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Fie că predau într-o clasă din învăţământul obişnuit sau în cadrul unui serviciu
specializat pentru copiii cu nevoi speciale, profesorii se confruntă cu o mulţime de
comportamente care pot perturba procesul de învăţare în clasă. Uneori se întâmplă
ca ei să petreacă atât de mult timp cu elevii care manifestă comportamente
perturbatoare sau de ieşire din sarcină, încât devin mai puţin disponibili pentru
instruirea academică a celorlalţi elevi.
Literatura de specialitate conţine numeroase exemple de strategii de predare
eficiente care îi pot ajuta pe profesori să abordeze comportamentele problematice
din clasa lor. Aceste strategii includ manipularea antecedentelor (adică factorii de
mediu care au o mare probabilitate de a creşte un comportament) cum ar fi sporirea
oportunităţilor de a răspunde la solicitările academice (prescurtat ORSA), şi
manipularea consecinţelor (adică factorii de mediu care întreţin comportamentul)
cum ar fi oferirea recompenselor contingente. Din păcate, unii profesori nu deţin
abilităţile necesare pentru implementarea acestor instrumente de predare eficientă
în clasa lor. Să luăm două studii de caz (scenarii) – „O clasă care funcţionează” şi „O
clasă cu probleme”.

CREAREA UNUI CLIMAT POZITIV PRIN INTERVENŢII LA NIVELUL CLASEI
Clasele sunt medii dinamice în care profesorii şi elevii se angajează în interacţiuni
permanente şi reciproce pe parcursul unei zile de şcoală. Aşa cum arată ambele
studii de caz, atunci când sunt implementate practici de intervenţie efectivă la
nivelul clasei, creşte probabilitatea de a avea interacţiuni pozitive profesor-elev şi
de a promova învăţarea şi implicarea elevului, în timp ce comportamentele
problemă sunt reduse. Pe de altă parte, atunci când lipsesc intervenţiile la nivelul
clasei, este mult mai probabil ca interacţiunile profesor-elev să fie negative în reacţii
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(şi să devină chiar coercitive). Asemenea interacţiuni interferează cu învăţarea şi
creează o atmosferă haotică şi aversivă în clasă.

Studiu de caz: O clasă care funcţionează
Colaborarea dintre profesorul de la clasă şi profesorul de educaţie specială poate fi
benefică pentru elevii cu şi fără nevoi speciale, mai ales atunci când această colaborare
se face cu uşurinţă. Doamna Hangan şi domnul Enescu predau într-o şcoală primară din
mediul urban. La începutul anului şcolar, au lucrat împreună cu elevii lor pentru a
elabora regulile clasei, pe care atât elevii din clasele obişnuite cât şi cei din clasele
speciale să le urmeze, dar şi pentru a identifica proceduri specifice pentru activităţile
obişnuite ale clasei, cum ar fi predarea temelor şi înşiruirea pentru a merge la prânz. În
plus, au petrecut destul de mult timp pentru a-şi recompensa elevii nu doar pentru
munca făcută corect, ci şi pentru încercările bine intenţionate.
Doamna Hangan şi domnul Enescu, care căutau mereu modalităţi de a-şi optimiza
predarea pentru a-i ajuta pe elevi să înveţe, au luat parte la un proiect de cercetare
aplicată care a facilitat schimbări pozitive în limbajul şi în metodele lor instrucţionale. Au
încorporat în timpul instruirii un sistem de management al comportamentului de grup
intitulat jocul comportamentului bun (Barrish, Saunders, & Wolfe, 1969).
Doamna Hangan şi domnul Enescu au făcut o înregistrate audio a unei lecţii
instrucţionale şi au marcat numărul de oportunităţi de a răspunde (ORSA) pe care le-au
oferit, dar şi numărul de ocazii cu care şi-au recompensat elevii pe parcursul lecţiei. Prin
intermediul acestei autoevaluări a limbajului lor instrucţional, au obţinut o mai bună
conştientizare a frecvenţei cu care au oferit elevilor lor oportunităţi de a răspunde
solicitărilor academice şi a frecvenţei enunţurilor lor laudative. Folosirea acestor
proceduri de management personal a permis doamnei Hangan şi domnului Enescu să
crească numărul de ORSA de la 10 în 15 minute la aproape 6 pe minut, aproximând astfel
recomandările Council for Exceptional Children1 (1987). Această schimbare a frecvenţei
ORSA a încurajat implicarea elevilor şi a dus la scăderea comportamentelor indezirabile.
În plus, profesorii au crescut frecvenţa recompensărilor de la 2 în 15 minute la aproape 1
pe minut, acest lucru având ca rezultat şi mai multe îmbunătăţiri ale comportamentului
elevilor. Implementarea acestor mici modificări în modul în care îşi instruiau elevii, dar
şi recompensarea mai frecventă a acestora pentru încercările de a rezolva sarcinile, au
avut ca rezultat o atmosferă îmbunătăţită, pozitivă în clasă, şi o implicare crescută a
elevilor.

