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The Sources of Information  

1. Studiul Managementului Clasei în Sistemul Educaţional din România  

 Justin R. Setty (2011) 

 justinsetty@hotmail.com 

Studiul a avut în vedere informaţia referitoare la corelaţia dintre stresul la profesori şi gradul în care 

aceştia folosesc metode de management al clasei. În egală măsură, s-au strâns informaţii despre 

metodele de management al clasei, eficiente sau nu, oferite de către profesorii participanţi la studiu, 

precum şi un set de consideraţii de ordin cultural pe care le pot avea în vedere voluntarii americani / 

profesorii străini înainte ca ei să înceapă să predea într-o şcoală din România. Studiul a fost alcătuit în 

urma chestionarelor completate de către 73 de profesori români şi 54 de voluntari americani ce predau 

engleza în şcoli din România. Pe tot parcursul acestui ghid, aceşti participanţi vor fi denumiţi Profesori 

din România (PR).   

2. Cum să predai cu succes: 49 de Metode ce asigură elevilor accesul la o 

facultate  
 

 Doug Lemov (2010) 

 Editura: Jossey-Bass Teacher, John Wiley & Sons, Inc.  

“Autorul Doug Lemov oferă prin această carte instrumente esenţiale actului de predare, pentru a putea 

descoperi talentul elevilor dumneavoastră, indiferent de câte insuccese anterioare au existat. Cartea 

abundă în metode specifice, concrete, cu aplicabilitate imediată la clasă”.  

3. Peace Corps Classroom Management Idea Book / Idei pentru 

Managementul Clasei – Corpul Păcii 
 

Volum apărut prin Peace Corps Information Collection and Exchange (2008) 

  

Bibliografie  
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The Process of Creating the Classroom Management Field Guide 

 

 

 

  

Procesul de creare a Ghidului pentru Managementul  

Clasei  

Studiul Managementului Clasei în 
sistemul educaţional românesc  

Ghidul pentru Managementul Clasei 
 

 

Procesul descris mai sus a avut ca rezultat: 21 de metode, conform lui Lemov, 

recomandate a fi folosite de către PR; în plus, 7 metode conform lui Lemov pe care 

PR le-ar putea folosi în anumite condiţii; şi 8 metode unice recomandate de către 

PR.  În plus, PR au împărtăşit consideraţii culturale în 9 capitole de studiu care oferă 

voluntarilor americani / profesorilor străini informaţii şi concepte valoroase ce pot fi 

luate în considerare înainte ca aceştia să predea în şcoli din România.  

„Cum să predai cu succes‟ 
 

Datele rezultate în urma Studiului 

Managementului Clasei în sistemul 

educaţional românesc au fost clasificate în 

concordanţă cu metodele explicate pe larg în 

cartea lui Doug Lemov, “Cum să predai cu 

succes”. Metodele descrise de Lemov au oferit 

structura pentru organizarea informaţiilor 

oferite de către PR. În urma îmbinării acestor 

resurse a rezultat o listă structurată şi concisă 

a metodelor de management al clasei.  
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Conclusions of Classroom Management in Romania Study 

 Prin Studiul Managementului Clasei în România, autorul a analizat ipoteza conform căreia nivelul de 

stres ocupaţional este mai scăzut în rândurile profesorilor care folosesc frecvent metode de management 

al clasei.  Pentru a testa această ipoteză, autorul a creat o scală a managementului clasei tip Likert pentru 

a cuantifica atât 1) în ce măsură profesorii folosesc metode de management al clasei cât şi 2) nivelul de 

stres pe care îl experimentează profesorii (v. Anexa B).  Stresul la profesori reprezintă efectele negative 

pe care aceştia le experimentează înainte, în timpul şi după orele de curs, la nivel cognitiv, fizic şi 

emoţional. Managementul clasei este reprezentat de măsura în care profesorii au raportat că folosesc 20 

de metode generale de management al clasei.  Pentru păstrarea confidenţialităţii, respondenţii  au citit, 

semnat şi returnat autorului un formular de consimţământ în care se descriu studiul şi termenii 

participării fiecărui respondent  la alcătuirea concluziilor studiului (v. Anexa A).  

73 profesori români şi 54 profesori americani ce predau în România au completat scara de măsurare a 

managementului clasei şi a stresului la profesori.  Majoritatea voluntarilor americani care au completat 

chestionarul predau în România de cel puţin trei luni.  Rezultatele au fost combinate pentru a testa în ce 

măsură există o legătură între nivelul de stres ocupaţional experimentat de către PR şi implementarea de 

către aceştia a metodelor de management al clasei.  Coeficientul de corelare de -0.357 a demonstrat că 

nivelul de stres la profesori şi măsura în care ei folosesc metode de management al clasei sunt corelate la 

nivel moderat.  Cu alte cuvinte, cu cât nivelul de stres descreşte cu atât creşte gradul de folosire a 

metodelor de management al clasei.  Profesorii care au înregistrat un nivel crescut de stres au înregistrat 

de asemenea un grad scăzut de folosire a metodelor de management al clasei, în timp ce profesorii care 

au înregistrat un nivel scăzut de stres au raportat un grad crescut de folosire a metodelor de management 

al clasei.  Autorul conchide în urma acestor rezultate că PR care folosesc frecvent metode de 

management al clasei au un nivel de stres ocupaţional mai scăzut.  Reprezentarea grafică a acestei 

Concluziile Studiului Managementului Clasei în România 
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corelări este detaliată mai jos.  Linia din mijloc arată cum nivelul de stres ocupaţional descreşte pe 

măsură ce creşte nivelul de utilizare a metodelor de management al clasei.  

 
 

 Cele 36 de metode de management a clasei incluse în acest ghid vin în ajutorul PR pentru ca ei să poată 

crea un mediu de învăţare productiv care să faciliteze dezvoltarea sănătoasă a elevilor români în plan 

cognitiv, emoţional şi social.  Cele 13 metode de management al clasei care s-au dovedit ineficiente pot 

fi împărtăşite cu alţi profesori, sperând că astfel putem înţelege ceea ce nu ne ajută în eforturile noastre 

de a crea un mediu de lucru sănătos pentru elevii noştri.  Cele 9 Consideraţii Culturale din acest ghid îi 

pot ajuta pe voluntarii americani în eforturile lor la clasă, având în vedere faptul că a fi profesor 

american înseamnă a fi conştient de considerentele de ordin cultural şi de contextul în care are loc actul 

predării.  Capitolul Cadrul de Referinţă, creat din recomandările profesorilor americani, poate fi de 

ajutor corpului profesoral sau administrativ din şcoli în vederea creării unui punct de plecare care îi 

poate conduce pe aceştia către eficienţă şi succes din partea elevilor.   

 

 

  



 
8 

 

 

Classroom Management Techniques 

 

Build the Foundation 

1. Aşteptările 
 

Paisprezece PR recomandă utilizarea aşteptărilor în clasă (numite în mod obişnuit “reguli”).  Aşteptările 

stabilite de către profesori trebuie să fie clare, succinte, explicate elevilor, afişate în clasă, înţelese corect şi cu 

uşurinţă, şi nu în ultimul rând să aibă un fundament logic.  “Astfel, elevii vor înţelege logica ce stă la baza 

deciziilor luate de către profesori şi sunt mai predispuşi să ia decizii raţionale şi să creadă că sistemul acţionează 

în favoarea lor ” (Lemov, p. 220).  Cel mai important pas în utilizarea Aşteptărilor este informaţia adiţională – 

următorul pas care întăreşte existenţa aşteptărilor.  Lipsa acestui pas (utilizarea Consecinţelor, a 

Recompenselor, Aprecierilor, Repetarea sarcinii, 100%, Predarea ne-academică, etc.) anulează existenţa 

aşteptărilor în mintea elevilor sau în cadrul clasei dumneavoastră.  Graficul de mai jos arată cum se poate oferi 

informaţie adiţională (metoda “Follow-Up”) după stabilirea aşteptărilor funcţionale şi eficiente.  După ce 

profesorul prezintă aşteptările elevilor, informaţia adiţională oferită poate fi folosită pentru a transforma 

aşteptările într-un instrument eficient de management al clasei.  Tehnica “Follow-Up” prin care se oferă 

informaţie adiţională presupune situarea aşteptărilor în rutina de lucru, reluarea lor de-a lungul semestrului şi 

implementarea consecinţelor atunci când aşteptările nu sunt respectate.  Pentru consultarea unui model de lucru 

în ceea ce priveşte formularea aşteptărilor în contextul clasei, se recomandă capitolul Cadrul de Referinţă din 

acest ghid.  

 

Stabilirea cadrului de referinţă 

 

Metode de management al clasei  
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Prioritatea la începutul fiecărui semestru o constituie crearea unui mediu de învăţare unde să existe aşteptări şi 

consecinţe ce vizează binele elevilor.  În vederea dezvoltării metodei Aşteptărilor pe parcursul semestrului, 

elevilor li se va da ocazia de a contribui la formularea acestora prin includerea propriilor aşteptări pe care ei le 

au din partea profesorilor şi a colegilor.  Dacă elevii vor avea un rol activ în formularea aşteptărilor vor fi mult 

mai interesaţi să le respecte.  În septembrie şi octombrie 2011, autorul a solicitat din partea unui număr 

aproximativ de 120 elevi de liceu aşteptările pe care ei le au din partea colegilor şi a profesorilor.  Individual, 

fiecare elev a avut 5 minute pentru a scrie ce aşteptări are de la ore şi ce îi place / nu îi place să se întâmple în 

timpul orei.  La expirarea timpului, elevii s-au regrupat şi, sub îndrumarea autorului, au formulat o listă de 

aşteptări.  Nu s-au inclus aşteptările care nu au fost în concordanţă cu modul de funcţionare a sistemului de 

învăţământ.  De exemplu, acolo unde elevii au spus că se aşteaptă sa ia note mari, autorul a explicat clar ce 

anume i se cere elevului respectiv pentru a lua note mari.       

În urma acestui experiment autorul a concluzionat câteva aspecte referitoare la managementul clasei.  Un prim 

aspect evident a fost acela că în general, aşteptările elevilor au fost aproape identice cu cele ale PR şi 

instituţiilor şcolare.  Nevoia de respect reciproc a fost exprimată identic, atât în ceea ce priveşte relaţia elev – 

elev, dar şi relaţia elev – profesor.  Autorul concluzionează că elevii vor să aibă reguli pe care să le respecte în 

acceaşi măsură în care profesorii consideră aceste reguli necesare.  S-a observat că nu există nicio diferenţă între 

ceea ce îşi doresc elevii care sunt percepuţi ca fiind “buni/ harnici” şi cei care sunt percepuţi ca fiind 

“răi/obraznici”.  Toţi elevii au cerut mai multă atenţie şi respect din partea colegilor, şi mai multă înţelegere şi 

ajutor din partea profesorilor, atunci când elevii nu pot urma în totalitate materia.  Perspectivele elevilor asupra 

diferitelor aspecte ale mediul de învăţare denotă un nivel înalt de maturitate, ceea ce este admirabil şi mai ales 

trebuie dezvoltat.  Autorul a concluzionat de asemenea că nevoia de reguli la clasă rezultată în urma studiului 

trebuie aplicată eficient şi fundamentată prin indulgenţă / exigenţă.  A se vedea Anexa C pentru lista completă a 

aşteptărilor elevilor şi frecvenţa cu care acestea au fost menţionate de către elevi. 
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2. Consecinţe 
 

Şasesprezece PR sunt de părere că aplicarea unui sistem de consecinţe este importantă atunci când vorbim 

despre managementul unei clase.  « Consecinţele trebuie să fie graduale, plecând de la cele cu un grad de 

severitate redus şi terminând cu cele cu un grad mai mare de severitate pe măsură ce comportamentul se 

repetă »  (PC, p. 78). Lemov menţionează că sistemul de consecinţe trebuie să permită aplicarea acestora pentru 

a corecta un comportament nepotrivit nesemnificativ, cum ar fi lipsa materialelor necesare desfăşurării orei sau 

întârzierea la clasă fără permisiune.  Aceasta metodă va permite corectarea celor mai întâlnite comportamente 

nepotrivite. Corectarea din timp a problemelor minore de comportament previne de asemenea dezvoltarea 

comportamentului într-unul mai grav.     

Consecinţele trebuie să vină normal şi logic.  De exemplu, dacă un elev aruncă ziarul pe jos, consecinţa 

comportamentului său va fi aceea că după ore, elevul va trebui să facă curat în clasă.  Fiecare consecinţă trebuie 

să aibă efecte în sala de clasă, deci este important să ţinem seama de faptul că fiecare cauză (consecinţă) va avea 

efectul dorit pozitiv (rezultatul) în cadrul mediului de învăţare.  Conştientizarea în funcţie de cauză / efect vă 

poate ajuta să distingeţi între o consecinţă eficientă sau una ineficientă.  Dacă elevii nu vor fi descurajaţi să 

continue comportamentul nepotrivit după aplicarea consecinţei, atunci consecinţa respectivă este un instrument 

ineficient de management al clase. 

 

3. Recompense 

 

Douăzeci şi trei dintre PR au menţionat Recompensele ca fiind o metodă eficientă în stabilirea şi păstrarea unui 

mediu de învăţare pozitiv.  Recompensele au devenit astfel cea mai populară metodă folosită în scolile 

româneşti!  În urma analizei datelor studiului, s-a definit « recompensa » ca fiind un obiect simbolic cu o 

valoare deosebită, recunoscut ca atare de către toţi elevii clasei (o bomboană sau un sticker, de exemplu), un 

privilegiu acordat elevului (un loc special sau îndatoriri speciale), un titlu deosebit (“Şeful Clasei”) sau 

recunoşterea meritelor (felicitări acordate într-un anume moment, încurajarea elevului prin aplauze).  Primul pas 

în stabilirea unei asemenea practici este evaluarea intereselor elevilor pentru a afla ce îşi doresc ei, urmat de 
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stabilirea modului de folosire a recompenselor care le dau elevilor motivaţia de a învăţa.  A se vedea metodele 

din acest ghid pentru explicarea câtorva recompense gratuite: Încurajarea elevului, Încadrarea pozitivă, 

Aplauzele.  Este de preferat ca recompensele să fie egale cantitativ cu consecinţele astfel încât sistemul de 

consecinţe să nu creeze impresia că profesorul sau şcoala au aşteptări negative din partea elevului.  De exemplu, 

un sistem compus din recompense oferite în 5 paşi şi un sistem cu acelaşi număr de consecinţe va permite un 

management echilibrat al clasei.  Graficul de mai jos demonstrează cum un elev poate corespunde aşteptărilor şi 

progresa către recompense din ce în ce mai valoroase, sau poate să nu corespundă aşteptărilor şi să regreseze 

către consecinţe severe.  A se vedea capitolul Cadrul de Referinţă al acestui ghid pentru consultarea unei fişe 

pentru crearea unui sistem adecvat de Consecinţe şi Recompense.   

