POPRAWA DYSCYPLINY NA ZAJ CIACH LEKCYJNYCH,
PORADY DLA NAUCZYCIELI:
1. Zaczynaj lekcj punktualnie.
2. Zanim j zaczniesz, upewnij si , e wszyscy uczniowie zauwa yli, twoj obecno

w kla-

sie. Gdy nastanie cisza, odczekaj kilka sekund i rozpocznij, mówi c ciszej ni zwykle.
3. Zacznij lekcj od podania planu pracy i jej celu.
4. Wprowad stałe zwyczaje dotycz ce sprawdzania prac domowych, oddawania prac, rozdawania materiałów itp.
5. Ustal procedury sygnalizowania, e ucze potrzebuje pomocy w wykonaniu zadania, np.
przez podniesienie zeszytu, r ki.
6. Ustal z uczniami zasad „szerokiego marginesu" w zeszycie, by mogli zapisywa na bieco swoje uwagi i pytania - do wyja nienia pod koniec lekcji.
7. Pytaj o zrozumienie podanej instrukcji, a uzyskasz poprawn odpowied .
8. Skupiaj uwag uczniów na kluczowych procedurach zwi zanych z wykonaniem zadania.
9. Miej w pogotowiu dwie, trzy alternatywne aktywno ci.
10. Wprowadzaj naprzemiennie ró ne rodzaje aktywno ci.
11. Ustaw ławki w kształcie podkowy lub w kr gu, po kilka ławek razem, tak by widzie
uczniów i móc blisko do nich podej

.

12. Zaaran uj w klasie spokojny k cik - miejsce, gdzie b dzie mógł usi
potrzebuj cy wyciszenia lub ucze silnie reaguj cy na du

ilo

ucze szczególnie

bod ców.

13. Wprowadzaj ciekawe materiały, dodatkowe narz dzia przyci gaj ce uwag uczniów.
14. Kiedy to potrzebne - zbierz telefony komórkowe, gad ety i inne rzeczy, które mog
uczniom przeszkadza , i oddaj je po lekcji.
15. Odno tre ci nauczania i wiczenia do ycia uczniów.
16. Staraj si ró nicowa styl i tre

podawanej instrukcji, by trafi do uczniów o ró nych sty-

lach uczenia si .
17. Zach caj uczniów do współpracy.
18. Prowad

zapiski dotycz ce post pów i zauwa onych po danych zachowa

twoich

uczniów. B d doskonał informacj dla ciebie i rodziców. Staraj si czyni to po ka dych
zaj ciach.