1

Consiliul pentru Copii Excepţionali
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Studiu de caz: O clasă cu probleme
Doamna Valter lucrează cu 12 elevi, cu niveluri variind între clasa a II-a şi clasa a V-a,
într-o şcoală primară din mediul urban. Elevii aveau o gamă largă de dizabilităţi – de
exemplu, tulburări emoţionale, dizabilităţi de învăţare şi tulburare prin deficit de atenţie
şi hiperchinezie (ADHD).
Ca şi grup, aceşti elevi prezentau multe provocări la clasă. În fiecare zi, doamna Valter îşi
întâmpina elevii spunând „Bună dimineaţa” în timp ce era nevoită să se confrunte cu
elevi care perturbau momentul vorbind, cu hârtii zburând spre ea sau cu elevi care nu
erau la locurile lor. Împreună cu doamna Ionescu, asistentul ei la clasă, doamna Valter
petrecea primele 45 minute din fiecare zi doar încercând să-şi convingă elevii să se
aşeze, să-şi predea temele şi să se pregătească pentru lecţia de comunicare, prima
activitate a zilei. Ea avea foarte puţine proceduri realizabile referitoare la sarcinile
zilnice, şi cei mai mulţi dintre elevi ignorau cu consecvenţă regulile clasei. Doamna Valter
împărţea elevii pe grupe mici în funcţie de nivelul lor de abilităţi; cu toate acestea,
pierdea o grămadă de vreme atenţionând elevii perturbatori, care îi provocau pe ceilalţi.
Era, evident, frustrată şi adesea ridica vocea la elevii săi, în încercarea de a-i face să fie
atenţi la ea. Ştia că ceea ce făcea nu funcţiona, dar erau cu toţii prinşi într-un cerc vicios
de interacţiuni negative, coercitive.
Descurajată şi gata să renunţe înainte chiar de a termina primul an, doamna Valter a fost
de acord să permită accesul în clasa sa unui consilier comportamental pentru a o ajuta în
gestionarea clasei. Consilierul a lucrat împreună cu doamna Valter la aranjarea clasei în
aşa fel încât toţi elevii să o vadă pe ea şi tabla de scris. Consilierul şi doamna Valter au
elaborat proceduri pentru intrarea în clasă dimineaţa (de exemplu rutine pentru
aşezarea ghiozdanelor şi predarea temelor), iar doamna Valter a distribuit elevii cu
comportamente provocatoare în toate grupele mici din clasă. Ca recompensă pentru
bună purtare, a numit un „lider de grup” pentru fiecare din grupe, pentru ziua
următoare.
Consilierul a instruit-o şi pe doamna Ionescu să intervină atunci când doamna Valter
avea dificultăţi cu unul dintre elevi, preluând rolul de profesor şi implicându-i pe ceilalţi
elevi în activităţi individuale sau pe grupuri mici, astfel încât doamna Valter să nu aibă
grija întregii clase.