 

 

4. Notarea cauză/efect 
 

Şasesprezece PR au vorbit despre modul cum folosesc notarea ca metodă eficientă de management al clasei.  În 

urma analizei acestor informaţii am creat metoda Notării cauză – efect: un sistem de notare produce în clasă un 

efect care poate fi modificat prin însăşi modificarea sistemului de notare.  Cu alte cuvinte, se poate crea o nouă 

metodă de management al clasei prin structurarea planului de notare şi se pot obţine astfel rezultatele dorite.   

Primul element în cadrul implementării acestei metode este stabilirea a ceea ce se doreşte a se întampla în clasă 

(Efectul).  Al doilea element este modalitatea de a crea acest Efect (Cauza).  Cauza este alcatuită din două părţi.    

Prima parte a Cauzei este diversitatea sistemului de notare.  Un sistem de notare poate cuprinde criterii cum ar 

fi comportamentul, prezenţa, temele, examenele, activitatea de grup şi participarea la clasă.  Diversitatea 

criteriilor de notare lasă astfel posibilitatea creşterii nivelului de atenţie pe care elevii o dedică diverselor 

domenii de studiu.  
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A doua parte este frecvenţa notării.  Elevii vor face faţă aşteptărilor în mod constant dacă sunt evaluaţi zilnic, 

săptămânal sau lunar.  Un exemplu al modului cum funcţionează această metodă este oferit în graficul de mai 

jos.  În cadrul capitolului Cadrul de Referinţă veţi putea găsi un exemplu de sistem de notare Cauză – Efect.   

 

 

  

Inteligenţa culturală 

Din punctul de vedere al profesorului american ce predă în sistemul de învăţământ din România, pe lângă 

metode de management al clasei, acesta va avea nevoie de Inteligenţa Culturală pentru a implementa 

schimbarea în contextul clasei.  Agenţia guvernamentală Corpul Păcii defineşte conceptul de « inteligenţă 

culturală » ca fiind suma cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor pe care trebuie să le deţină un Voluntar 

pentru a lucra eficient cu elevii şi colegii săi, cu personalul administrativ sau cu părinţii elevilor din şcoala 

gazdă.  Oricărui profesor îi va fi mult mai uşor să predea într-un context inter-cultural dacă parcurge paşii 

dezvoltării şi aplicării acestui proces de înţelegere şi conştientizare culturală.  De asemenea, evaluarea 

elevilor şi implementarea unui sistem de notare vor fi mult mai uşoare odată parcurs acest proces.  

Personalul din cadrul şcolii gazdă va aprecia de asemenea dezvoltarea continuă a voluntarului pe măsură ce 

acesta înţelege consideraţiile culturale.  Voluntarii americani pot folosi capitolul Consideraţii de ordin 

cultural din acest ghid ca resursă pentru îmbunătăţirea nivelului de inteligenţă culturală şi pentru o mai bună 

conştientizare a efectului pe care îl are contextul cultural asupra managementului clasei.   
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Preparation to Teach 

5. Harta clasei  
 

“Harta clasei înseamnă să consideri spaţiul şi felul cum sunt aşezaţi elevii ca făcând parte din planul de lecţ ie” 

(Lemov, p. 68).  Este de preferat ca în clasă profesorul să poată controla modul cum interacţionează elevii şi să 

aibă acces  în toate zonele clasei.  « Trebuie să vă puteţi deplasa oriunde în clasă » (Lemov, p. 68).  Dacă nu vă 

puteţi deplasa oriunde vreţi în clasă fară să întrerupeţi lecţia, pierdeţi controlul clasei şi acest lucru vă va limita 

abilitatea de a menţine elevii pe linia comportamentală şi academică potrivită.  Profesorii din România au 

recomandat ca profesorul să circule şi să se deplaseze din faţa clasei pentru a proiecta mesajul că el / ea este 

liderul responsabil pentru tot ce se întâmplă în timpul orei.  Lemov şi PR recomandă următoarele exemple 

ilustrative:  

  
      

 

6. Informaţia cea mai bună 
 

Dacă elevii vor crede că pot să aibă succes uşor, atunci îşi vor dedica mult mai uşor energia mentală către actul 

învăţării în loc să se ocupe cu alte activităţi cum ar fi distragerea atenţiei colegilor sau a profesorului.  PR au 

recomandat ca materialul ce trebuie predat elevilor să fie realist, disponibil, accesibil, prioritizat şi adaptat 

nevoilor de învăţare ale elevilor de nivel mediu.  Graficul din pagina următoare demonstrează modul cum 

profesorii îşi pot adapta materialul pentru a obţine cele mai bune rezultate (şi să capteze atenţia elevilor).  A se 

Pregătirea pentru actul predării 
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observa numărul elevilor ce pot urmări profesorul în momentul în care materialul este adaptat nivelului lor şi 

câţi au încă dificultăţi în a înţelege.  Această metodă permite de asemenea folosirea unei alte metode – Cereţi 

mai mult – ce presupune adaptarea întrebărilor la nevoile individuale ale elevului.  

 

 

7. Planificare “la dublu” 
 

“A planifica ceea ce veţi spune dumneavoastră în clasă este la fel de important ca planificarea a ceea ce vor face 

elevii în fiecare parte a lecţiei [...]  Pentru a începe să planificaţi astfel, trebuie să începeţi să planificaţi “la 

dublu” : creaţi-vă lecţiile folosind un grafic “T” cu “dumneavoastră” pe de-o parte şi “elevii” de cealaltă parte” 

(Lemov, p. 66).  Şapte PR au recomandat această metodă pentru a fi siguri că elevii au câte ceva de făcut în 

fiecare moment al lecţiei.  Practicarea constantă a acestei metode vă poate determina să priviţi lecţia din punctul 

de vedere al elevilor şi nevoia lor de a face mai mult decat să asculte, să scrie sau să discute toată ora (Lemov).  

 
Create a Strong C lassroom Culture  

8. Predare ne-academică 
 

“Adesea profesorii presupun că elevii ştiu ce comportament să adopte atunci când învaţă şi nu se preocupă să îi 

înveţe pe elevi, pas cu pas, ce înseamnă să înveţi şi să ai succes (Lemov, p. 146).  Se creează aşadar un decalaj 

între aşteptările pe care le are profesorul de la elevii săi şi realitate – decalaj datorat faptului că profesorii 

presupun că elevii ştiu deja cum să se comporte în clasă.  Metoda Predării ne-academice pentru managementul 

clasei este bazată pe folosirea disciplinei, definită ca “procesul prin care înveţi pe cineva să facă un anumit lucru 

corect sau capacitatea de a face un lucru corect” (Ronald Morish).  Fără stabilirea aşteptărilor şi informaţiile 

Crearea unei culturi solide a clasei 
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adiţionale, elevii îşi vor forma, cel mai probabil, propria idee despre cum ar trebui să se comporte în clasă.  O 

clasă cu un nivel scăzut de disciplină este predispusă la productivitate scăzută, la un nivel de progres redus şi 

rezultate scăzute.  Este foarte riscant a presupune că elevii ştiu cum să respecte regulamentul şcolii, cum să se 

conformeze aşteptărilor la clasă şi cum să se comporte respectuos faţă de colegi şi profesori.    

Metoda în sine presupune acceptarea faptului că actul de predare înseamnă atât instruire academică cât şi ne-

academică.  Faceţi-vă timp pentru a-i învăţa pe elevi cum anume să facă ceea ce le cereţi.  Odată stabilit timpul 

alocat predării neacademice se pot folosi o serie de metode (Semnale vizuale, Tranziţii rapide, SPOR, şi Pe 

locuri…fiţi gata..). 

 

9. Semnale vizuale 
 

Metoda presupune crearea unor semnale vizuale simple care vor diminua impactul pe care îl au întreruperile în 

clasă, atunci când elevii solicită permisiunea de a face un anumit lucru.  Lemov menţionează că semnalele 

vizuale ar trebui folosite de către elevi non-verbal, într-un mod care nu deranjează şi care este pe înţelesul 

profesorului.  Este de preferat ca acestor semnale să se răspundă cu un gest simplu (de exemplu, puteţi da din 

cap afirmativ sau negativ sau ridica cinci degete pentru a indica « peste cinci minute » ).  Câteva exemple de 

semnale vizuale în clasă sunt : a arăta două degete încrucişate pentru a merge la baie, un deget pentru un stilou, 

două degete pentru a pune o întrebare.  O fişă pentru crearea Procedurilor specifice se găseşte în capitolul 

Cadrul de Referinţă al acestui ghid.  Adăugarea Semnalelor vizuale la setul de proceduri folosite în clasă va 

duce la diminuarea întreruperilor obişnuite. 

 

10. Tranziţii rapide 
 

Elevii pot fi îndrumaţi să treacă de la “timpul liber” din pauză sau de acasă la “timpul petrecut în clasă” printr-o 

procedură de rutină.  Şase PR au recomandat această metodă pentru a da tonul în clasă, de la începutul orei, 

obţinându-se astfel şi controlul clasei.  Lemov menţionează că « profesorii buni îi implică pe elevi în activităţi 

productive, care au sens, tot timpul.  Acest lucru le dă elevilor foarte puţin timp ca ei să se gândească la ce 
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altceva ar putea face [...] Tranziţiile rapide de rutină ce se materializează în sarcini concrete ce nu necesită 

multe explicaţii din partea profesorului diminuează şansele ca întreruperile ce apar să afecteze mediul de 

învăţare din clasă » (p. 149 – 154).   

Metoda poate fi folosită şi în gestionarea situaţiilor când activităţile de la clasă se schimbă.  De exemplu, 

aplicaţi Puterea Competiţiei (detaliată în capitolul Consideraţii de ordin cultural): profesorul numără până la 

cinci până când elevii şi-au aşezat caietele pe bancă, pixurile si manualele, arătând că sunt gata să înceapă ora. 

În fişa de Proceduri din capitolul Cadrul de referinţă sunt oferite exemple despe beneficiile pe care această 

metodă le poate avea asupra clasei dumneavoastră de elevi. 

 

11. SPOR  
 

Metoda SPOR se foloseşte pentru a-i învăţa pe elevi cum să se comporte în clasă: Staţi Frumos, Puneţi întrebări 

bune, Observaţi Vorbitorul, Respectaţi-i pe ceilalţi.  Echivalentul în limba română poate fi stabilit de fiecare 

profesor în funcţie de nevoile sale de management la clasă şi trebuie afişată în clasă pentru a reveni periodic la 

ea.  Autorul sugerează următoarea versiune în limba română:  

 

 

12. Pe locuri…fiţi gata… 
 

Toţi elevii trebuie să fie pregătiţi în acelaşi fel pentru fiecare oră.  Primul pas în demonstrarea acestui 

comportament este să îi învăţăm pe elevi de ce materiale au nevoie pentru a începe ora.  De exemplu, elevilor li 

se va comunica faptul că le fiecare oră trebuie să aibă caiet şi pix şi că acestea trebuie aşezate într-un anume fel 

pe pupitrul de lucru.  Pentru aceasta, se poate crea o reprezentare vizuală pentru a le reaminti elevilor constant 

cum să îşi aranjeze fiecare obiect pe masa de lucru.  Elevii trebuie apoi să ştie când trebuie să înceapă să se 

pregătească.  Elevii vor fi anunţaţi să fie gata după care se va număra de la zece, descrescător.  Elevii vor începe 

Staţi frumos Puneţi întrebări bune Observaţi vorbitorul Respectaţi pe ceilalţi

S P O R
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atunci să îşi aranjeze obiectele pe masa de lucru.  Procedura vă ajută să evaluaţi cât de bine pot elevii să 

corespundă aşteptărilor cu privire la atenţia în clasă.  

Al treilea pas este Informaţia Adiţională – reluarea procedurii în fiecare zi şi aplicarea consecinţelor în cazul 

neconformării cu aşteptările.  Lemov recomandă aplicarea unei consecinţe obişnuite pentru a arăta elevilor 

nepregătiţi că ceea ce se aşteaptă de la ei este ceva serios şi recunoaşterea meritelor celor care îndeplinesc 

aşteptările şi sunt pregătiţi prin Încadrare pozitivă.  

 

13. Munca în echipă  
 

Profesorii se confruntă adesea cu inabilitatea de a facilita schimbarea pozitivă din cauza faptului că nu sunt 

susţinuţi.  Lucrul acesta se întâmplă de multe ori fără să ne dăm seama.  Dacă un profesor încearcă să rezolve o 

problemă de management al clasei singur, lipsa sprijinului la nivel instituţional îi va anula, cel mai probabil, 

posibilitatea de a acţiona în acest sens.  Metodele de management al clasei sunt de folos cu atât mai mult cu cât 

ele sunt folosite şi implementate nu de către un singur profesor, ci de către toţi actorii relevanţi din sistemul 

educaţional (directori, părinţi, corpul profesoral, etc).  La baza Muncii în echipă ca metodă de management al 

clasei stă implicarea, ajutorul şi sprijinul  sincer al colegilor.  Potenţialul de a schimba comportamente este mult 

mai mare atunci când o echipă de profesori lucrează la acest lucru, spre deosebire de situaţia în care un singur 

profesor luptă pentru schimbarea de comportamente la nivel de clasă.  De asemenea, prin Munca în Echipă a 

profesorilor elevii vor percepe profesorul străin ca fiind un membru al corpului profesoral.  Pe lângă toate 

acestea, metoda Munca în echipă poate duce la îmbunătăţirea procesului de comunicare, a rezolvării de 

probleme şi a reformării politicilor la nivel de instituţie şcolară.  
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Setting and Maint aining High Behavioral Expect ations  

14. O voce proeminentă 
 

Cincisprezece PR şi-au exprimat părerea în ceea ce priveşte folosirea vocii în clasă ca metodă de management 

al clasei.  Sfaturile venite din partea PR sunt aceleaşi ca cele oferite de către autorul Doug Lemov în explicarea 

metodei O voce proeminentă.  Metoda are cinci principii.  Primul descrie ideea că un număr mai mic de  

cuvinte valorează mai mult ca un număr mare de cuvinte folosite.  Evitaţi excesul de cuvinte şi frazele lungi 

pentru a arăta că ceea ce spuneţi este important, la obiect şi daţi elevilor informaţia de care au nevoie (Lemov). 

