 
abordarea încercare-și-eroare. 


Structura și procedurile sunt părți vitale ale managementului clasei. Fiecare 
parte a zilei trebuie să fie gândită și aliniată la ceea ce funcționează cel mai 
bine pentru stilul dvs. de predare,  personalitățile elevilor dvs., grupa de vârstă 
și orice dificultăți speciale care ar putea distrage atenția.


Începeți planificarea de îndată ce vedeți clasa:

 închipuiți-vă fiecare oră; întrebați-vă ce veți face și cum se poate face cu 
ușurință.

 când sosesc elevii dvs., faceți-i să accepte prin proceduri de predare în 
clasă, împreună cu conținutul dvs., în timpul primei săptămâni de ore.

 explicați cum să intre și să iasă din clas
 cum să obțină materialele necesare
 cum să predea și să transfere munc
 cum să lucreze într-un gru
 cum să se miște între activități și cum să iasă din clas
 mersul la toalet
 alinierea și mersul în rân
 acordarea întregii atenții la semnalul dvs
 ridicarea mâinii când doresc să vorbeasc
 fiți siguri că vă acoperiți așteptările, inclusivul modul în care vă comportați 

în clasă și consecințele comportamentelor inadecvate
 utilizarea corectă a tablei și a markerelor (împărțite în secțiuni inclusiv 

temele pentru acasă
 aspectul paginii pentru caiete…

POVESTEA 1 – Profesoara

După cum înțeleg, când dezvoltăm ca profesori rutine de clasă, oportunitatea 
pentru comportamente inadecvate scade deoarece elevii noștri știu ce se 
așteaptă de la ei și ce trebuie să facă. De asemenea, rutinele ne ajută să 
evităm „deciziile eronate”, respectiv interpretarea eronată a comportamentului 
unui copil drept comportament inadecvat; de exemplu, când un copil nu ști că 
trebuie să își ascută creionul după ce se termină ora în loc să facă asta în 
timpul orei sau cel puțin să ridice mâna și să ceară permisiunea. Mai mult 
decât atât, dacă elevii cunosc pașii necesari pentru a îndeplini o sarcină,.


Dacă dezvoltăm planuri pentru aceste activități care funcționează pentru 

Poveștile profesorului, poveștile elevului

În această secțiune veți citi două povești astfel încât să le puteți compara și să faceți 
deosebirile între ele. Apoi veți reflecta asupra motivelor pentru care profesorii au rutine 
și ritualuri. Vom analiza  modurile în care pot fi îmbunătățite propriile dvs. strategii 
ascultând vocea profesorilor care vorbesc despre rutinele și ritualurile lor.

Să începem cu o profesoară care reflectează asupra abordării ei referitoare le 
rutine în clasă. Apoi vom merge la un elev pentru a vedea punctul său de vedere.


După ce citim perspectiva profesoarei, reflectăm asupra motivelor pentru care 
profesorii au rutine și ritualuri. Cărui scop servesc acestea? Au drept scop să îmi 
ușureze mie viața sau să ușureze viața elevilor mei?


Apoi, după ce citim și perspectiva elevului, cum credeți că afectează rutinele 
diferiții elevi din clasa dvs.? Notați câteva puncte specifice în jurnal.
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Nu veți regreta că aveți rutine și ritualuri bune implementate, indiferent dacă 
sunteți un profesor mai structurat de ciclu primar sau dacă sunteți un profesor 
de ciclu gimnazial cu multe clase diferite. 