Intervenţiile la nivelul clasei reprezintă un grup de strategii eficiente fundamentate
ştiinţific, utilizate în mod pozitiv şi preventiv pentru a promova şi consolida
competenţele sociale şi comportamentale ale elevilor, în timp ce minimizează
comportamentele problemă (Farmer et al., 2006). Intervenţiile la nivelul clasei nu
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reprezintă un singur tip de intervenţie; ele includ de fapt o combinaţie de practici
eficiente de management al comportamentului care au o lungă istorie în domeniul
nostru, cum ar fi utilizarea recompenselor contingente şi frecvente, oferirea de ORSA
şi aplicarea regulilor clasei.

INTERVENŢII LA NIVELUL CLASEI: INSTRUMENTE UNIVERSALE PENTRU INSTRUIREA
EFICIENTĂ LA CLASĂ
Profesorii ar putea încerca următoarele intervenţii la nivelul clasei atunci când
implementează sprijinul comportamental pozitiv:
 Utilizarea unei atente monitorizări şi supervizări.
 Stabilirea şi predarea regulilor clasei.
 Creşterea ORSA.
 Sporirea laudelor contingente.
 Oferirea de feedback, corectarea erorilor şi monitorizarea progresului.
 Implementarea jocului comportamentului bun.

Monitorizarea şi supervizarea atentă
Monitorizarea şi supervizarea atentă înseamnă, în general, interacţiuni active,
frecvente şi regulate cu elevii. Acestea pot include plasarea elevilor mai aproape de
profesor, observaţii şi mişcări frecvente, iniţierea şi reciprocitatea interacţiunilor
semnificative, dar şi oferirea oportunităţilor de instruire directă şi feedback (Colvin,
Sugai, & Patching, 1993). Atunci când profesorii se află în proximitatea elevilor şi le
monitorizează învăţarea şi comportamentul, ei pot preveni problemele de
comportament înainte ca acestea să apară, şi le pot redirecţiona înainte să se
agraveze. De exemplu, când un profesor se află lângă un elev care devine frustrat şi
se chinuieşte să rezolve o sarcină, acesta poate interveni rapid oferind sprijin
academic înainte ca problema de comportament să se manifeste.
Implementarea monitorizării şu supervizării atente poate presupune dezvoltarea
unui plan în colaborare cu alţi adulţi sau cu personalul auxiliar din clasă. De
exemplu, un profesor poate implementa un plan zonal de monitorizare şi
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supervizare în timpul unei perioade instrucţionale, când mulţi elevi au nevoie de
asistenţă şi pot manifesta comportamente problematice. În cazul unui astfel de plan,
adulţii din clasă se află repartizaţi în zone strategice ale clasei, fiecare dintre ei
monitorizând un mic număr de elevi. Acest sistem permite adulţilor să supervizeze
şi să monitorizeze elevii, iar celor din urmă le permite accesul la asistenţa
profesorului.
Există dovezi considerabile în sprijinul utilizării supervizării şi monitorizării atente
ca intervenţie la nivelul întregii clase. De exemplu, cercetările demonstrează faptul
că supervizarea şi monitorizarea atentă duc la scăderea comportamentelor
perturbatoare în variate contexte educaţionale, inclusiv în timpul instruii la clasă
(DePry & Sugai, 2002), pauzelor (Lewis, Powers, Kelk, & Newcomer, 2002) şi
perioadelor de tranziţie (Colvin, Sugai, Good, & Lee, 1997).