Al doilea principiu prevede să nu vorbiţi atunci când în clasă este deja gălăgie.  Ceea ce spuneţi este important 

şi trebuie auzit de către toţi elevii.  Al treilea principiu propune rezolvarea subiectului în discuţie şi evitarea 

subiectelor irelevante pe care le-ar putea aborda elevii cu scopul de a se abate de la subiect.  Al patrulea 

principiu expune folosirea limbajului non-verbal.  “În momentul în care daţi instrucţiuni, evitaţi să vă angajaţi în 

alte activităţi în acelaşi timp” (Lemov, p. 186).  Staţi drept, stabiliţi contactul vizual şi aşezaţi-vă cu faţa către 

elevi.  Al cincilea şi ultimul principiu ia în considerare volumul vocii.  Profesorii din România au recomandat să 

se vorbească mai încet la clasă pentru a reduce cantitatea de zgomot.  Dacă profesorul vorbeşte prea tare le arată 

elevilor lipsă de control, anxietate sau intimidare (Lemov).    

 

15. Fără avertismente 
 

Consecinţele ar trebui să înceapă la primul comportament greşit.  “A da un avertisment nu înseamnă că aţi 

acţionat; înseamnă doar că avertizaţi că veţi acţiona şi este neproductiv.  Avertismentele transmit elevilor 

mesajul că un anume nivel de neascultare este chiar aşteptat, nu doar acceptat.  Dacă aşteptările şi regulile 

dumneavoastră sunt ignorate în mod intenţionat şi nu luaţi măsuri, atunci ele nu sunt nici aşteptări şi nici reguli” 

(Lemov, p. 200).     

 

Crearea şi păstrarea unor standarde înalte la 

nivel comportamental   



 
19 

 

16. Detalierea instrucţiunilor 
 

Această metodă se foloseşte cu scopul de a preveni ambiguitatea instrucţiunilor.  “Instrucţiunile trebuie să fie 

specifice, concrete, secvenţiale şi clare” (Lemov, 179).  De exemplu, unui elev i se cere să fie atent (Lemov).  

Aplicând această tehnică, “Fii atent” devine: “Întoarce-te cu faţa către mine.  Pune stiloul pe masă.  Aşează-te în 

bancă, pe scaun” (Lemov, 179).     

 

17. 100% 
 

“Toţi elevii trebuie să urmeze instrucţiunile in procent de 100%, şi nu mai puţin.  Altfel, autoritatea 

dumneavoastră este supusă interpretării, circumstanţelor şi impulsului de moment (Lemov, 168).  Dacă elevii 

dumneavoastră nu urmează instrucţiunile întocmai, 100%, se recomandă folosirea mesajelor de mai jos pentru 

a-i determina pe elevi să facă exact ce le spuneţi.  

 
Adaptat după Lemov, p. 168 

 

 

18. Repetarea sarcinii 
 

Adesea cea mai bună consecinţă pentru elevii care nu au îndeplinit o sarcină cu succes este ca aceştia să repete 

sarcina respectivă, de fiecare dată mai bine, până când vor ajunge la perfecţiune (Lemov).  Este o consecinţă 

logică, universal valabilă, care urmează acţiunii săvârşite imediat, este finalizată cu succes şi nu mai necesită un 

efort în plus din partea profesorului.  “Adesea cea mai bună consecinţă este îndeplinirea din nou a sarcinii, de 

fiecare dată mai bine sau chiar perfect” (Lemov, p. 194).  

  

Intervenţia Cum se poate folosi

La nivel non-verbal Stabiliţi contactul vizual si faceţi semn elevului sa fie atent, arătând către ochi.

Mesaj către toată clasa.  "Acum urmăriţi manualul."

Încadrând pozitiv.  "Avem nevoie de două persoane."

"Ionuţ, te rog să fii atent. Foarte bine, acolo, în spate. Mulţumesc, Ionuţ. E mult mai bine aşa."

Scadeţi-i nota la purtare elevului pe ziua respectivă.

La nivel individual, anonim

Public

Consecinţe

La nivel de grup
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19. Fiecare detaliu contează 
 

Primul pas către facilitarea succesului elevilor este sublinierea detaliilor.  Detectarea micilor nereguli va duce la 

atenuarea neregulilor mai mari.  Cu alte cuvinte, comportamentele nepotrivite se pot preveni dacă se detectează 

de la început.  Dacă nu vreţi ca elevii să vorbească atunci când au de rezolvat sarcini individuale, interveniţi 

eficient în primul moment când se vorbeşte în clasă.  Este puţin probabil ca un elev să vorbească colegilor lor 

din celălalt capăt al clasei dacă îi veţi atrage atenţia imediat ce acesta începe să şoptească colegului său de bancă 

(Lemov).  Mesajul transmis astfel va fi acela că regulile dumneavoastră trebuie urmate până la capăt.  

 
Building Character and Trust 

20. Încadrarea pozitivă 
 

Cincisprezece PR au vorbit despre rezultatele pozitive pe care le-au avut la clasă datorită limbajului, atitudinii şi   

sprijinului pozitiv acordat elevilor.  Metodele pozitive de management al clasei vor da întotdeauna rezultate mai 

bune, în detrimentul celor negative, pentru că vor conduce la rezultate pozitive din partea elevilor.  Potrivit lui 

Lemov, productivitatea, succesul şi corectarea comportamentului nepotrivit în rândul elevilor se pot realiza prin 

descrierea pozitivă a mediului de lucru din clasă.  “Studii în domeniul psihologiei au arătat că oamenii se pot 

mobiliza mult mai uşor către acţiune dacă sunt motivaţi de un rezultat pozitiv şi nu de evitarea unor consecinţe 

negative” (Lemov, p. 204).  Expunerea permanentă a elevilor care îndeplinesc aşteptările şi exemplul lor oferit 

celorlalţi colegi de clasă normalizează acest tip de comportament.  Şansele ca acest tip de comportament să se 

repete, odată ce el a fost instituit ca fiind normal şi aşteptat, devin mult mai mari.  Descrieţi comportamentele 

elevilor la clasă pentru a-i face pe aceştia conştienţi de faptul că îi vedeţi tot timpul, că apreciaţi faptul că ei 

urmează regulile şi recunoasteţi-le meritele în faţa colegilor.  Spuneţi că au făcut o alegere bună, alegând să 

urmeze regulile.  Pentru elevii care încă nu fac faţă aşteptărilor, folosiţi metoda Încadrării pozitive, şi nu pe 

cea negativă (v. exemplul de mai jos).  

Stabilirea unei relaţii de încredere 



 
21 

 

 
Adaptat după Încadrare Pozitivă,  Lemov, p. 204 

 

21. Aprecierile 

 

Metoda aprecierii (recomandată de către 10 PR) presupune lăudarea elevilor atunci când aceştia au depăşit 

aşteptările.  “Profesorii cu experienţă disting, atent şi intenţionat, între apreciere şi recunoaşterea meritelor, 

recunoscând meritul elevului atunci când acesta a îndeplinit aşteptările şi lăudându-l doar atunci când 

comportamentul său a depăşit aşteptările” (Lemov, 211).  De exemplu, aplicând Încadrarea pozitivă, se poate 

spune “Mulţumesc pentru că eşti gata la timp, Ionuţ!”, recunoscând efortul acestuia de a se pregăti pentru oră, în 

timp ce “Excelent, Ioana!” înseamnă Aprecierea unui răspuns care a depăşit criteriile minime.  Experţii susţin 

că recunoaşterea meritelor trebuie să aibă loc de trei ori mai des ca intervenţia la nivel de comportament sau 

critica.  Metoda Aprecierii face din succesul elevului un obiectiv uşor şi rapid de atins.  

 

22. Încurajările 
 

Încurajările vin în sprijinul elevilor care fac dovada unui lucru realizat cu succes (Lemov).  Un exemplu de 

Încurajare este “Bravo, Ioana! Aplaudaţi!”, urmat de gestul de a îndemna clasa să aplaude succesul Ioanei.  

Încurajarea poate fi orice gest care implică mişcare sau sunet, făcut public.  Trebuie să participe toată lumea şi 

trebuie să fie o foarte scurtă activitate care îi amuză pe elevi sau care le face plăcere.  Profesorii ce apelează la 

această metodă trebuie să se asigure că păstrează controlul clasei în timpul activităţii respective.  Odată ce elevii 

au înţeles ce presupune această metodă, li se poate da opţiunea de a propune ei înşişi o încurajare.  De exemplu, 

unora dintre elevi li se poate părea potrivit să aclame în timp ce alţii pot opta pentru imitarea sunetului tobelor.  

Încurajările sunt o metodă eficientă de captare a atenţiei şi de a facilita recunoaşterea publică a realizărilor 

elevilor.  

Afirmaţii Negative Afirmaţii Pozitive

"Niciodată nu faci ce îţi spun!" "Eşti capabil de mai mult."

"Ionuţ, nu eşti gata!!" "Mai este nevoie de cineva."

"Ce-am zis!?" "Te-am rugat să faci ceva. Te rog să faci acum."
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23. Factorul „bucurie‟ 
 

Este cunoscut faptul că strategia principală prin care se câştigă interesul elevilor este aceea prin care profesorul 

prezintă subiecte de interes (muzică, sport, filme, mâncare, etc.).  Dezavantajul acestei strategii este acela că 

oricâte subiecte de interes pentru elevi ar prezenta profesorul, până la urmă acesta va trebui totuşi să prezinte şi 

subiecte care nu se încadrează în sfera de interes principal al elevilor.  Factorul „Bucurie‟ devine o metodă nouă 

prin care se creşte interesul elevilor pentru studiu.  “S-a dovedit faptul că dacă elevii sunt bucuroşi în cadrul 

procesului de învăţare, aceştia vor fi nu doar fericiţi dar vor avea şi succes (Lemov, 215).  Puteţi asigura 

Factorul ‘bucurie’ în cadrul lecţiilor dumneavoastră prin introducerea de jocuri / concursuri, teatru, cântece, 

umor, suspans, surprize sau prin crearea ideii de echipă.  Paisprezece PR au recomandat adăugarea elementului 

„bucurie‟ în cadrul lecţiilor pentru îmbunătăţirea mediului de învăţare; astfel, elevii sunt mai interesaţi să 

participe la oră şi să fie mai atenţi la ceea ce spune profesorul în clasă.     

 

24. Consecvenţa emoţională 

 

O prezenţă calmă în clasă este extrem de importantă în aplicarea acestei metode.  Adolescenţii au de-a face cu 

foarte multe emoţii excesive, aşa că nu le mai adaugaţi şi pe ale dumneavoastră (Lemov).  Deşi este o abilitate 

greu de stăpânit, Consecvenţa emoţională vă va ajuta să demonstraţi că nu vă lăsaţi influenţat de 

comportamentul nepotrivit al elevilor şi că dumneavoastră sunteţi liderul clasei.  Este normal să manifestaţi 

frustrare, furie, tristeţe în momentul când aveţi de-a face cu probleme de management al clasei, însă 

controlându-vă aceste emoţii veţi avea controlul clasei.  “Un profesor consecvent din punct de vedere emoţional 

va câştiga repede încrederea elevilor pentru că va fi în permanent control” (Lemov, 219).  Eliminând emoţiile 

din ecuaţie, veţi spune elevilor indirect că încearcă inutil să vă supere sau să vă distragă de la îndatoririle 

dumneavoastră.  De asemenea, în eforturile dumneavoastră de a stăpâni clasa, este de preferat să îi lăsaţi pe 

elevi să înţeleagă că rolul dumneavoastră este acela de a facilita un mediu de învăţare pozitiv şi nu că vă 

aşteptaţi pur şi simplu ca ei să vă urmeze.  De exemplu, în loc să spuneţi  “Nu mă asculţi niciodată”, puteţi 

reformula spunând “În această clasă ne respectăm colegii şi Dana merită să o ascultăm atunci cand vorbeşte”.  
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Problemele de management al clasei pot fi rezolvate mult mai bine dacă veţi avea aşteptări de ordin social şi de 

conduită profesională, şi nu aşteptări care să pară a fi dorinţa dumneavoastră personală.  

 

25. Indulgenţă/ Exigenţă 
 

Douăzeci şi doi de PR au descris metode de management al clasei prin care au demonstrat că pot fi atât 

indulgenţi cât şi exigenţi.  Numărul mare de profesori care au susţinut această metodă a adus metoda 

Indulgenţă/ Exigenţă pe locul al doilea în ceea ce priveşte cele mai populare metode de management al clasei! 

“Dacă sunteţi clar, consecvent, ferm şi exigent şi în acelaşi timp pozitiv, entuziasmat, atent si preocupat de 

binele elvilor, veţi transmite elevilor mesajul că respectul vine cu aşteptări înalte.  Cu alte cuvinte, e vorba 

despre distincţia dintre “Îmi pasă de tine, dar trebuie să suporţi consecinţele faptului că ai întârziat” vs. “Pentru 

că îmi pasă de tine, trebuie să suporţi consecinţele faptului că ai întârziat” (Lemov, 213).  

Metoda se foloseşte prin explicarea acţiunilor dumneavoastră, în momentul când interveniţi în corectarea 

comportamentului: descrieţi comportamentul nepotrivit al elevului, şi nu elevul, iertaţi elevul după aplicarea 

consecinţelor şi corectaţi comportamentul printr-un limbaj non-verbal care dă de înţeles faptul că puteţi fi atât 

indulgent cât şi exigent (Lemov).  Metoda ajută de asemenea elevul să realizeze faptul că are o responsabilitate 

individuală, un rol important pe care îl au toţi profesorii.  De asemenea, nu uitaţi să încurajaţi pozitiv 

participarea la oră de fiecare dată când aveţi ocazia, zâmbind de fiecare dată când elevul face eforturi să 

vorbească o limbă străină sau să rezolve o problemă de matematică.  Nu uitaţi faptul că un comportament 

nepotrivit se rezolvă prin exigenţă pe când un răspuns greşit se rezolvă prin recapitularea informaţiei.  

 

26. Explicaţi totul 
 

Aşteptările pe care le aveţi de la elevii dumneavoastră trebuie să fie clare, logice şi raţionale, pentru ca elevii să 

înţeleagă de ce aveţi aceste aşteptări (Lemov).  Este foarte important să explicaţi elevilor ce se poate întâmpla 

atât înainte ca ei să aibă un comportament nepotrivit cât şi în momentul când ei au acest tip de comportament 

(Lemov).  Graficul de mai jos demonstrează cum se poate folosi metoda Explicaţi totul în cadrul procesului de 
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predare.  Este importantă aplicarea metodei de la început, pentru că astfel toate instrucţiunile vor părea clare şi 

inteligibile.  Metoda ajută la clarificarea aşteptărilor şi transmite mesajul că ceea ce spuneţi trebuie luat în 

serios.  

 

 

27. Greşelile sunt fireşti 
 

“A răspunde corect sau greşit este un proces fundamental în educaţie”, spune Lemov.  “Răspundeţi ambelor 

situaţii în acelaşi fel, ca fiind complet normale” (Lemov, p. 222).  Dacă elevul depune un efort sincer să 

răspundă corect iar răspunsul său este greşit, este foarte important ca elevul să nu se simtă jenat, vinovat sau 

ruşinat de ceea ce a spus.  Cel mai bine este să profitaţi de acel moment şi să îl transformaţi într-un moment de 

învăţare şi să obţineţi răspunsul corect.  Dacă elevii vor şti că este normal să greşească, vor avea mai multă 

încredere în ei şi vor participa mai mult la oră.  