POVESTEA 2 – Elev

Când eram în ciclul primar, profesorii aveau rutine foarte the specifice pe care 
le utilizau la oră și, deși eram destul de vioi ca elev, înțelegeam motivele 
pentru care aveam nevoie de limite. Profesorii mei, de exemplu, au întâmpinat 
toți elevii la ușă. Ei ´prindeau´ în mod constant elevii făcând lucrul corect. Ei au 
învățat elevii comportamentele pe care voiau să le vadă. Ei au învățat elevii 
cum doresc să fie tratați și au accentuat comportamentul și atitudinile care 
erau corespunzătoare. De asemenea, au convenit cu clasa asupra unor reguli, 
rutine și așteptări și le-au aplicat cu consecvență, indiferent dacă au avut 
consecințe pozitive sau negative. Erau pasionați de materia pe care o predau și 
păreau să muncească din greu pentru a construi încrederea reciprocă chiar și 
când încrederea a fost zdruncinată. De asemenea, am observat uneori cum își 
exprimau emoțiile păstrându-le pentru moment.


Am fost diagnosticat cu ADHD în primul meu an din ciclul gimnazial, când 
aveam 12 ani. Pentru mine, asta a fost o lovitură importantă pentru stima mea 
de sine. Nu puteam să-mi dau seama de ce s-a schimbat atât de mult 
comportamentul meu și cât de slab mă descurcam din punct de vedere 
academic. Notele mele au început să devină din ce în ce mai mici și până în al 
patrulea an am plecat din școala aceea și m-am orientat către alta. Mi-am dat 
seama că nu mă potriveam nicăieri. Când mă uit acum înapoi, observ că 

profesorii mei din școala gimnazială nu erau la fel de pregătiți.


Da, desigur, erau reguli în jurnalul la care suntem ne-am abonat cu toții, dar 
profesorii din școală aveau cu  toții rutine și așteptări diferite de la elevi. Nu 
piteam face față unei astfel de situații. Mintea mea, care este adesea undeva în 
Țara cucului nu este gata să preia atât de multe schimbări și atât de multe 
așteptări pentru comportament și moduri de a face lucruri. 


Îmi plăceau în special orele de spaniolă. Profesorul era mai mult ca un 
învățător de ciclu primar. Ne saluta întotdeauna la ușă, avea rutine bune 
implementate și ne făcea să practicăm spaniola foarte mult în oră. M-am 
adaptat bine la orele lui și am considerat materia lui ca fiind materia la care 
mă descurcam cel mai bine. Întotdeauna păream implicat în tot și îmi plăcea 
schimbul glumeț de replici. Celelalte materii erau întotdeauna dificile pentru 
mine… dar îmi dau seama acum că profesorii nu făceau în așa fel încât să îmi 
fie ușor să mă integrez și mă simțeam neajutorat. Îmi amintesc chiar că de 
câteva ori profesorul meu de spaniolă mi-a confiscat telefonul mobil. Nu mi s-
a părut niciodată aspru cu mine. În mod clar greșisem și mi-am recunoscut 
greșeala… Nu puteam spune același lucru despre ceilalți profesori… uneori 
tratau alți elevi cu îngăduință dar nu și pe mine… 


Cu toții ne găsim drumul în viață. Acum lucrez la o agenție de voiaj și am o 
poziție de conducere. Spaniola m-a ajutat foarte mult să ajung unde sunt. Știu 
că a fost probabil vina mea că nu m-am purtat mai bine la oră… dar mă întreb 
dacă profesorii ar fi stabilit rutine foarte stricte pentru mine… le-aș fi făcut 
viața mai ușoară?
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Întrebări reflexive

Putem probabil să vedem că toți profesorii se confruntă cu aceleași probleme 
privind rutinele și ritualurile. Profesorii pot avea un impact pozitiv dacă se fac 
schimbări în rutina clasei. Elevii pot beneficia foarte mult de pe urma strategiilor 
care au drept scop îndepărtarea obstacolelor și concentrarea pe învățarea reală. 


Să încercăm să construim o cultură și un climat școlar pozitive prin crearea de 
așteptări referitoare la rutine constructive și ritualuri amuzante.