Regulile clasei
Elaborarea şi implementarea regulilor clasei reprezintă o altă intervenţie universală
la nivelul clasei care influenţează mediul de învăţare pentru toţi elevii. Regulile
clasei funcţionează ca aşteptări comportamentale ce creează un mediu de învăţare
organizat şi productiv pentru elevi şi profesori, prin promovarea comportamentelor
adecvate la clasă. Fără un set de reguli ale clasei, comportamente provocatoare
precum agresivitatea şi perturbarea se manifestă cu o mai mare probabilitate
(Walker, Colvin, & Ramsey, 1995). Cercetările arată că profesorii eficienţi fac
următoarele:
 Stabilesc reguli pentru comportamentele aşteptate la începutul anului şcolar.
 Predau elevilor aceste reguli în mod sistematic.
 Monitorizează şi recompensează elevii care respectă regulile.
 Aplică în mod consecvent consecinţe pentru încălcarea regulilor (Anderson,
Evertson, & Emmer, 1980; Evertson & Emmer, 1982).
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Oportunităţi de a răspunde (ORSA)
Creşterea ritmului instrucţional prin intermediul oportunităţilor de a răspunde
sarcinilor academice reprezintă o tehnică de chestionare, încurajare sau oferire de
indicii, care iniţiază un şir de întrebări şi răspunsuri (de exemplu, „Ce număr vine
după 10?”). Această tehnică creşte numărul copiilor care dau răspunsuri active, ceea
ce la rându-i poate avea ca rezultat mai multe răspunsuri corecte şi implicarea
tuturor elevilor din clasă (Greenwood, Delquadri, & Hall, 1984). Deşi ORSA pot varia
în ceea ce priveşte tipurile şi caracteristicile (de exemplu răspunsuri în cor,
răspunsuri individuale, indicii vizuale sau auditive), toate tipurile de ORSA includ în
general următoarele componente:
 Ritm crescut al discursului instrucţional al profesorului, care poate include
tipuri de întăriri verbale, vizuale, sau verbal-vizuale ale răspunsurilor
elevilor.
 Prezentarea informaţiei într-o manieră ce creşte corectitudinea răspunsurilor
date de elevi (de exemplu „Acesta este un A. Ce literă este aceasta?”).
 Implementarea modificărilor instrucţionale individuale corespunzătoare
nivelului de funcţionare al elevilor, alături de verificări frecvente pentru
acurateţea înţelegerii.
 Utilizarea întăririlor instrucţionale repetate care includ timp de aşteptare
pentru a permite elevilor să răspundă.
 Oferirea de feedback corectiv, corectarea erorilor şi monitorizarea
progresului (Stichter & Lewis, 2006).
Când cercetătorii au crescut frecvenţa ORSA, au observat creşteri la nivelul
comportamentului de persistare în sarcină, dar şi mai puţine comportamente
perturbatoare la elevi (Brophy & Good, 1986; Carnine, 1976; Greenwood et al.,
1984; Sutherland, Gunter, & Adler, 2003). Elevii care sunt implicaţi în învăţare sunt
mult mai puţin predispuşi să manifeste probleme de comportament (Sutherland et
al.) şi este mult mai probabil ca ei să dea răspunsuri active şi corecte (Sutherland &
Snyder, 2007).
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Laudele contingente
„Câştigă-i cu bunătatea” este o strategie familiară multor profesori. Deşi mulţi
profesori sunt conştienţi de efectele puternice ale laudei, de cele mai multe ori o
folosesc prea puţin. Din fericire, prin formare suplimentară, profesorii pot învăţa să
utilizeze lauda ca întărire. Lauda este o întărire comportamentală de tip general şi
are la bază ample studii ştiinţifice care demonstrează eficienţa sa în creşterea
competenţelor sociale şi comportamentale ale elevilor (Alber, Heward, & Hippler,
1999; Sutherland, 2000). Lauda eficientă este specifică şi contingentă (Sutherland).
Lauda specifică este cea care numeşte în formularea sa comportamentul ţintă ce se
doreşte a fi întărit (de exemplu, „Bravo, ai rămas pe scaunul tău tot timpul cât a
durat sesiunea de citire.”). Lauda este contingentă atunci când apare ca şi consecinţă
a unui comportament specific aşteptat, cum ar fi finalizarea de către elev a unei
sarcini primite, respectarea instrucţiunilor profesorului sau manifestarea unui
comportament social adecvat.
Cercetătorii au descoperit că atunci când profesorii cresc utilizarea laudelor
specifice şi contingente, apar îmbunătăţiri la nivelul numărului de răspunsuri
corecte date de către elevi, al implicării în sarcină, al cuvintelor citite corect pe
minut, al problemelor rezolvate şi al implicării generale a elevilor (Kirby & Shields,
1972; Luiselli & Downing, 1980; Sutherland, Wehby, & Copeland, 2000). În general,
profesorii ar trebui să ofere fraze laudative mai des decât fraze coercitive. De
exemplu, Good şi Grouws (1977) recomandă ca profesorii să ţintească spre – şi să
menţină – o rată de 4 sau 5 formulări pozitive pentru fiecare formulare coercitive.