 
Structuring and Delivering Your Lessons  

28. Proporţii 
 

Rar se întâmplă ca o lecţie să aibă un succes fulminant dacă profesorul vorbeşte tot timpul în faţa clasei, fără să 

îi includă pe elevi (Lemov).  Cincisprezece PR şi Lemov recomandă includerea sarcinilor cognitive în lecţie de 

îndată ce elevii sunt pregătiţi pentru aceasta.  

Sarcinile cognitive vor presupune muncă productivă şi concentrată asupra materialului informativ (Lemov).  Cu 

alte cuvinte, dacă o secvenţă din lecţie presupune o sarcină la nivel mental din partea dumneavoastră, atunci 

aceasta ar trebui să rezulte în două sarcini la nivel mental din partea fiecărui elev.  O sarcină simplă în aplicarea 

metodei Proporţiilor poate fi ca elevii să răspundă la întrebările colegilor, în funcţie de materialul predat la 

Structurarea şi predarea lecţiilor 
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momentul respectiv.  De cele mai multe ori este indicat să facilitaţi efortul cognitiv din partea elevilor, spre 

deosebire de a repeta informaţia dumneavoastră înşivă.    

“Edgar Dale in anii ‟60 a descoperit că ne amintim informaţia în funcţie de modul cum am interacţionat cu ea. 

[…] Conul lui Dale ilustrează mai jos cât ne amintim din ceea ce învăţăm, în funcţie de metoda de receptare a 

materialului informativ” (PC, p. 50).  

 

Conul Învăţării 

Din Classroom Management Idea Book, Peace Corps 

 

29. Verificaţi nivelul de înţelegere şi acţionaţi în consecinţă 
 

Evaluaţi permanent ceea ce fac elevii în clasă şi folosiţi concluziile pentru a stabili cum anume îi puteţi conduce 

către un răspuns corect (Lemov).  De exemplu, un elev nu va putea să dea un răspuns corect la o problemă de 

matematică dacă el / ea cunoaşte doar primii doi paşi din cei patru necesari pentru a rezolva o problemă.  

Strângeţi date punând întrebări (elevilor de nivel scăzut, mediu şi avansat) şi observaţi comportamentul elevului 

pentru a depista ce informaţie le lipseşte pentru a duce sarcina la bun sfârşit.  După ce aţi verificat nivelul de 

înţelegere al elevului, încercaţi imediat să umpleţi golul.  Metoda se poate aplica şi în cazul materialului ne-

academic atunci când trebuie să prezentaţi reguli, aşteptări, proceduri şi sisteme de notare.   

 

30. Circulaţi  
 

Nouă PR recomandă poziţionarea în clasă ca metodă de management al clasei, iar Lemov a descris această 

metodă ca fiind folosită de către toţi profesorii de succes.  “Este o strategie bună şi presupune ca profesorul să 
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se poziţioneze în diferite locuri din clasă pe parcursul lecţiei. […] Elevii trebuie să înţeleagă că dumneavoastră 

deţineţi controlul în clasă în orice moment – şi că este firesc sa fiţi prezent peste tot în clasă” (Lemov, p. 84- 

85).  Metoda este aplicabilă cu precădere în România, unde elevii ramân în clasa lor pe toată durata zilei (tot 

anul, de cele mai multe ori).  Ocupând acelaşi spaţiu, elevii se obişnuiesc şi oricine intră în spaţiul lor pentru o 

perioadă scurtă de timp este considerat un outsider, şi merită foarte puţin respect.  O altă consecinţă a faptului 

că elevii ocupă acelaşi spaţiu este aceea că elevii pot continua comportamente anterior tolerate de către ceilalţi 

profesori sau comportamentele din pauză.  Lemov recomandă să le explicaţi clar elevilor logica ce stă la baza 

mişcării dumneavoastră prin clasă şi să aplicaţi această metodă pentru a corecta anumite comportamente 

nepotrivite separat, să verificaţi nivelul de înţelegere şi să fiţi tot timpul poziţionaţi cu faţa către clasă.    

 

31. ‟Cârligul‟ 
 

“Dacă reuşiţi să prezentaţi materialul entuziast şi optimist, astfel încât elevii să facă ei înşişi primul pas, atunci 

veţi reuşi să îi implicaţi activ de fiecare dată.  Este vorba despre metoda „Cârligului‟: un scurt moment la 

începutul lecţiei care le captează atenţia elevilor printr-un detaliu interesant şi neobişnuit” (Lemov, p. 75).  

Cinci PR au aplicat metoda prin povestiri, încurajări, crearea unei legături dintre materialul prezentat şi altceva 

mai interesant, sau prin implicarea directă a elevilor la începutul orei.  

 

 
Engaging Students in Your Lessons 

32. Invitaţia la răspuns 
 

Lemov consideră Invitaţia la răspuns ca fiind “cea mai puternică dintre toate” metodele pe care le folosesc 

profesorii cu experienţă.  Este de asemenea şi foarte simplă.  “Pentru a stabili un standard din participarea la 

oră, invitaţi elevii să răspundă chiar dacă nu au ridicat mâna” (Lemov, p. 112).  Procedând astfel se creeează 

aşteptarea că fiecare elev va fi până la urmă invitat să r ăspundă şi astfel fiecare va răspunde mental întrebărilor 

înainte de a fi strigat (Lemov).  Veţi putea astfel creşte nivelul de atenţie şi de activitate cognitivă în rândul 

elevilor. Mai jos sunt explicaţi câţiva paşi pentru facilitarea activităţii cognitive.  

Implicarea elevilor în cadrul lecţiilor 
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1. Linişte:              ... 

2. Întrebare:  “În ce zi suntem?” 

3. Pauză scurtă: ... 

4. Invitaţi un elev: “Ionela.” 

5. Elevul răspunde:  “Azi e luni.”  

 

33. Scrie toată lumea 
 

Metoda aceasta combină Proporţiile şi Invitaţia la răspuns pentru a adresa întrebări mai dificile care necesită 

timp pentru formularea răspunsului.  Profesorul adresează o întrebare dificilă şi le cere elevilor să îşi noteze 

răspunsurile.  Este de preferat ca întrebarea să fie scrisă pe tablă pentru a fi înţeleasă.  De asemenea, pe tablă se 

notează şi timpul alocat formulării răspunsului.  În timp ce scriu, observaţi comportamentul elevilor pentru a vă 

asigura că scriu toţi.  La expirarea timpului, discutaţi răspunsurile în plen, invitând elevii să răspundă fără să 

urmaţi o anume ordine.    

 

 
Setting High Participation Expectations  

34. Nimeni nu este lăsat pe dinafară 
 

“Dacă un elev nu poate răspunde la o întrebare, el / ea trebuie să termine secvenţa respectivă din lecţie dând 

răspunsul corect” (Lemov, p. 28).  Metoda are la bază aşteptarea conform căreia elevul poate greşi sau nu 

trebuie să aibă răspuns pentru toate, însă este inacceptabil ca el / ea să nu încerce să dea răspunsul corect.  “Se 

promovează astfel mesajul că fiecare elev este responsabil pentru răspunsurile sale şi că elevii care ştiu deja 

răspunsul îi pot ajuta pe cei are au nevoie” (Lemov, p. 31).  Aplicaţi paşii din metoda Invitaţie la răspuns după 

care folosiţi următorii paşi adiţionali, în momentul când elevul nu poate să răspundă la întrebare.   

1. Linişte:    ... 

2. Întrebare:   “În ce zi suntem?” 

3. Pauză scurtă:   ... 

4. Invitaţi un elev să răspundă: “Ionela.” 

5. Elevul răspunde:   “Nu ştiu.” 

Aşteptări mari în ceea ce priveşte participarea 
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6. Cereţi ajutorul altui elev: “Alex, te rog ajut-o pe Ionela.” 

7. Elevul răspunde:   “Astăzi este luni,” răspunde Alex. 

8. Reveniţi:   “Mulţumesc, Alex.  Ionela, în ce zi suntem?” 

9. Răspuns corect:  “Astăzi este luni,” răspunde Ionela.   

 

35. Cereţi mai mult 
 

Este dificil, într-o clasă cu abilităţi mixte, să fii sigur de fiecare dată că toţi elevii au acumulat cunoştinţe.  

“Adaptând întrebările la nivelul elevilor, puteţi lucra diferenţiat şi le puteţi demonstra de ce sunt în stare” 

(Lemov, p. 42).  Dacă se aşteaptă să le fie testate limitele, elevii nu se vor mai plictisi iar atenţia lor va rămâne 

la clasă.  

 
 

 
 

 

36. Corect până la capăt 
 

“Corect până la capăt înseamnă a face diferenţa dintre parţial corect şi corect 100%. […] Este foarte probabil 

ca elevii să nu mai facă niciun efort de îmbunătăţire a propriei performanţe dacă aud răspunsul “da” sau “bine” 

tot timpul.  Există astfel riscul de a valida ca fiind bune răspunsuri parţial corecte (Lemov, p. 35).  Dacă 

Elevii de niveluri diferite pot fi provocaţi în mod egal dacă întrebările sunt adaptate la nivel individual 
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profesorul va accepta un răspuns parţial corect, întreaga clasă va funcţiona sub standard.  Un standard scăzut 

poate conduce la interpretarea liberă a comportamentelor şi aşteptărilor din clasă.  Metoda Corect până la 

capăt îi deprinde pe elevi cu ideea că trebuie de fiecare dată să răspundă la întrebări şi să îşi îndeplinească 

sarcinile cât se poate de bine.  
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Ineffective Techniques  

Scopul acestui ghid este acela de a împărtăşi experienţe valoroase de management al clasei în cadrul comunităţii 

formatorilor din România.  Peste o sută de PR au căpătat această experienţă prin propriile metode.  Pe măsură 

ce experimentăm metode de management al clasei, descoperim ce funcţionează şi ce trebuie îmbunătăţit.  Vom 

discuta în cele ce urmează despre metode care nu au funcţionat şi care nu au condus către crearea unui mediu de 

învăţare pozitiv.  Profesorii români şi americani participanţi la acest studiu nu recomandă metodele următoare 

deoarece s-a dovedit că sunt ineficiente în momentul aplicării lor în clasă.  Ele sunt clasificate aici descrescător, 

în funcţie de frecvenţa cu care au fost declarate ca fiind ineficiente.  Metodele ineficiente discutate mai jos au 

fost cuplate cu cele discutate anterior în acest ghid, cele din urmă fiind oferite ca alternativă.  

1. Ţipatul 

Profesorii din România au concluzionat că ţipatul este ineficient pentru că transmite mesajul că 

aceasta este o practică aşteptată în clasă.  O voce proeminentă şi Consecvenţa emoţională sunt 

două metode alternative ce funcţionează şi care îl pot ajuta pe profesor să îşi folosească vocea 

într-o manieră corectă la clasă.  

2. Prezentarea materialului informativ prin dictare (prelegerile)  

Prelegerile s-au dovedit a fi o metodă ineficientă de management al clasei.  Prezentarea 

materialului informativ este cu siguranţă necesară în procesul de predare, însă PR susţin că 

prelegerile conduc la probleme de management al clasei.  Planificarea dublă şi Proporţiile sunt 

două metode ce pot fi folosite ca alternativă.  

3. Consecinţele care transmit un mesaj greşit sau sunt ineficiente 

Profesorii din România susţin că un set de consecinţe devine ineficient în momentul în care 

acestea transmit un mesaj greşit sau sunt neclare.  Dacă o anume consecinţă nu funcţionează, 

profesorul trebuie să o reevalueze şi să hotărască dacă aceasta se află în legătură directă cu 

comportamentul căruia i-a fost aplicat.  Repetarea sarcinii este metoda ce se poate folosi pentru 

a adresa probleme minore de comportament şi cel mai probabil va trebui revăzut Sistemul de 

Metode ineficiente 
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consecinţe astfel încât aceasta să aducă rezultatele dorite.  Odată ce sistemul de consecinţe a fost 

revizuit, se vor aplica metodele Predare ne-academică şi Explicaţi totul.  

4. Avertismentele (sau ameninţările cu aplicarea consecinţelor)  

Profesorii din România au concluzionat că ameninţările nu funcţionează; această teorie este 

sprijinită şi de către Lemov.  A se vedea metodele Fără avertismente şi Sistemul de 

consecinţe.  

5. Consecinţe care le distrag atenţia celorlalţi elevi 

Aplicarea unei consecinţe pentru a corecta un comportament nepotrivit poate întrerupe cursul 

orei şi în loc să devină o soluţie, va deveni o problemă.  Aplicarea consecinţelor ar trebui să fie 

pe cât se poate de discretă, în funcţie de cât permite şi comportamentul elevului.  La primele 

semne de manifestare a unui comportament nepotrivit se pot folosi metodele Circulaţi, Fiecare 

detaliu contează, Încadrarea pozitivă şi Indulgenţă / Exigenţă.  Dacă un comportament 

nepotrivit manifestat de către un elev este observat de toată clasa, este important ca acel 

comportament să fie corectat atunci când are loc pentru ca toată lumea să înţeleagă faptul că un 

asemenea comportament nu este acceptat la clasă.  Aplicarea consecinţei nu trebuie sa ia din 

timpul de învăţare al celorlaţi elevi şi odată consecinţa aplicată, trebuie reluat imediat actul de 

predare.  Dacă acea consecinţă îi distrage pe elevi, atunci trebuie revăzut sistemul de consecinţe.     

6. Legătura dintre consecinţe şi activităţile din clasă 

Profesorii din România nu recomandă îmbinarea consecinţelor cu activităţile de învăţare din 

clasă deoarece aceasta va transmite un mesaj greşit elevilor.  Corectarea unui comportament 

nepotrivit prin ascultarea pentru notă, temele în plus sau adresarea de întrebări la care elevul nu 

poate răspunde creează o legătură negativă cu şcoala şi cu materia respectivă în general.  Dacă 

doreşte ca la nota finală să contribuie şi comportamentul la clasă, atunci profesorul va trebui să 

explice clar cum funcţionează sistemul de notare astfel încât elevii să înţeleagă legătura dintre 

comportamentul lor şi notă.  Astfel consecinţele se pot aplica cinstit pentru toţi elevii, indiferent 

de nivelul lor (scăzut, mediu sau avansat), fără ca stima lor de sine sau părerea despre actul 
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educaţiei să fie distorsionată într-un anume fel.  Pentru mai multe detalii, a se vedea logica şi 

legătura cauză – efect din cadrul metodei Sistemul de consecinţe.  