Cum credeți, după ce ați citit poveștile, că puteți face asta?
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RUTINE SENS

Partea 1

În această activitate veți examina practica actuală de identificare a zonelor care pot fi 
îmbunătățite în relație cu rutinele ș i ritualurile care vor fi utilizate în contextul clasei. 
Acele tehnici fie activează, fie dezactivează abilitatea copiilor de a învăța eficient. Apoi 
putem descoperi mai ușor ce se întâmplă și ce poate avea un efect dăunător (de 
exemplu, schimbarea sarcinilor fără semnalizare, termene-limită stricte etc). Vă vom 
prezenta ideea unui cadru a ceea ce poate fi traumatic pentru diverși elevi cu NES și ne 
vom uita la lucrurile pe care le-au făcut și pe care dvs. se poate să vreți să le schimbați.


Citiți din nou povestea profesorului vorbind despre rutine și ritualuri. Enumerați 
toate rutinele pe care le menționează. Care dintre aceste lucruri le faceți în sala de 
clasă? Mai pot adăuga mai multe? Enumerați rutinele aici:

Examinați, identificați, creați

V-ați aflat vreodată în mijlocul anului școlar realizând că clasa dvs. pare a fi ieșit 
complet de sub control? Ați cunoscut vreodată pe altcineva car s-a găsit într-o 
asemenea situație? Din păcate, odată ce elevilor li s-a permis să afișeze comportamente 
inadecvate, este extrem de dificil să întoarceți foaia în clasa dvs. Este extrem de 
important să stabiliți așteptări comportamentale clare, strategii proactive de 
redirecționare și consecințe pentru a sprijini predarea și învățarea. La începutul anului 
școlar, aveți șansa de a implementa un plan cuprinzător de management al clasei 
pentru a stabili rutine solide care se adresează nevoilor tuturor elevilor.


Studiile afirmă că așteptările comportamentale implementate în primele trei săptămâni 
pot fi vitale pentru succesul de pe parcursul anului. Este important să acoperiți câteva 
strategii comportamentale bazate pe probe, pentru a stabili un plan solid de 
management al clasei, rutine și ritualuri cu elevii dvs. pentru a fi implementate.
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PROVOCARE CUM SE SIMTE ELEVUL?

Acum citește din nou povestea elevului despre ceea ce a funcționat și nu a 
funcționat pentru el. Enumerați lucrurile pe care le-a găsit provocatoare.


Care dintre aceste lucruri simt elevii tăi? Oferiți o scurtă explicație provocării și 
adăugați mai multe pe care probabil le-ați întâlnit.

Acum să încadrăm acest lucru cu o tehnică a ferestrei Johari pentru a vă ajuta să 
reflectați la ceea ce faceți și nu faceți.


Există patru „panouri” în fereastră, fiecare afișând un tip diferit de conștientizare 
personală: zona deschisă, arată ce știu despre mine și ce știi despre mine; zona 
oarbă, este ceea ce știi despre mine și nu știu despre mine; zona ascunsă, este ceea 
ce știu despre mine, dar tu nu; și, în cele din urmă, zona necunoscută, care sunt 
lucruri care nu sunt cunoscute de mine sau de tine. Scopul acestei ferestre Johari 
este extinderea zonei deschise și reducerea celorlalte trei prin procesele de auto-
divulgare, feedback și partajare / auto-descoperire despre modul în care 
implementați rutine și ritualuri în contextul clasei.


Să vizăm aici un moment „ah-ha”. Ce concluzii trageți din aceasta? Înregistrați-vă 
concluziile în jurnal.
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Partea 2

Cum vă puteți îmbunătăți rutina? Putem crea un set de modificări pe care le veți 
face / îndrumări pentru clasa dvs.