Feedback, corectarea erorilor şi monitorizarea progreselor
O altă intervenţie importantă la nivelul clasei o reprezintă oferirea feedback-ului
corespunzător comportamentului şi nivelului de performanţă al elevilor. Atunci
când este folosit în mod eficient, feedback-ul ar trebui:
 Să ajute elevii în învăţarea răspunsurilor corecte într-un timp scurt,
 Să fie specific abilităţilor şi nivelului de cunoştinţe al elevilor,
 Să apară ca şi consecinţă a unei greşeli a elevului (adică o corectare a
erorilor).
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Procedurile de corectare a erorilor încep odată ce profesorul oferă un model
corectiv (de exemplu, „Aminteşte-ţi că pentru a calcula aria unui pătrat sau a unui
dreptunghi, trebuie să înmulţeşti lungimea cu lăţimea.”). Modelul corectiv precede
răspunsul corect al elevului, pe care acesta va trebui să-l formuleze pe baza
modelului profesorului (de exemplu, „Dacă lungimea unui dreptunghi este de 5 cm
iar lăţimea este de 4 cm, înmulţesc lungimea cu lăţimea şi obţin o arie de 20 cm 2.”).
Feedback-ul corectiv ar trebui să însoţească monitorizarea continuă a
performanţelor comportamentale academice şi / sau sociale (de exemplu evaluarea
bazată pe curriculum), dar şi instruirea şi intervenţia precisă şi consecventă (adică
implementate cu consecvenţă).
Feedback-ul eficient poate lua multe forme (de exemplu răspunsul la întrebări,
verificarea activităţilor statice şi răspunsurile directe), iar cercetătorii au identificat
legături pozitive între acesta şi implicarea sau realizările elevilor (Fisher et al.,
1980). În mod similar, atunci când profesorii utilizează corectarea erorilor, apar
îmbunătăţiri la nivelul performanţelor academice (Barbetta, Heron, & Heward,
1993; Barbetta, & Heward, 1993) şi al răspunsurilor corecte (Bangert-Downs, Kulik,
Kulik, & Morgan, 1991).