7. Ignorarea comportamentelor neacceptabile la clasă 

Adesea comportamentele nepotrivite au legătură cu nevoia de atenţie.  Profesorii din România 

recomandă corectarea acestui tip de comportament chiar dacă pare superficial.  Liderul clasei 

trebuie să corecteze comportamentele nepotrivite de fiecare dată când acestea sunt vizibile.  În 

caz contrar, elevii vor crede că acel comportament necorectat este acceptabil.  Se pot aplica aici 

consecinţe la diferite niveluri, metoda Fără avertismente şi Detalierea instrucţiunilor.   

8. Presupunerea că elevii ştiu deja care sunt aşteptările profesorului şi cum să le 

urmeze 

Profesorii din România nu recomandă presupunerile în ceea ce îi priveşte pe elevi.  Lemov 

detaliază asupra pericolelor ce pot exista ca urmare a acestor presupuneri.  Presupunerile se pot 

evita prin metodele Predare ne-academică şi Explicaţi totul.  

9. Predarea de noţiuni nepotrivite pentru nivelul elevilor 

Nivelul de dificultate al materialului prezentat în clasă este în strânsă legătură cu problemele de 

management al clasei.  Nivelul de dificultate al materialului trebuie să fie în concordanţă cu 

nivelul de performanţă şi capacitatea elevilor.  Dacă anterior nu s-au prezentat şi înţeles 

conceptele de bază, materialul prezentat va fi adesea prea dificil pentru elevi. Aceasta conduce la 

sarcina, foarte dificilă, de a capta atenţia elevilor.  Materialul prezentat se poate aşadar adapta 

prin metoda Verificarea nivelului de înţelegere, urmată de metoda Informaţia cea mai bună.    

10. Elevii preiau controlul mediului de învăţare, planului de lecţie, sau deciziilor de 

management al clasei  

Profesorii din România nu recomandă ca elevilor să li se permită să dea o direcţie negativă 

lecţiei.  Dacă elevii pot schimba ceea ce se întâmplă în clasă, distrag profesorul de la lecţie, sau 

decid ce se întâmplă în clasă, au preluat controlul întregii clase.  De asemenea, ei vor crede că nu 

există consecinţe pentru comportamentul lor.  În situaţia când se întâmplă ca profesorul să piardă 
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controlul clasei, se poate aplica metoda 100%.  Cu scopul de a combate intenţia elevilor de a 

distrage atenţia profesorului, se poate aplica metoda O voce proeminentă.       

11. Prea multă informaţie într-un timp prea scurt 

Această metodă este similară cu metoda nr. 9 descrisă mai sus: predarea unui material care nu 

este potrivit pentru nivelul elevilor.  Aceleaşi considerente se aplică şi materialului prezentat prea 

repede într-o săptămână, semestru sau an; la un moment dat, elevii vor atinge un prag când nu 

vor mai înţelege ceea ce li se predă.  Metodele de Verificare a nivelului de înţelegere şi Cea 

mai bună informaţie vă ajută să adaptaţi materialul la nivelul elevilor.  Metodele Proporţiilor 

şi Planificării la dublu ajută de asemenea în evaluarea modului cum percep elevii materialul 

predat.    

12. Etichetarea elevilor sau încadrarea negativă 

Profesorii din România au observat că etichetarea elevilor sau încadrarea negativă a lor (ca fiind 

mai puţin inteligenţi sau spunându-le “Nu înveţi niciodată!”) au rezultate negative.  Dacă elevii 

aud tot timpul din partea profesorului acest mod de adresare, până la urmă vor crede că aşa sunt 

şi nu vor mai face niciun efort să înveţe.  Dacă feedback-ul pe care elevii îl primesc de la 

profesori este unul negativ, atunci ei vor crede că sunt capabili doar de lucruri negative.  Metoda 

aceasta poate să influenţeze negativ stima de sine a elevului.  Profesorul are astfel opţiunea de a 

aplica metoda Încadrării pozitive, Greşelile sunt fireşti şi Indulgenţă / Exigenţă pentru a evita 

complet etichetarea.     

13. Eforturile elevilor sunt întâmpinate negativ din punct de vedere emoţional si 

verbal 

Feedback-ul are o influenţă majoră asupra mediului de învăţare; acest lucru este demonstrat de 

faptul că 18 dintre cele 37 de metode prezentate în acest ghid au legătură directă cu feedback-ul.  

Cele 18 metode ne arată cel mai bun mod de comunicare cu elevii, atunci când aceştia au făcut 

faţă aşteptărilor.  Pe lângă aceste recomandări, PR au avut de asemenea câteva recomandări în 

ceea ce priveşte feedback-ul oferit elevilor ce se străduiesc să dea răspunsuri corecte – feedback-
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ul oferit de către profesor în acest caz nu trebuie să fie negativ din punct de vedere emoţional sau 

verbal.  Lemov sprijină aceste recomandări, spunând că feedback-ul negativ este ineficient în 

crearea unui mediu de lucru pozitiv pentru elevi.   

Profesorii sunt aşadar sfătuiţi să folosească întotdeauna feedback-ul pozitiv pentru a recunoaşte 

eforturile depuse de elevi în actul de învăţare.  Procedând astfel îi putem ajuta pe elevi să afle 

cum să înveţe şi să aibă încredere în propriile forţe.  De asemenea, profesorii trebuie să ofere 

feedback într-un mod respectuos, pozitiv pe cât posibil, şi consecvent din punct de vedere 

emoţional în situaţiile de corectare a unui comportament nepotrivit.  Metodele următoare 

presupun feedback-ul oferit pentru efortul sincer de învăţare: SPOR, O voce proeminentă, 

Fiecare detaliu contează, Aprecierile, Încadrarea pozitivă, Greşelile sunt fireşti, 

Încurajările, Circulaţi, Corect până la capăt, Cereţi mai mult.  Metodele următoare detaliază 

feedback-ul oferit elevilor pentru comportamente nepotrivite: SPOR, O voce proeminentă, 

Fără avertismente, Detalierea instrucţiunilor, 100%, Repetarea sarcinii, Fiecare detaliu 

contează, Consecvenţa emoţională, Indulgenţă / Exigenţă, Explicaţi totul, Încadrarea 

pozitivă, Circulaţi, Răspunde toată lumea.  
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Foundation Builder  

 

 

Când va fi 

prezentat?

Cum va fi 

prezentat?

Cum veţi verifica 

nivelul de 

înţelegere al 

elevilor?

Este necesar un 

Follow-up?

Aşteptări
Prima zi din 

semestru

Prezentate de 

catre profesori cu 

materiale 

aditionale

In grupuri, elevii 

vor crea propozitii

Recapitulare, Metoda 

Incadrarii Pozitive, 

Recompense si Consecinte 

Aşteptări

Recompense şi 

consecinţe 

Planul de notare

Proceduri

Metoda SPOR

Metoda invitaţie 

la răspuns

Metoda scrie 

toată lumea

!    

 Plan de predare ne-academică

Planul acesta vă va ajuta în aplicarea metodei Predare ne-academică astfel încât să puteţi construi un fundament încă de la 

începutul semestrului şi să puteţi minimaliza întreruperile.  

Planul de predare ne-academică 

 Cadrul de referinţă 
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Elevul Profesorul

Mers la baie
Elevul ridica doua degete 

incrucisate 

Profesorul aproba prin 

semnalizarea cu degetul 

mare sau aproba doar 

peste 5 minute ridicand 

toate cele 5 degete. 

Mers la baie

Întrebare

La începutul orei 

Consemnarea 

prezenţei   

Întrebare despre notă

Predarea temelor

Permisiune de folosire 

a telefonului

Aruncarea gunoiului

!                                            

!                                            

Proceduri

Toate procedurile aplicate la clasă trebuie să stabilească clar modul cum se vor comporta 

elevii. În plus, se recomandă clarificarea tipurilor de răspuns pe care le veţi folosi pentru 

fiecare procedură.  

Proceduri 
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Recompense şi Consecinţe 
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Ce? Când? De ce? Cum? 

Tema 
În  fiecare  

joi 

Pentru a 

facilita studiul 

individual 

Tema va fi depusă 

pe biroul profesorului   

joia 

Comportament 

Examene 

Prezenţă 

Activitate  

de grup 

Tema 

Participare  
la oră 

Efort 

Plan de notare 

Această fişă de lucru vă va ajuta să aplicaţi Metoda Cauză / Efect pentru formularea 

unui plan de notare folosind factorii diversitate si frecvenţă.  Pasul acesta vă ajută 

la construirea unui mediu academic puternic.  

Planul de notare  
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Aşteptările profesorilor şi directorilor de şcoală ar trebui să fie: 
 

…cât se poate de concise. 

…foarte uşor de înţeles. 

Ne aşteptăm să …                                                                                                                                         

… pentru că …                                                                             

Ne aşteptăm să …                                                                                                                                         

… pentru că …                                                                             

Ne aşteptăm să …                                                                                                                                         

… pentru că …                                                                             

Ne aşteptăm să …                                                                                                                                         

… pentru că …                                                                             

Ne aşteptăm să …                                                                                                                                         

… pentru că …                                                                             

…încadrate pozitiv (ce vreţi şi nu ceea ce nu vreţi să se întâmple). 

…explicate logic (“vrem asta pentru că…”)   

Aşteptări 

Ne aşteptăm să…                                                                                                                                         

…pentru că…                                                                             

Ne aşteptăm să …                                                                                                                                         

… pentru că …                                                                             

Ne aşteptăm să …                                                                                                                                         

… pentru că …                                                                             

Ne aşteptăm să …                                                                                                                                         

… pentru că …                                                                             

Ne aşteptăm să …                                                                                                                                         

…pentru că…                                                                             

Aşteptări 
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Cul tura l Co nsi derat io ns 

În cadrul Studiului Managementului Clasei în Sistemul Educaţional din România autorul a avut în vedere datele 

ce pot demonstra existenţa unei legături între cultura română şi conceptul de management al clasei în cadrul 

sistemului educaţional la nivel naţional.  Participanţilor la studiu li s-a oferit astfel posibilitatea de a-şi exprima 

liber părerea în legătură cu influenţa pe care o poate avea cultura română asupra operaţiunilor la nivel 

instituţional precum şi la nivel de norme de ordin social în şcolile din România (v. Anexa B).  Participanţilor li 

s-a cerut să se concentreze asupra influenţelor culturale care în opinia lor au legătură directă cu managementul 

clasei în România.  În cadrul acestui Ghid, aceste influenţe culturale vor fi denumite Consideraţii de ordin 

cultural.  

Scopul acestei părţi a studiului este acela de a strânge informaţii cu privire la aceste Consideraţii de ordin 

cultural pentru a crea o resursă pentru noul grup de voluntari americani ce vor preda engleza în şcoli din 

România; această resursă îi poate ajuta pe aceştia să înţeleagă mai bine legătura dintre cultura română şi 

managementul clasei.  Autorul menţionează pe această cale faptul că introducerea acestei părţi a studiului în 

cadrul acestui ghid nu are ca scop descrierea negativă a oamenilor, culturii sau sistemului educaţional românesc. 

Următoarele Consideraţii de ordin cultural sunt rezultatul feedback-ului primit din partea participanţilor la 

studiu (profesori români şi americani ce predau în şcoli).  Următoarele consideraţii au fost raportate ca având o 

influenţă semnificativă în contextul managementului de clasă în România.   

 

Percepţia asupra timpului 

Profesorii americani percep timpul diferit faţă de profesorii români; ei sunt de părere ca percepţia diferită 

asupra timpului influenţează felul în care ei folosesc timpul ca instrument de management al clasei. 

Diferenţele sunt sesizabile imediat, având în vedere faptul că în America percepţia asupra timpului este una 

rigidă, spre deosebire de modul cum este perceput timpul în contextul şcolilor în România.  Programul 

întâlnirilor este unul mai flexibil în România, schimbările de ultim moment apar mult mai des iar întârzierile 

Consideraţii de ordin cultural 
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în timpul activităţilor sunt aşteptate a se întâmpla.  Acest lucru are o influenţă directă la clasă, deoarece 

elevii vor conştientiza şi ei întârzierile şi le vor aştepta.  Teoretic, orele încep atunci când se sună de intrare.  

În realitate, elevii şi profesorii sunt obişnuiţi ca orele să înceapă câteva minute mai târziu datorită percepţiei 

diferite în ceea ce priveşte timpul.  Acesta este doar un exemplu în ceea ce priveşte modul în care aşteptările 

profesorului în şcoală sunt influenţate de percepţia asupra timpului şi de normele sociale de comportament 

în context românesc.    

 

Spaţiul personal 

Profesorii din România au afirmat că percepţia asupra spaţiului personal poate duce la probleme unice de 

management al clasei.  Percepţia spaţiului personal este mai flexibilă în contextul cultural român decât în cel 

american.  Îmbrăţişarea unui coleg, a prietenilor şi a familiei arătând bunătate şi respect este un gest obişnuit 

în cultura română.  Din acest punct de vedere, este greu de stabilit distincţia dintre ce este acceptabil şi ce nu 

este acceptabil atunci când elevii interacţionează unii cu alţii.  Dacă elevii se ţin de mână în clasă, acest 

lucru nu ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru profesor.  Dacă elevii se lovesc în mod repetat în joacă, 

atunci acest comportament necesită intervenţia din partea profesorului.  Se foloseşte frecvent scuza că elevii 

se lovesc în joacă şi că aceasta nu reprezintă un comportament nepotrivit; consecinţa acestei scuze este că 

profesorul va trebui să decidă când să intervină.  Acest tip de comportament este frecvent întâlnit la tineri, 

aşa că profesorul poate alege să îi educe pe elevi în acest sens, spunându-le ce este acceptat şi ce nu din 

punctul de vedere al comportamentului lor faţă de colegi.   

 

Respectul 

Din punct de vedere cultural, respectul este foarte important în România.  În accepţiunea profesorilor din 

România, conceptul de respect influenţează anumite comportamente atunci când avem în vedere 

managementul clasei.  În majoritatea şcolilor din România elevii se ridică în picioare atunci când profesorul 

intră în clasă şi li se adresează acestora formal, folosind pronumele de politeţe.  
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Problemele de management al clasei apar în momentul în care elevii nu acordă respectul cuvenit 

profesorilor.  Profesorii din România recomandă conştientizarea normelor culturale în ceea ce priveşte 

respectul şi modul în care elevii trebuie să se adreseze profesorilor.  Una dintre aceste norme este aceea că 

elevii se vor adresa profesorului folosind titulatura “Domnule”, “Doamnă” sau “Domnişoară”.  Profesorilor 

americani li se recomandă să fie precauţi atunci când le permit elevilor să li se adreseze folosind numele 

mic, deoarece din punct de vedere cultural, aceasta înseamnă că raportul nu mai este acelaşi şi elevii pot 

acorda profesorului american mai puţin respect.  