Iată o listă cu câteva rutine și ritualuri pe care le-ați putea lua în considerare. Luați 
rutinele prioritare și studiați scopul pe care îl servesc:

21. Participarea


22. Aruncarea gunoiului


23. Răspunsul la ușă pentru vizitatori


24. Prezență


25. Lucrul în grupuri


26. Lucrul independent


27. Elevii absenți


28. Mergând pe hol


29. Utilizarea materialelor pentru clasă


30. Imbolnavirea


31. Numărul prânzului


32. Transport


33. Demiterea


34. Munca târzie


35. Testarea comportamentului


36. Depozitarea rucsacurilor


37. Organizarea rechizitelor școlare


38. Organizarea birourilor


39. Jucării în clasă


40. Bomboane sau gume

1. Ridică mâinile


2. Transmiterea hârtiilor


3. Creioane ascuțite


4. Proceduri de baie


5. Gustări


6. Aliniere


7. Burghiu de incendiu


8. Lucrul în grupuri


9. Mergând la asistentă


10. Dacă trebuie să răspunzi la telefon


11. Intrarea în clasă


12. Obținerea apei


13. Împachetarea


14. Notarea temelor


15. Transmiterea temelor


16. Preluarea hârtiilor


17. Distribuirea hârtiilor


18. Forme returnate


19. Biblioteca de clasă


20. Obținerea unui țesut

RUTINE SCOPUL PE CARE ÎL SERVESC

Ne putem întreba acum: cum măsoară succesul acestor inițiative? Cum voi ști dacă 
lucrează sau nu? Să facem o listă (sau o hartă mentală) și să găsim căi de măsurare 
a succesului acestor inițiative.
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RUTINE SCOPUL PE CARE ÎL SERVESC

Rutine / Ritualuri Eficient - De ce Nu e în regulă - De ce

Nu-i învăța pe toți dintr-o dată!


Deși este important să predați rutine și proceduri în prima zi sau la școală, nu este 
o idee bună să așezați elevii și să parcurgeți această listă unul câte unul. Alegeți 
cele mai importante, cum ar fi baia și politica de ridicare a mâinilor, pentru a preda 
mai întâi. Mulți dintre ei, îi puteți învăța pe măsură ce sunt necesari. De exemplu, 
cu 30 de minute înainte de prânz, puteți trece peste procedurile de prânz.

Este ok să faci modificări!


Pe măsură ce anul tău merge, dacă îți dai seama că o anumită rutină nu 
funcționează, este bine să modifici lucrurile. Fii sincer cu elevii tăi, spune-le că nu 
funcționează, apoi introdu și practică noul mod. Nu simți că trebuie să fii blocat cu 
un singur mod de a face lucrurile doar pentru că asta i-ai învățat în prima zi de 
școală.


Acum ne putem gândi care ar fi cel mai util pentru dvs. să îl implementați cu 
prioritate (de exemplu, alegeți trei modificări de implementat). Ce succes doriți să 
vedeți când le implementați?

Partea 3

Acum să ne uităm la modalități prin care poți face subconștientul conștient (de 
exemplu, observații, CPD, linii directoare, declarații de lucru, comparație a 
decalajului, fereastra Johari etc.)
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Studenții și alți profesori, din păcate (sau poate din fericire?), Nu sunt cititori de 
minte, deci este important să învățați elevii rutinele în mod explicit. Înainte de a 
preda rutinele elevilor, este important să vă gândiți la modul în care doriți să 
funcționeze lucrurile. Puteți obține o mulțime de idei online și de la colegi 
profesori, dar, în cele din urmă, când sună clopotul, sunteți responsabil de clasa dvs. 
și veți dori ca lucrurile să vă funcționeze. Asigurați-vă că vă petreceți timpul 
gândindu-vă la rutine și stabilind cum doriți să meargă fiecare.

VOI ÎMPĂRTĂȘI URMĂTOARELE 
RUTINE ȘI RITUALE

CÂND ȘI CU CINE

Să ne gândim acum la modalități prin care veți împărtăși acest lucru colegilor și 
studenților pentru a le primi feedback. Cum pot împărtăși rutinele și ritualurile pe 
care le implementez altor profesori și elevi care ar putea beneficia de acest lucru? 
Faceți o listă pentru partajare și fiți pregătiți să faceți modificări!