Jocul comportamentului bun
Jocul comportamentului bun este o contingenţă de grup, având scopul de:
 A îmbunătăţi abilitatea profesorului de a defini sarcinile, de a stabili reguli şi
de a disciplina elevii.
 A reduce comportamentele perturbatoare, agresive, de ieşire din sarcină sau
de inhibiţie la elevii din clasele primare.
 A promova comportamentele bune prin recompensarea echipelor care nu
depăşesc limitele comportamentale neadaptative.
Profesorul începe jocul comportamentului bun prin împărţirea tuturor elevilor din
clasă pe echipe şi desemnarea liderilor acestora. Împreună cu elevii, citeşte şi
recapitulează regulile clasei, iar apoi îi informează pe elevi că fiecare încălcare a
regulamentului se concretizează imediat într-un X marcat pe tablă în dreptul
numelui echipei. În plus, profesorul va enunţa regula încălcată, va numi elevul care a
încălcat regula şi va recompensa celelalte echipe pentru respectarea regulamentului.
La finalul unei etape instrucţionale, profesorul şi elevii analizează numărul de X-uri
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din dreptul fiecărei echipe, repetă criteriile prestabilite pentru a câștiga jocul, și
anunţă echipa sau echipele câștigătoare. Apoi liderii înmânează premiile membrilor
echipelor câştigătoare (de exemplu abţibilduri, insigne cu textul „Am reuşit!”), în
timp ce echipele necâştigătoare rămân la locurile lor şi îşi continuă activitatea.
Deoarece echipele vor încerca să depăşească limitele stabilite, mai mult de o echipă
– sau chiar toate – pot câştiga.
Cercetătorii au asociat iniţial jocul comportamentului bun cu frecvenţe reduse ale
comportamentelor de părăsire a locului sau de vorbit neîntrebat la elevii de clasa a
IV-a (Barrish et al., 1969). Pe parcursul următorilor 35 de ani, aceste descoperiri au
condus la un set de cercetări care au dovedit eficienţa jocului comportamentului bun
la elevii de vârste şi niveluri de dizabilitate diferite, în cadrul diferitelor contexte. De
exemplu, Dolan şi colaboratorii (1993) au investigat efectul jocului
comportamentului bun şi au constatat că profesorii au înregistrat semnificativ mai
puţine comportamente agresive şi de inhibiţie în primăvara primului an de şcoală,
comparativ cu toamna anterioară. În concluzie, jocul comportamentului bun este un
exemplu concludent de intervenţie la nivelul clasei care poate avea efecte asupra
comportamentelor – şi în cele din urmă asupra învăţării – multora dintre elevi.

UNDE SĂ ÎNCEPEM? PAŞI PENTRU CREAREA UNEI ATMOSFERE POZITIVE LA CLASĂ
Crearea unui mediu pozitiv prin implementarea intervenţiilor la nivelul întregii
clase nu reprezintă o soluţie „peste noapte” pentru problemele clasei. Aşa cum am
ilustrat în exemplul clasei doamnei Hangan şi a domnului Enescu în scenariul „O
clasă care funcţionează”, implementarea acestor practici de predare eficiente
presupune o planificare anterioară şi o continuă rezolvare de probleme. În plus,
profesorii trebuie să implementeze aceste practici în mod eficient şi corect (adică cu
consecvenţă) şi să le individualizeze pentru a răspunde cerinţelor unice ale clasei
lor. De exemplu, regulile clasei pot varia de la o clasă la alta, în funcţie de aşteptările
şi nivelurile de abilitate ale elevilor. În mod similar, profesorul poate implementa în
variate forme o supervizare şi monitorizare atentă, în funcţie de dimensiunile şi
structura clasei. Ca şi în cazul altor strategii de sprijin comportamental,
implementarea intervenţiilor la nivelul întregii clase presupune monitorizarea şi
evaluarea continuă a eficienţei lor şi a modului în care sunt puse în practică. Astfel,
profesorii vor trebui să monitorizeze modul în care implementează respectivele
strategii la nivelul întregii clase, dar şi rezultatele elevilor. Doamna Hangan şi
domnul Enescu au demonstrat că activitatea de colectare a datelor referitoare la
propriile comportamente de predare i-a ajutat în îmbunătăţirea abilităţilor
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personale. În plus, prin colectarea informaţiilor despre comportamentele elevilor,
au obţinut suficiente dovezi pentru a şti că practicile lor funcţionează.
În fine, aşa cum am ilustrat în exemplul doamnei Valter din scenariul „O clasă cu
probleme”, profesorii au nevoie uneori de o persoană din afara clasei care să îi
înveţe strategii de intervenţie la nivelul clasei şi să îi ajute să descopere cum să le
implementeze în clasa lor. Profesorii ar putea începe prin a evalua propriul mod de
utilizare a intervenţiilor la nivelul întregii clase (vezi Tabelul 1), şi de a identifica şi
ţinti în mod sistematic intervenţiile specifice la nivelul clasei pe care doresc să le
pună în practică.