Probleme de management al clasei pot apărea şi în situaţia în care profesorul are o relaţie amicală cu elevii 

săi.  În acest caz, elevii pot avea impresia că pot acorda mai puţin respect profesorului.  Profesorii trebuie să 

fie atenţi la modul cum elevii se poartă în clasă, să îi înveţe pe elevi normele de respect şi să acţioneze 

atunci când elevii se comportă nerespectuos.  Respectul are un rol atât la nivel cultural, cât şi instituţonal, iar 

profesorul trebuie să fie dispus să privească lucrurile şi din perspectiva elevilor în momentul în care decide 

auspra acestui rol. 

 

Mecanismul de funcţionare a unei şcoli 

Profesorii din România au susţinut cu convingere ideea conform căreia cultura română influenţează 

mecanismul de funcţionare a unei şcoli, ceea ce are o influenţă asupra nivelui de succes atins de metodele de 

management folosite în clasă.  Pentru a ilustra diferitele perspective asupra modului cum cultura română 

poate avea o influenţă negativă asupra managementului clasei prin practicile instituţionale stabilite cu ani în 

urmă, Profesorii din România au oferit câteva exemple.  Majoritatea sunt de părere că structura 

administrativă a şcolii foloseşte sisteme de disciplină ineficiente.  Participanţii şi-au exprimat frustrarea cu 

privire la folosirea unui sistem ineficient pentru a preveni comportamentele nepotrivite, gestionarea 

comportamentelor extreme, aplicarea consecinţelor şi pentru a răspunde lipsei de respect venite din partea 

elevilor.  Unul dintre participanţi a ilustrat un potenţial motiv pentru existenţa unui sistem de disciplină 

ineficient.  Participantul a explicat că România a fost caracterizată, în perioada comunismului, de reguli 

foarte stricte şi că după Revoluţie a devenit o societate deschisă, caracterizată de reguli mult mai laxe.  
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Odată cu căderea comunismului, autorităţile au manifestat o aversiune faţă de controlul administrativ, 

această aversiune fiind acum evidentă în felul în care şcolilor li s-a spus din partea Ministerului şi a 

părinţilor să îşi gestioneze elevii.  Pe măsură ce drepturile elevilor şi protejarea lor au devenit o prioritate în 

cadrul procesului de educaţie, măsurile la nivel disciplinar s-au situat în plan secundar.  În prezent profesorii 

se confruntă cu obstacole majore în aplicarea măsurilor disciplinare atunci când elevii încalcă regulile de 

conduit, trebuind în acelaşi timp să respecte aceste reglementări.  

Majoritatea PR au susţinut că bazele de date, sistemul de planificare şi cel de notare stabilite de către 

Ministerul Educaţiei nu permit instituţiilor şcolare şi / sau profesorilor să îşi adapteze materialul în funcţie 

de nevoile specific ale elevilor.  Participanţii au raportat dificultăţi în derularea activităţii lor din cauza 

sistemelor centralizate, care îi împiedică să ia decizii în calitate de educatori.  

Autorul concluzionează, în urma analizei datelor, că opiniile ilustrate de către PR demonstrează existenţa 

unui paradox care inhibă nu numai eforturile de management al clasei, dar şi eforturile la nivel didactic. 

Autorul crede că o cercetare în amănunt a existenţei acestui paradox nefavorabil dintre sistemele de 

disciplină ineficiente şi sistemul didactic caracterizat de reguli stricte poate conduce la o concluzie mai 

pertinentă.  

 

Consecvenţa 

PR sunt de părere că un mecanism de funcţionare a unei şcoli strâns legat cu contextul cultural duce la o 

lipsă a consecvenţei în cadrul funcţionării zilnice a unei şcoli.  Participanţii au raportat că managementul 

mediului de învăţare este dificil pentru că elevii sunt conduşi de către mai mulţi profesori, fiecare cu propria 

abordare de management al clasei.  Elevilor le este mult mai dificil să respecte regulile de conduită deoarece 

fiecare profesor are o abordare diferită a modului cum trebuie gestionată clasa.  Autorul recomandă, în urma 

analizei acestor date, ca fiecare şcoală să îşi stabilească o abordare comună a managementului clasei, 

facilitând astfel consecvenţa la nivel instituţional.  De o asemenea abordare vor beneficia în egală măsură 

profesorii, directorii şi elevii.   
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Plagiatul 

Profesorii americani trebuie să ştie că românii şi americanii definesc plagiatul (copiatul) la fel, diferenţele 

existând însă la nivel de percepţie a acestuia şi în modul în care plagiatul este corectat în cele două culturi.  

Plagiatul este definit în concepţia americană ca fiind “preluarea ideilor sau muncii unei alte persoane ca 

aparţinând sieşi”.  Mediul academic american defineşte plagiatul ca fiind atât preluarea ideilor cât şi muncii 

unei alte persoane.  În România, conceptul de plagiat este definit ca “preluarea muncii unei alte persoane”. 

În contextual educaţional român, plagiatul nu înseamnă neapărat şi preluarea ideilor altcuiva. 

De exemplu, atât profesorii americani cât şi cei români consideră a fi copiat un elev care submite un eseu 

scris de către altcineva.  Profesorii americani vor considera că eseul a fost copiat pentru că eseul  nu este 

rezultatul fizic al propriilor idei ale elevului.  Profesorii români vor considera că eseul nu este al elevului 

pentru că nu a fost scris de către elev, deci nu îi aparţine ca produs fizic.  Este puţin probabil ca eseul să fie 

considerat copiat în mediul academic român dacă eseul a fost scris de către elevul însuşi, dar folosind ideile 

altcuiva.  Un asemenea eseu va fi acceptat în mediul academic american doar dacă se menţionează sursele 

de informare, după anumite reguli.  În mediul academic românesc, se practică depunerea de eseuri ce 

urmează întocmai ideile altcuiva. 

Profesorii din România au descris de asemenea diferitele modalităţi prin care mediul academic român şi cel 

american reglementează plagiatul.  Cultura română permite plagiatul în anumite instanţe iar consecinţele 

necesare reglementării plagiatului câteodată nu sunt aplicate.  Un sistem de disciplină ineficient nu permite 

avertizarea unui elev în cazul în care el / ea copiază.  În unele cazuri, profesorii permit elevilor să consulte 

notiţele atunci când testele sunt prea dificile.  Se poate întâmpla de asemenea ca profesorii să fie forţaţi să 

treacă elevii permiţându-le să copieze.  În unele cazuri, şcolile sunt finanţate în funcţie de numărul de elevi, 

ceea ce duce la necesitatea de a păstra elevii în şcoală.  

Profesorii americani cere predau în România trebuie să conştientizeze experienţa lor culturală atunci când 

stabilesc ce este şi ce nu este considerat plagiat în contextul şcolilor din România.  Plagiatul, în accepţia 

mediului academic din Statele Unite, nu este întodeauna considerat plagiat în România şi pot exista alţi 

factori ce determină modul de acţiune al actorilor implicaţi în proces.  Autorul recomandă voluntarilor 
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americani ce predau engleza în şcoli să discute conceptul de plagiat cu elevii lor, şi mai ales ceea ce este 

acceptat şi ceea ce nu este tolerat din acest punct de vedere.  

 

Puterea competiţiei 

Competiţia la clasă din punct de vedere cultural a fost menţionată de către majoritatea Profesorilor din 

România participanţi la studiu.  Jocurile şi alte asemenea activităţi competitive la clasă reprezintă într-

adevăr o metodă eficientă de management al clasei.  Profesorii din România sunt de părere că aceasta poate 

duce la rezultate pozitive în clasă.  Crearea spiritului de competiţie într-un mediu controlat permite 

implicarea activă din punct de vedere cognitiv a elevilor în procesul de învăţare.  Puterea competiţiei devine 

o metodă eficientă de management al clasei dacă sunt luate în calcul toate variabilele şi sunt anticipate toate 

rezultatele.  Pe măsură ce a analizat toate datele în acest sens, autorul a remarcat faptul că aceeaşi metodă 

poate duce la rezultate negative în clasă.  Dacă profesorul creează o activitate competitivă ce nu este 

controlată în totalitate, aceasta poate duce la dezorganizare.  Participarea la o activitate competitivă 

necontrolată duce la neproductivitate pentru secvenţa respectivă de lecţie.  

Autorul recomandă aşadar ca PR să conştientizeze puterea competiţiei în clasă şi faptul că atunci când vor 

crea activităţi competitive, acestea trebuie desfăşurate de fiecare dată corect.  Controlul unei asemenea 

activităţi creşte şansele ca activitatea respectivă să aibă un rezultat pozitiv pentru elevi din punct de vedere 

educaţional.  Orice activitate competitivă ce lasă loc interpretărilor din partea elevilor poate duce la 

dezorganizare şi haos.   

 

Individualitate şi apartenenţă la grup  

Pe baza observaţiilor făcute de PR, autorul a formulat următoarea teorie cu privire la comportamentul 

elevului.  Autorul doreşte de asemenea să precizeze faptul că teoria nu este o generalizare şi nu pretinde a 

explica prin aceasta comportamentele tuturor elevilor.  Ea este oferită ca o posibilă explicaţie în evaluarea 

comportamentului elevilor pe măsură ce se construieşte un mediu de învăţare pozitiv.  



 
46 

 

Cultura educaţională din România este caracterizată prin co-existenţa individualităţii şi a apartenenţei la 

grup, manifestată prin diferitele tipuri de comportament în rândul elevilor.  Autorul a concluzionat, în urma 

descrierii diferitelor comportamente ale elevilor, că motivaţia acestora se schimbă în funcţie de 

circumstanţe.  Recunoaşterea acestei dihotomii (co-existenţa individualităţii şi a apartenenţei la grup) 

permite conştientizarea faptului că elevii se pot comporta individualist sau în conformitate cu grupul, în 

funcţie de situaţie.  Conştientizarea acestei dihotomii ne poate îmbunătăţi abilitatea de a înţelege schimbările 

de comportament şi de a răspunde fiecărei situaţii în parte prin Consecvenţă emoţională.     

Cultura română pune foarte mare accent pe ideea de familie, comunitate şi aspiraţii la nivel de grup spre 

deosebire de cele individuale.  Valorile aceasta sunt vizibile la nivel comportamental.  În clasă, elevii sunt 

organizaţi pe grupe care rămân de cele mai multe ori împreună din clasa întâi până în clasa a douăsprezecea.   

Se formează astfel identitatea şi apartenenţa la grup a elevilor.  Progresul la nivel cognitiv este realizat în 

grup.  Un exemplu al acestui comportament este manifestat atunci când elevii îşi impart între ei temele, 

notiţele şi chiar răspunsurile la examen. 

Declicul este reprezentat de momentul în care grupul întâmpină rezultate negative.  Acesta este punctul în 

care elevii trec de la comportamentul de grup la cel individual.  Se poate observa atunci când profesorul 

aplică la clasă consecinţe sau când scade nota unui elev.  Dacă elevii văd posibil un rezultat negativ, atunci 

interesele lor nu mai sunt aceleaşi cu ale grupului din care fac parte.  Elevii care manifestă în aceste situaţii 

un comportament individualist vor face eforturi pentru a evita rezultatul negativ, îşi vor explica propriile 

acţiuni sau îşi vor critica colegii.  

Autorul speră ca această teorie să fie o posibilă explicaţie pentru dificultatea întâmpinată în eforturile 

profesorilor de a-i determina pe elevi să îşi asume responsabilitatea pentru propriul comportament la nivel 

individual.  Dacă putem înţelege comportamentul elevilor, putem transforma această înţelegere într-o 

metodă de gestionare a dinamicii grupurilor şi de facilitare a dezvoltării simţului de răspundere. 
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În afara şcolii 

Profesorii din România participanţi la studiu promovează empatia în lucrul cu elevii.  Ei susţin că 

înţelegerea vieţii elevilor şi conştientizarea propriei lor culturi îi ajută pe profesori să devină manageri mai 

buni ai clasei.  PR recomandă de asemenea voluntarilor americani să conştientizeze faptul că viaţa elevilor 

din România este foarte diferită de cea a elevilor din America.  

Tipologia elevilor români este variată.  Pe măsură ce profesorii încearcă să înţeleagă mentalitatea şi 

motivaţia elevilor, aceştia trebuie de asemenea să ia în considerare mentalitatea şi motivaţia familiei 

elevului.  Există elevi care lucrează şi îşi sprijină familia financiar şi în acealaşi timp există elevi de la care 

se aşteaptă să exceleze pentru a-şi crea o carieră în altă ţară.  Există elevi cu capacităţi depline de învăţare şi 

elevi care întâmpină dificultăţi de învăţare sau de vorbire.  Există elevi care provin din familii bogate, 

organizate, dar există şi elevi care provin din medii familiale dezavantajate sau dezorganizate.  

Majoritatea elevilor sunt capabili să înveţe cum trebuie să se comporte cu persoanele în vârstă, cu superiorii 

sau cu colegii.  Alţii nu au capacitatea de a învăţa cum să îi trateze pe ceilalţi respectuos.  Deşi majoritatea 

elevilor au crescut într-un mediu care le-a permis să înveţe cum să comunice, există la fel de mulţi elevi care 

provin din medii ce nu le-au permis dezvoltarea abilităţilor corecte de comunicare.  

Fiecare elev este influenţat de mediul economic, social şi educaţional.  Pe langă aceasta, elevii sunt 

influenţaţi de mediul academic anterior experienţei prezente.  Modul cum a fost aplicat un sistem de 

disciplină în trecut se poate să le fi lăsat o impresie greşită.  De asemenea, sprijinul pe care îl primesc elevii 

din partea familiei sau altor membri ai comunităţii variază foarte mult.  Mediul din care provin elevii le 

poate influenţa sau inhiba acestora progresul la şcoală.  

PR susţin aşadar că este responsabilitatea profesorilor să înţeleagă viaţa elevilor în afara şcolii.  Această 

consideraţie de ordin cultural vine în sprijinul dezvoltării Inteligenţei Culturale din partea voluntarilor 

americani.  Educaţia şi managementul clasei trebuie privite atât din punctul de vedere al profesorului cât şi 

al elevului în vederea creării un mediu de învăţare sănătos şi a obţinerii de rezultate mai bune în clasă.   
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A ppendix  

Anexa A 

 

Informare cu privire la cercetare 

 

Titlul Proiectului:  Studiul Managementului Clasei în Sistemul Educaţional din România 

Cercetător:    Justin R. Setty  

   Voluntar al Corpului Păcii, Programul de Predare a Limbii Engleze ca Limba Străină 

   justinsetty@hotmail.com 

    

Descrierea proiectului 

 

Scopul acestei cercetări este acela de a analiza efectul pe care îl are managementul clasei asupra stresului la 

profesori. Cercetarea nu presupune riscuri fizice. Datele colectate în urma studiului vor rămâne anonime şi 

confidenţiale. Nu se vor face publice date individuale. Datele obţinute sunt codate şi înregistrate. Răspunsurile 

individuale nu vor fi asociate în niciun fel cu numele dumneavoastră. După strângerea datelor, ceercetătorul va 

da un cod fiecărui set de date iar cercetătorul nu va putea cupla în niciun fel răspunsurile respondenţilor cu 

numele acestora. Completarea chestionarului va lua aproximativ 10 minute. În cadrul acestui studiu au luat 

parte un număr aproximativ de 140 de subiecţi.   