CE FAC ÎN PREZENT
DOMENII DE ÎMBUNĂTĂȚIT PENTRU 

IMPLEMENTARE

Faceți o listă de lucruri pe care le-ați putea implementa, astfel încât rutinele și 
ritualurile dvs. să se îmbunătățească prin observare.


Acum putem face o comparație a decalajelor privind ceea ce faceți în clasă și unde 
există domenii de îmbunătățit pentru propria dvs. implementare. Ce ritualuri și 
rutine folosesc deja care pot fi îmbunătățite?
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Reușind să planificați, planificați să reușiți

Așa cum am mai menționat, profesorii pot crea planuri, dar cât de eficiente sunt 
acestea? Să ne uităm la planul de acțiune al unui alt profesor ca exemplu (Vă rugăm să 
consultați documentul Exemplu de rutină elementară)

Să adaptăm documentul mostră atașat într-un mod oarecare sau să completăm 
spațiile goale așa încât să îl puteți aduce în contextul propriei dvs. clase. Prin 
această sarcină veți înțelege mai bine ce vrem să spunem prin 'plan de acțiune' 
astfel încât dvs. să puteți finaliza sarcina principală (partea 2) mai târziu

 PROBLEMĂ: Identificai o zonă specifică pe care doriți să o îmbunătățiți. Aceasta 
ar putea fi din Compararea decalajului, spre exemplu

 SOLUȚIE: Alegeți / definii un set de rutine și tehnici pe care doriți să le  
implementați pentru a face îmbunătățiri în această zonă

 PROCES: Decideți cum veți măsura dacă acele schimbări au fost un  succes și 
aflați care este următorul pas pe care trebuie să îl faceți.

ACEASTA ESTE LISTA MEA DE SCHIMBĂRI:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

CUM VOI MĂSURA SCHIMBĂRILE?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Exemple de rutine și proceduri (Elementare)

Mișcarea în clasă

 Elevii se adună în zona desemnată
 Profesorul salută elevii
 Elevii și profesorul intră în clasă
 ÎN AFARA clasei, profesorul captează atenția elevilor și le dă îndrumări pentru activitatea 

următoare
 Profesorul deschide ușa și elevii intră.

Mișcarea de ieșire din clasă

 Liderul liniei merge la ușă
 Profesorul dă drumul rândurilor, meselor sau grupurilor când sunt organizate
 Când toți copiii sunt aliniați, ultimul copil din rând merge la capătul rândului
 Dacă este necesar, profesorul revizuiește ghidurile pentru mersul la noua locație (de ex., 

Rămâneți cu grupul. Păstrați-vă mâinile și corpul pentru voi. Folosiți vocea de „șoptit”.
 Profesorul pășește în mijlocul rândului.

Mersul la baie

 Elevii ar trebui să meargă la baie înainte de școală, înainte de oră, în timpul pauzei, în 
timpul intervalului dintre ore

 Dacă este o urgență, elevii ar trebui să meargă la baie în timpul activității 
independente

 Elevii trebuie să semneze de ieșire, să predea biletul semnat sau să ia un permis
 Dacă se abuzează de privilegiu, profesorul se va întâlni cu elevul.

Utilizarea ascuțitoarei

 Ascute-ți creionul ÎNAINTE de oră.

2.	Pune-ți în penar mai multe creioane.


3.	Dacă ți se rupe vârful creionului,


•	Utilizează creionul suplimentar,


•	Utilizează un stilou sau


•	Împrumută un instrument de scris de la colegul tău


4.	Nu întrerupe NICIODATĂ o lecție pentru a-ți ascuți creionul.

Corectarea lucrului în clasă

 Elevii scot stiloul (stiloul, stilul roșu, creionul) creionul corecto
 Profesorul indică sau spune fiecare răspuns
 Elevii indică dacă răspunsul este corect sau incorect pe lucrările lor
 Profesorul predă din nou itemii dificili
 Elevii folosesc timpul rămas pentru a corecta orice itemi.