Tabelul 1. Intervenţii universale la nivelul întregii clase
Intervenţii la
nivelul clasei
Supervizare
şi
monitorizare
atentă

Regulile
clasei

Ce faceţi în prezent?

Ce doriţi să schimbaţi pentru a
vă îmbunătăţi practicile?

Elevii sunt aproape de
dumneavoastră?
Puteţi monitoriza vizual toţi elevii
din clasa dumneavoastră?
Elevii din clasa dumneavoastră au
acces rapid şi eficient la ajutorul
profesorului?
Raportul adulţi-elevi este suficient
pentru a asigura atenta
supervizare şi monitorizare?

În timpul cărei perioade
instrucţionale veţi implementa
supervizarea şi monitorizarea
atentă?
Ce resurse de personal veţi implica
în supervizarea şi monitorizarea
atentă?
Cum vezi implementa supervizarea
şi monitorizarea atentă?
Cum veţi evalua eficienţa
supervizării şi monitorizării
atente?
Implementaţi în mod eficient,
împreună cu elevii, regulile clasei?
Este nevoie să rescrieţi sau să
adaptaţi regulile clasei?
Cum veţi comunica regulile clasei
elevilor dumneavoastră?
Cum veţi monitoriza funcţionarea
regulilor?
Cum veţi oferi întăriri pozitive
elevilor care respectă regulile
clasei?
Ce veţi face dacă elevii nu respectă
regulile?

Există regulile clasei?
Elaboraţi regulile clasei împreună
cu elevii?
Elevii din clasa dumneavoastră
cunosc regulile şi sunt capabili să
le urmeze?
Comunicaţi elevilor
dumneavoastră regulile clasei întrun mod eficient şi concis?
Adulţii din clasă oferă elevilor
recompense pentru respectarea
regulilor, în mod contingent şi
regulat?
Aplicaţi cu consecvenţă
consecinţele încălcării regulilor
clasei?
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Oportunităţi
de a
răspunde
(ORSA)

Lauda
contingentă

Folosiţi diferite tipuri de ORSA în
clasa dumneavoastră (de exemplu
frontale, individuale)?
Oferiţi elevilor o frecvenţă
adecvată de ORSA?
Ce tip de model instrucţional
folosiţi (direct, frontal, pe grupe
mici)?
Lăudaţi în mod regulat elevii care
răspund corect?
Lăudaţi elevii pentru încercarea de
a răspunde, chiar dacă nu răspund
corect?
Specificaţi motivul pentru care
lăudaţi elevii (în loc să spuneţi
simplu „Bravo” sau „Foarte bine”)?
Lăudaţi elevii pentru manifestarea
de comportamente sociale
acceptate?

Puteţi creşte numărul de ORSA
pentru elevii dumneavoastră?
Puteţi modifica metodele de
predare pe care le utilizaţi pentru a
oferi mai multe ORSA?
Cum puteţi utiliza o instruire mai
directă?
Puteţi spori interacţiunile pozitive
pe care le aveţi cu elevii?
Puteţi creşte utilizarea
formulărilor laudative specifice?
Puteţi creşte utilizarea laudelor
contingente?
Puteţi găsi motive pentru a lăuda
toţi elevii din clasa dumneavoastră
mai des decât îi penalizaţi?

GÂNDURI DE FINAL
Atunci când profesorii implementează în mod sistematic intervenţii la nivelul clasei,
interacţiunile lor cu elevii se îmbunătăţesc, aceştia devin mai implicaţi, iar învăţarea
se poate concentra asupra însuşirii comportamentelor adecvate – acest lucru având
ca rezultat un mediu pozitiv care promovează învăţarea şi implicarea elevilor.
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