 

Participanţii la studiu vor trebui să completeze o scara de evaluare a Managementului Clasei. Ei vor urma 

puntele din această scară şi vor clasifica măsura în care folosesc anumite metode de management al clasei. 

Participanţilor li se va cere apoi să completeze un chestionar ce măsoară nivelul de stress. Cercetătorul le va 

cere subiecţilor să descrie câteva practici de management al clasei şi să ilustreze câteva consideraţii de ordin 

cultural. Pentru întrebări, participanţii se pot adresa Cercetătorului la adresa de e-mail justinsetty@hotmail.com.  

 

Studiul nu reprezintă poziţia oficială a Corpului Păcii. El este iniţiat exclusiv de către un Volunar al Corpului 

Păcii.  

 

Formular de Consimţământ 

 

Declar, pe această cale, că înţeleg natura acestui studiu şi a participării mele la el. Înţeleg de asemenea faptul că 

numele meu nu va fi asociat cu datele sau informaţiile pe care le ofer. Am luat la cunoştinţă faptul că mă pot 

retrage din cadrul acestui experiment în orice moment şi în cazul în care fac acest lucru, datele mele nu vor mai 

fi valabile.  

   

SUNT DE ACORD SĂ PARTICIP LA ACEST STUDIU 

 

NUME: (În clar)            

 

SEMNĂTURA ŞI DATA:            

Anexe 

mailto:justinsetty@hotmail.com
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Anexa B 

 

Classroom Management Scale 

Studiu Asupra Managementului Clasei 
 

Circle one:   Host Country National/Romanian  or  Volunteer/American 

 

Încercuiţi o variantă:  Român    sau  Voluntar/American 

 

 For the purpose of the scale, “1” signifies Strong Disagreement and “5” indicates Strong Agreement.  

 Circle the number that represents your level of agreement or disagreement.   

 

 În acest studiu, cifra „1” reprezinta un dezacord total, iar cifra „5” reprezinta un acord puternic.  

 Încercuiţi numarul care arata nivelul acordului sau dezacordului dumneavoastra. 

 

 

1. I prepare a lesson and activities before class to fill the entire class time.  

Pregatesc lecţia şi activitâţile înainte de oră astfel încât acestea să se încadreze într-o ora. 

1  2  3  4  5 

2. I teach using different techniques to address multiple learning styles (auditory, visual, kinesthetic).  

Predau folosind tehnici diferite care se adreseaza multiplelor stiluri de învăţare. 

1  2  3  4  5 

3. I have clear and specific rules that I teach my students. 

Am regulamente clare şi specifice prin care le predau elevilor mei. 

1  2  3  4  5 

4. I use a variety of signals to remind students of expected behavior. 

Folosesc o verietate de semne prin care la amintesc elevilor ceea ce aştept de la ei. 

1  2  3  4  5 

5. I use materials (posters, objects, pictures) to improve student‟ motivation. 

Folosesc materiale vizuale (afişe, obiecte, poze) să îi motivez pe elevi. 

1  2  3  4  5 

6. I grade each student individually by how well he/she has responded to what I expect of the whole class 

throughout the semester. 

Notez fiecare elev individual dupa cât de bine a raspuns aşteptărilor mele de-a lungul semestrului. 

1  2  3  4  5 

7. I get students‟ attention before giving instructions. 

Captez aţenţia elevilor înainte de a le da instrucţiuni. 

1  2  3  4  5 

8. I wait for students to pay attention rather than talk over chatter. 

Aştept pâna când toţi elevii sunt atenţi; nu mai vorbeşte nimeni.  

1  2  3  4  5 

9. I use the proximity of my body to improve classroom control and work with individual students. 

Nu stau la catedra în timp ce predau; ma plimb prin clasa şi lucrez individual cu unii elevii. 

1  2  3  4  5 

! 

! 
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10. I refuse to threaten or plead with my students. 

Nu îi ameninţ şi nici nu îi rog pe elevi să îşi îndeplineasca sarcinile. 

1  2  3  4  5 

11. I communicate positive expectations of good behavior in my class. 

Îmi comunic aşteptările pozitive în ceea ce priveşte comportamentul clasei. 

1  2  3  4  5 

12. I remove distractions from my classroom to improve attention. 

Elimin motivele de deranj din clasă pentru a îmbunătăţi atenţia. 

1  2  3  4  5 

13. I give clear and specific directions. 

Dau instrucţiuni clare şi specifice. 

1  2  3  4  5 

14. I use students‟ names as a subtle way to correct for inattention. 

Le spun elevilor pe nume; aceasta fiind o cale subtilă pentru a corecta neatenţia. 

1  2  3  4  5 

15. I model courtesy and politeness. 

Îi învâţ pe elevi să fie politicoşi. 

1  2  3  4  5 

16. I consistently follow through with consequences to enforce rules.  

Îmi aplic întotdeauna regulile şi continui lecţia doar după ce acestea sunt îndeplinite. 

1  2  3  4  5 

17. I use nonverbal and social actions to reinforce behavior of which I approve. 

Folosesc limbajul nonverbal şi verbal pentru a aprecia performanţele elevilor şi comportamentul pe 

care îl aştept de la ei. 

1  2  3  4  5 

18. I use a quiet voice in the classroom.  

Nu vorbesc/strig tare în timpul orei. 

1  2  3  4  5 

19. I respond to behavior I like with specific personal praise and/or reward.  

Răspund comportamentului cerut, în mod personal: laude, recompense. 

1  2  3  4  5 

20. I am aware of the effects of my dress, voice, and movements on student behavior. 

Sunt conştient de efectul pe care hainele, vocea, şi mişcările mele le au asupra elevilor.  

1  2  3  4  5 
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Stress Scale 

Studiul Stresului 

 

 For the purpose of the scale, “1” signifies Strong Disagreement and “5” indicates Strong Agreement.  

 Circle the number that represents your level of agreement or disagreement.   

 

 În acest studiu, cifra „1” reprezinta un dezacord total, iar cifra „5” reprezinta un acord puternic.  

 Încercuiţi numarul care arata nivelul acordului sau dezacordului dumneavoastra. 

 

 

 

 

 

 

1. I feel I have the skills and ability to perform my duties. 

Cred ca am priceperea şi abilitatea să îmi îndeplinesc activităţile. 

1  2  3  4  5 

2. I feel a lack of motivation and energy. 

Simt lipsa motivatiei şi energiei. 

1  2  3  4  5 

3. I feel worried. 

Îmi fac griji. 

1  2  3  4  5 

4. I have a sense of pressure to perform.  

Trebuie să fac faţa unei presiuni. 

1  2  3  4  5 

 

 

 

 

5. I feel calm. 

Sunt liniştit. 

1  2  3  4  5 

6. I feel in control. 

Sunt stăpân pe situaţie. 

1  2  3  4  5 

7. I feel tormented. 

Sunt foarte îngrijorat. 

1  2  3  4  5 

8. I feel stressed. 

Sunt stresat. 

1  2  3  4  5 

 

 

Before Class 

Înainte de Oră 

During Class 

În timpul Orei 

! 
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9. I have difficulty controlling my reactions, emotions, or mood. 

Este greu să îmi stăpânesc reacţiile, emoţiile, sau dispoziţia.  

1  2  3  4  5 

10. I feel rushed; I do not seem to have enough time. 

Ma simt grabit; mi se pare ca nu am destul timp.   

1  2  3  4  5 

 

 

 

 

11. I feel relieved that class is over.  

Ma simt usurat pentru ca ora s-a terminat. 

1  2  3  4  5 

12. I have physical aches or feel like I am sick. 

Am dureri sau ma simt rau. 

1  2  3  4  5 

13. I feel low in response to my work. 

Nu sunt mulţumit de munca mea.  

1  2  3  4  5 

 

Best Practices 

Cele Mai Bune Tehnici 

 

 This section of the study gives you the opportunity to share Best Practices, which are classroom 

 management techniques that work well for you. These techniques should specifically focus on 

 establishing and maintaining a positive learning environment. This information will be used to create a 

 manual containing classroom management techniques for Peace Corps Volunteers and their colleagues.  

 

Această secţiune a studiului vă ofera ocazia de a va face cunoscute cele mai bune tehnici în ceea ce 

priveşte managementul clasei. Aceste tehnici ar trebui să se axeze pe stabilirea şi întreţinerea unei 

mediu pozitiv de învăţare. Aceasta informaţie va fi folosită pentru a creea un manual pentru voluntari şi 

colegii lor care să conţină tehnici de management al clasei.  

 

 

 

 

!               

               

               

               

               

               

               

               

After Class 

Dupa Oră 

Techniques that work well 

Tehnici eficiente 

! 
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Thank You! – Vă Mulţumesc! 

 

 

 

 

!               

               

               

               

               

               

               

               

 

 

Romanian Cultural Considerations 

Consideraţii Culturale Române 

This section of the study gives you the opportunity to share cultural considerations, which are 

important concepts to recognize when improving classroom management and teaching in a 

Romanian school. These considerations should provide American volunteers with valuable 

information and concepts to be studied before they begin working in a Romanian school.  

 

Aceasta secţiune a studiului vă oferă ocazia de a împărtăşi consideraţii din ordin cultural care sunt 

importante în ceea ce priveşte îmbunătăţirea managementului clasei şi predarea într-o şcoală din 

România. Aceste consideraţii ar trebui să le ofere voluntarilor Americani informaţii şi concepte 

valoroase pe care să le studieze înainte să lucreze într-o şcoală româneasca. 

 

!               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

 

 

 

 

 

 

Techniques that you have tried and do not work in creating a positive learning environment.  

Tehnici pe care le-aţi încercat şi care au fost ineficiente în a crea un mediu pozitiv de învăţare. 

 

! 
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Anexa C 

 

  

Frecvenţa* Aşteptările Elevilor**

II Profesorii să fie corecţi cu fiecare elev în parte/ Să nu se facă diferenţe între noi

II Să nu fie *profesorul+ dur (să nu ne strige sau să ne bată)

IIIII Să ne înţelegem bine/cât mai bine la oră

IIII Să ne înţeleagă *profesorul+ la bine şi la rău/Să aibă *profesorul+ răbdare cu noi

II Să ne ajute *profesorul+

I Să ne ajutăm unii pe alţii

IIII Să ne pună profesorul mai multe întrebări şi unde nu ştim să ne arate

II Profesorul să  nu ne dea prea mult de învăţat.

IIII Să ne comportăm frumos cu profesorii

III Să ne comportăm frumos cu colegii de clasă

IIII Să ne respectăm unii pe alţi/Respectul este cel mai important la oră

I Să fim respectaţi de profesor

III Să fim cuminţi la oră

I Să fim disciplinaţi

I Doresc seriozitate din partea colegilor. 

I Eu vreau să fim cât mai activi la oră.

I Să fim uniţi

IIIII Să nu vorbim neîntrebaţi/Să nu vorbim cu colegul în timpul orei

IIIII Să ascultăm ce ne spune profesorul la oră/Să fim atenţi la oră

IIII Să facem mai multă linişte

III Să nu mai fie gălăgie

II Aş vrea fiecare elev să fie la oră.

III Nu e bine să ne râdem de colegul nostru cum citeşte. 

IIII Să nu ne jignim/înjurăm/vorbim vulgar

I Orele să fie deschise

III Să nu se joace pe telefon/Să nu ascultăm muzică la oră/Să nu vorbim prin sms-uri în ore

I Eu vreau ca toată lumea să pună telefoanele pe silenţios. 

I Să nu mintă

I Să stă frumos pe scaune

I Aştept de la Eleva X şi Eleva Y să vorbeasca mai frumos. 

I Vreau ca profesorii să nu mai fie aşa  serioşi ci să ştie şi ei să glumească.

I Să ne jucăm în timp ce învăţăm

IIII S ă se respecte regulile şi sistemul de evaluare pe care îl foloseşte profesorul

* Numărul claselor de elevi dintr-un număr total de nouă, care au menţionat aşteptarea.

** Aşa cum au fost scrise de către elevi la momentul experimentului, organizate după categoria căreia îi 

aparţin, corectate uşor pentru claritate.

Lista Completă a Aşteptărilor Elevilor şi Frecvenţa cu care acestea au fost 

menţionate
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The Sources of Information  

1. A Study of Classroom Management in the Romanian Educational System 

 Justin R. Setty (2011) 

 justinsetty@hotmail.com 

 

This study gathered information on the correlation between teacher stress and their use of classroom 

management techniques.  It also collected information on classroom management techniques that 

teacher considered to be effective or ineffective and cultural considerations for American volunteers to 

study before teaching in a Romanian school.  Surveys were completed by 73 Romanian teachers and 54 

American volunteers teaching in Romanian schools.  These research participants will be referred to as 

Teachers in Romania (TIR) throughout this guide.   

2. Teach like a Champion: 49 Techniques that Put Students on the Path to College 

 Doug Lemov (2010) 

“In this book, author Doug Lemov offers the essential tools of the teaching craft so that you can unlock 

the talent and skill waiting in your students, no matter how many previous classrooms, schools, or 

teachers have been unsuccessful.  This must-have resource is filled with concrete, specific, and 

actionable classroom teaching techniques that you can start using in your classroom tomorrow.” 

3. Peace Corps Classroom Management Idea Book 

Peace Corps Information Collection and Exchange (2008) 

 

 

 

 

  

The Sources of Information  
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Classroom Management Field Guide 
 

 

The above process produced: 21 techniques, as articulated by Lemov, that were 

recommended by TIR; seven additional Lemov techniques that TIR might find 

useful; and eight unique techniques recommended by TIR.  In addition, TIR 

shared Cultural Considerations in nine areas to provide American volunteers with 

valuable information and concepts to be studied before working in a Romanian 

school.  

Teach Like a Champion 
 

All information gathered from the Study of 

Classroom Management in Romanian 

Education was classified in terms of 

techniques that were clearly explained in 

Lemov's Teach Like a Champion.  The 

techniques in Lemov's taxonomy provided a 

framework that was used to structure the 

information provided by TIR.  The partnership 

of these two resources produced a more 

structured and concise list of classroom 

management techniques. 