Întârzierea la oră

 Elevul sosește cu întârziere
 Profesorul continuă să predea
 Elevul semnează în Caietul de întârzieri. Bifează „cu scutire” sau „fără scutire”
 Partenerul ajută elevul sosit cu întârziere
 Când este liber, profesorul vorbește cu elevul sosit cu întârziere
 Când este cazul, utilizează timpul de „payback” ca și consecință.

Absențe

 Partenerul adună temele pentru acasă și anunță și le pune pe pupitrul elevului absent
 Eevul revine la școala și examinează lucrările de pe pupitru
 Elevul verifică calendarul orelor, notând lucrarea care trebuie finalizată
 Pentru a realiza asta elevul are același număr de zile cu numărul de zile de absențe
 Lucrarea finalizată este pusă în cutia Make-up.
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Practică

Fără materiale în clasă

 Profesorul stabilește așteptări clare privind materialele
 Sunt disponibile materiale suplimentare
 Elevul primește materiale și completează un formular IOU
 Dacă elevul a uitat o carte, se uită la cartea partenerului sa
 Folosește o carte de împrumut cu o copertă de carte FOARTE colorată.

Predarea sau adunarea lucrărilor

 Elevul scrie numărul pe temă
 Elevii trec lucrarea din mână în mână
 Monitorul elevilor adună toate lucrările de la cei care stau în primele rânduri
 Monitorul aranjează lucrările în ordinea numerelor
 Monitorul pune lucrările în cutia etichetată în funcție de subiect sau perioadă.


Dacă este necesară mai multă responsabilizare

 Elevii pun temele pentru acasă pe colțul pupitrului
 Profesorul circulă și adună temele pentru acasă.

Punerea de întrebări în timpul lecției

 Elevii ridică mâna când au o ÎNTREBARE PUBLICĂ, al cărei răspuns va fi util pentru toți 
elevii

 Elevii își pun mâna pe inimă când au o întrebare PRIVATĂ (Pot să merg la baie? Îmi pot 
ascuți creionul?)


Când profesorul ia o pauză firească, profesorul merge la elev.

Ajutorul în timpul sarcinilor independente/cooperative

Cartonașul roșu și verde


1.Elevii ridică mâna când au o ÎNTREBARE PUBLICĂ, al cărei răspuns va fi util pentru elevi.

2. Când elevul are o întrebare, cartonașul este așezat cu partea ROȘIE în sus. (Alte semnale 
pot fi folosite cum ar fi semnul „Am nevoie de ajutor” sau plasarea unei cărți pe colțul 
pupitrului)


3.	Elevul trebuie să continue să lucreze.


4.	Profesorul circulă în jurul sălii monitorizând (Circulă. Se uită în jur. Vorbește.)


5.	Când profesorul vede un cartonaș ROȘU, oferă ajutor.

Ajutorul în timpul sarcinilor independente/cooperative

 Doar în apropier
 Când elevul are o întrebare și profesorul NU este în apropiere, elevul se poate consulta 

cu partenerul sau folosește regula „Trei înaintea mea”
 Dacă ajutorul nu este adecvat, elevul încercuiește itemul și continuă să lucreze
 Profesorul circulă în sală (Circulă. Se uită în jur. Vorbește.
 Când profesorul este APROAPE, elevul poate ridica mâna și poate cere ajutor.
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Listă de verificare

Atunci, drept urmare:

Ce veți face diferit la școală săptămâna viitoare ca urmare a acestor noi rutine și 
ritualuri?

Cum vă veți asigura că le aplicați în practica dvs. în mod regulat?

Există moduri în care îi puteți influența pe ceilalți profesori și conducerea astfel 
încât să poată începe să facă și ei schimbări în propriul lor context?

Top întrebări pentru a începe o conversație cu alți profesori 

1 Care sunt cele 3 rutine pe care le folosesc alți profesori pentru a se asigura că 
clasa lor funcționează eficient?

2 Cum a stabilit celălalt profesor aceste norme de învățare și comportament?

3 Care este sfatul celuilalt profesor pentru atunci când o strategie sau 
procedură nu funcționează?


Top sfaturi pentru dezvoltarea de rutine structurate 

Cele mai importante trei lucruri pe care le puteți face pentru a deveni un profesor 
eficient și motivant sunt:

1 Să investiți în dezvoltarea relațiilor de calitate între profesor și elevi.

2 Să vă acordați timp pentru a preda în mod explicit rutinele și 
comportamentele care permit orei dvs. să se desfășoare fără probleme 

3 Să găsiți rutinele care funcționează pentru dvs. și elevii dvs., să le predați, să 
le întăriți și să vă bazați pe ele.

Top sfaturi pentru dezvoltarea de rutine structurate Și

Top întrebări pentru a începe o conversație cu alți profesori

Vă puteți face griji despre ce urmează să faceți când lucrurile nu merg bine însă este 
important să vă concentrați pe ceea ce puteți face pentru a împiedica lucrurile să 
meargă prost. Este întotdeauna mai bine să fiți proactivi mai degrabă decât reactivi. 
Profesorii de calitate sunt consecvenți, persistenți și calmi. 
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Test

 În contextul rutinelor și ritualurilor din clasă, care ar putea fi „definiția 
nebuniei”?

a)	este atunci când rutinele și ritualurile nu funcționează în contextul clasei

b)	este atunci când recunoaștem că nu putem face nimic ca să ne schimbăm 
stilul de predare

c)	este atunci când faci același lucru mereu și mereu și aștepți un rezultat 
diferit.

2. Gestionarea rutinelor și ritualurilor…

a)	va fi făcută mai ușoară dacă sunt implementate strategii simple, 
personalizate pentru elevii cu nevoi speciale

b)	este imposibilă în contextul învățării și predării cu NES 

c)	ar trebui predată de autoritățile școlare.

3. Încercați să construiți o cultură și un climat școlar pozitive atât pentru 
elevi, cât și pentru personalul didactic prin…

a)	implementarea de activități care implică dezmembrarea stereotipurilor

b)	crearea de așteptări legate de rutine constructive și ritualuri amuzante

c)	aducerea acelorași proceduri pentru ca toți profesorii să le  implementeze.

4. Studiile afirmă că:

a)	așteptările comportamentale implementate în primele trei săptămâni pot fi 
esențiale pentru înregistrarea succesului de-a lungul anului

b)	când directorii sunt implicați totul funcționează la cele mai înalt standarde

c)	programa poate dicta rutinele care vor fi implementate în clasă.

5. Pe măsură ce anul înaintează…

a)	elevii pot fi de ajutor cu noi rutine

b)	dacă vă dați seama că o anumită rutină nu funcționează, este în ordine să 
schimbați lucrurile

c)	aduceți alți profesori în clasa dvs. pentru a testa rutinele și ritualurile.

Verificați-vă înțelegerea 

Faceți un test scurt pentru a verifica faptul că ați înțeles punctele modulului.

Să verificăm câteva din conceptele cheie introduse în acest modul răspunzând la 
acest scurt test:

Răspunsuri

1.c, 2.a, 3.b, 4.a, 5.b.

Gândindu-vă la testul de cinci întrebări de mai sus, care dintre ele credeți că ar 
avea cea mai mare relevanță pentru propriul dvs. context?
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Progres

3. În ce mod ați pune în acțiune diversele tehnici privind rutinele și ritualurile în 
contextul clasei dvs.? 

Reflectați asupra modulului 

În această secțiune finală, gândiți-vă la ceea ce ați învățat din acest modul și cum 
puteți utiliza aceste cunoștințe în viața dvs. profesională de zi cu zi.

1. Care sunt cele mai importante informații pe care le-ați aflat din acest modul cu 
privire la rutinele și ritualurile în predarea și învățarea în contextul NES?

2. Ce rutine și ritualuri ați vrea să implementați pentru a acomoda nevoile de bază 
ale elevilor cu NES în clasă?