 

A Study of Classroom Management in 
Romanian Education 

The Process of Creating the  

Classroom Management Field Guide 
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 Through the Classroom Management in Romania Study, the author wanted to test the hypothesis that  

occupational stress is lower among teachers who more frequently use classroom management 

techniques.   In order to test this hypothesis, a classroom management Likert-type scale was created to 

quantify both 1) the levels of classroom management used by teachers and 2) the levels of stress that 

teachers experience (see Appendix B).  Teacher stress was defined as the harmful cognitive, physical, 

and emotional effects that a teacher experiences before, during, and after a class.  Classroom 

management was defined as the extent to which teachers reported using 20 common classroom 

management practices in the classroom.  In order to maintain strict confidentiality, each subject read, 

signed, and submitted a consent form that described the study and detailed the terms of participation (see 

Appendix A).   

Seventy-three Romanian TIR and 54 American TIR completed the classroom management scale and the 

teacher stress scale.  The majority of American volunteers who completed the survey had been teaching 

in Romania for at least three months.  The scores from all scales were combined in order to test the level 

of correlation between occupational stress experienced by TIR and their implementation of classroom 

management techniques.  The correlation coefficient of -0.357 revealed that teacher stress and the use of 

classroom management are negatively correlated at a moderate level.  In other words, as teacher stress 

scores decreased the classroom management scores increased.  The teachers who showed higher levels 

of stress recorded lower classroom management scores while the teachers who showed lower levels of 

stress recorded higher classroom management scores.  The author can conclude, at the moderate 

correlation level, that TIR who use a higher level of classroom management experience lower levels of 

occupational stress.  Refer to the graph below to see how this correlation appears visually.  The black 

trend line in the middle displays how teacher stress decreases as classroom management increases.   

 

Conclusions of  

Classroom Management in Romania Study 
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 The 36 classroom management techniques included in this guide can help TIR create a more productive 

learning environment that facilitates the healthy cognitive, emotional, and social development of 

Romanian students.  

 The 13 ineffective classroom management techniques in this guide can be shared with all TIR in the 

hope that we can understand what will not help us in creating a healthy learning environment.   

 The nine Cultural Considerations in this guide can help American volunteers prepare themselves in 

becoming more culturally aware educators during their service in Romania.   

 The Foundation Builder, which was created based on technique advice from Teachers in America, can 

help teacher teams, entire faculties, or school administrators create a strong starting point that can help 

lead to teacher effectiveness and student success.   
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Classroom Manage men t  

 

Build the Foundation 

1. Expectations 
 

The use of expectations (commonly known as “rules”) in the classroom was recommended by 14 TIR.  The 

expectations you establish should be clear, short, taught to your students, publically posted, easily and correctly 

understood, and logically justified.  “In this way, students understand the logic behind decision making and will 

be more likely to believe that the systems are in their best interests and make rational choices on their own” 

(Lemov, p. 220).  Possibly the most critical step in using Expectations is the Follow-Up; that is, the next step 

that solidifies the existence of your expectations.  Without follow-up (using consequences, Rewards, Positive 

Praise, Do it Again, 100 Percent, Nonacademic Teaching, etc.), expectations simply do not exist in the minds 

of your students or in the subculture of your classrooms.  The graphic below shows how you can use Follow-Up 

after establishing expectations to make them functional and effective. After you introduce your expectations to 

your students, the Follow-Up cycle can be used to turn Expectations into an extremely effective classroom 

management tool.  The Follow-Up cycle requires putting expectations into everyday practice, revisiting them 

throughout the term, and enforcing them with consequences when they are not followed.  Refer to the 

Foundation Builder section of this guide for a worksheet that can be used to formulate the expectations you 

have regarding how your classes operate.   

 

The priority at the beginning of each school term is that you create a positive learning environment with 

expectations and consequences that are for the greater good of the students.  For the development of the 

Build the Foundation 

 

Classroom Management Techniques 
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Expectations technique over time, students would be given the opportunity to invest in the technique by 

including the expectations they have of their teachers and colleagues.   If students play an active role in the 

formation of the expectations, their interest in respecting them is much higher.   During the months of 

September and October 2011, the author asked approximately 120 high school students to write down the 

expectations they have of their teachers and their colleagues.  The students had about 5 minutes to work 

individually to write about what they expect and/or what they like or dislike during class time.  Each class group 

reconvened once the time limit expired.  The students then formed a list of student expectations with the help of 

the author‟s facilitation.  Any expectations shared by students that contradicted the function of an educational 

system were not included.  For example, the author would clearly explain to a student who merely expected to 

receive high marks what he or she would be required to do in order to earn high marks.    

The author made several conclusions during this experimental activity that relate to the subject of classroom 

management.  The most evident occurrence was that the student expectations, taken as a whole, were nearly 

identical to the expectations held by TIR and educational institutions. Identical beliefs were discovered 

regarding the need for mutual respect, not only in student-student interaction but equally in student-teacher 

interaction.  The author concluded that young students want boundaries in a learning environment as much as 

teachers believe that boundaries are necessary.  It was observed that there is no difference between what 

students who are commonly perceived as “good/hard working” expect and what students who are commonly 

perceived as “bad/disruptive” expect.  All types of students requested that their colleagues be more attentive and 

respectful and that their teachers be understanding and helpful when they are unable to keep up with instruction.  

The students‟ perspectives on numerous learning environment issues reflected a high level of maturity, which is 

not only commendable but shows a need for cultivation.  The author also concluded that this call for strong 

boundaries in the classroom reflects a need for effective application and warm/strict follow-up.  Refer to 

Appendix C to read the full compilation of student expectations and see how frequently they were asserted by 

students.  
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2. Consequence System 
 

Sixteen TIR advised that the creation and application of a system of consequences is important in managing a 

class.  “Consequences should be gradual, progressing from less severe to more severe as misbehavior is 

repeated” (PC, p.78).  Lemov asserts that your system should allow you to apply consequences for minor 

misconduct, such as not having necessary materials at the beginning of class or arriving late without permission.  

This will allow you to effectively use the system to address the most common type of misconduct.  Correcting 

minor infractions early and effectively will also prevent the misconduct from becoming more severe.    

A consequence should be natural and logical.  For example, the consequence of a student throwing paper on the 

floor could be the student being required to clean the room after class.  Each consequence will produce an effect 

within your classroom, so it is important to make sure that each cause (the consequence) will have a desired, 

positive effect (the end result) within the learning environment.  This cause/effect awareness can help you 

recognize whether or not a consequence you are using is an effective tool.  If students are not discouraged from 

continuing misconduct after a consequence is applied, then the consequence will be an ineffective classroom 

management tool.  

 

3. Rewards 

 

A total of 23 TIR listed Rewards as an effective technique in establishing and maintaining a positive learning 

environment.  This amount of support made Rewards the most popular classroom management technique used 

in Romanian schools!  After the research results were analyzed, a reward was defined as a symbolic object 

(stamp, sticker, candy), privilege (special seating, special duties), title (“The Boss”), or recognition (Precise 

Praise, Props) that has significant value and is desired by the student subculture.  The first step is assessing 

your students‟ interests to find out what is desirable and then establishing the use of rewards to provide 

motivation for your students to excel.  Refer to these techniques in this manual to learn about free rewards for 

students: Precise Praise, Positive Framing, Props.  Ideally, the amount of rewards should match the amount of 

consequences so that the lone consequence system doesn‟t create the perception that the teacher or school has 
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negative expectations.  For example, a 5 step reward system paired with a 5 step consequence system will 

establish a more balanced management style.  The graphic below shows how students can follow expectations 

and progress toward increasingly valuable rewards, or not follow expectations and regress toward increasingly 

severe consequences.  Refer to the Foundation Builder section of this guide to find a worksheet that you can use 

to create a Consequence and Reward System in a format that clearly shows your students what will happen 

when they do or do not meet your expectations.    

 

 

4. Cause/Effect Grading 
 

Sixteen TIR described how they use grading as a powerful classroom management tool.  This information led to 

the creation of the Cause/Effect Grading technique.  The overarching idea is that a grading plan produces an 

effect in the classroom and that this effect can be altered by adjusting the system itself.  In other words, you can 

create a new classroom management tool by structuring your grading plan in a way that will produce desirable 

outcomes.    

The first consideration is inevitably what you would like to happen in your classroom (the Effect).  The second 

consideration is how you will create this Effect (the Cause).  The Cause is made up of two parts.     

The first part of the Cause is grading diversity.  A grading system can include behavior, attendance, homework, 

exams, group activity, and class participation.   A diverse group of grading areas is much more likely to increase 

the amount of productive attention students dedicate to the many areas of academic study.   

The second part of the Cause is grading frequency.  Assessing students on a daily, weekly, or monthly basis 

easily creates a learning environment where students are more consistently following established expectations.    
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The graphic below provides a visual aid of how this technique functions within a grading plan. You will find a 

Grading Plan worksheet in the Foundation Builder section of this guide that can help you use Cause/Effect 

Grading to create a plan that will serve as an effective classroom management tool.    

 

 

 

  

Grading Diversity Grading Frequency

What is being graded? When is it being graded? What effect will this have on the learning environment?

Behavior Daily
Students will be more motivated to follow behavioral 

expectations

Notebook Once a semester
Students will be more motivated to properly take notes 

during class

Class Participation Weekly Students will be more motivated to participate in class

EffectCause

Cultural Intelligence 

For an American teacher in the Romanian school system, all classroom management techniques 

need the volunteer‟s Cultural Intelligence to complement any system, technique, or change in 

his or her classroom.  The Peace Corps defines Cultural Intelligence as the sum of knowledge, 

skills, and attitudes that enable a volunteer teacher to work successfully with students, fellow 

teachers, administrators, and parents at a host school.  The development and application of  this 

cultural understanding and awareness will make the process of student need assessment, 

technique/system implementation, and adaptation much easier for any teacher.  The members of 

the host school will also greatly appreciate a volunteer‟s continuous development of his or her 

cultural intelligence.  American volunteer teachers can use the Cultural Considerations section 

of this guide as a resource to improve their cultural intelligence and increase their awareness of 

the effect that culture has on classroom management. 
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Preparation to Teach 

5. Draw the Map 
 

“Draw the Map means making space planning part of your lesson planning” (Lemov, p. 68).  An ideal 

classroom will allow the teacher to maintain control of how students interact and to freely move around the 

room without roadblocks.  “You have to be able to get anywhere in the room” (Lemov, p. 68).  If you are unable 

to go anywhere you want without interrupting your lesson, you are giving up classroom control and this will 

limit your ability to hold students to basic behavioral and academic standards (Lemov).  Teachers in Romania 

recommended moving away from the front of the room and projecting the fact that you are the leader 

responsible for everything that occurs within the classroom during class.  Lemov and TIR recommended the 

following floor plans as successful examples: 

  
      

 

6. Best Material 
 

If success is clearly obtainable to a student, they are much more likely to devote mental energy to learning as 

opposed to finding other things to do, such as being distracted, distracting the teacher, or distracting his or her 

peers.  Teachers in Romania recommended that students be offered academic material that is obtainable, 

realistic, prioritized, and set to the level of the middle-achieving students.  The graphic on the next page shows 

how teachers can adjust their material in order to produce the best outcome (i.e. capturing student attention).  

Preparation to Teach 
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Notice how many students are able to follow the teacher and how many remain challenged if she adjusts her 

material according to the middle-level student.   This technique also allows you to use the Stretch It technique 

in order to tailor questions to the individual level of each student.   

  

 

7. Double Plan 
 

“It‟s as important to plan for what students will be doing during each phase of your lesson as it is to plan for 

what you‟ll be doing and saying. [...]  One way to start yourself thinking this way is to make a double plan: plan 

your lessons using a T chart with „you‟ on one side and „them‟ on the other” (Lemov, p. 66).  Seven TIR 

advised using this technique to be sure that students have something productive to do at every moment of class.  

Doing this trains you to be mindful of the students‟ point of view and the need for them to do more than just 

listen, write, or discuss the whole hour (Lemov).   

 
Create a Strong C lassroom Culture  

8. Nonacademic Teaching 
 

“All too often teachers have not taken the time to teach their students, step by step, what successful learning 

behavior looks like, assuming instead that students have inferred it in previous classrooms or doubting the value 

of having a right way to do things, like sitting in class, taking notes, and following directions” (Lemov, p. 146).   

The assumption that students already know what they are supposed to do or how they are supposed to behave in 

class often creates a missing link between teacher expectation and reality.   

Create a Strong Classroom Culture 
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The Nonacademic Teaching technique for classroom management is powered by its use of discipline, which is 

defined as “the process of teaching someone the right way to do something or to the state of being able to do 

something the right way” (Ronald Morish).  Without the establishment of expectations and the critical Follow-

Up process, it is likely that students will begin forming their own guidelines of how they can behave in a 

classroom environment.  A classroom with low discipline is likely to have low productivity, progress, positive 

results, etc.  It is too much of a risk to assume your students know how to follow school expectations, how to 

use class procedures, and/or how to show respect to their peers and you.    

The technique itself simply requires an acceptance that teaching requires both academic and nonacademic 

instruction.  Make the time to teach your students exactly how to do everything you expect.  Specific techniques 

(Seat Signals, Tight Transition/Quick Start, STAR, and On Your Mark) are able to be utilized once time 

has been allotted for nonacademic instruction.  Refer to the Foundation Builder for a worksheet you can use to 

plan nonacademic teaching.  

 

9. Seat Signals 
 

This technique is utilized by creating simple signals that will significantly decrease the disruption caused by 

student requests.  Lemov reports that seat signals should be used by students from their seats in a nonverbal and 

nondisruptive way that are easily understood by the teacher.  Ideally, the signals should be replied to in a simple 

way (i.e. shaking your head for “yes” or “no” and holding up five fingers for “in five minutes”).  Here are 

examples of seat signals that can be used in your classroom to reduce request disruption: two crossed fingers for 

a bathroom visit, one finger for a pen, and two fingers for a question. 

A worksheet for creating specific Procedures can be found in the Foundation Builder section of this guide.  

Adding Seat Signals to classroom procedures will help you minimize common disruptions.   
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10. Tight Transition/Quick Start 
 

This technique is the use of a routine procedure for a manageable activity to change the student mindset from 

“free time” to “class time.”  Six TIR recommended using this routine procedure to quickly gain control of the 

classroom and set the tone for the rest of class time.  Lemov states, “champion teachers get students busily 

engaged in productive, positive work.  This gives them little time to think about how to act counterproductively 

[...] Having quick and routine transitions that students can execute without extensive narration by the teacher 

decreases chances for disruption that negatively affects the classroom environment” (149-154).   

Any kind of student movement or activity change that is programmed into the lesson can be improved by using 

Tight Transitions/Quick Start.  For example, use the Power of Competition (discussed in Cultural 

Considerations) to countdown from five while your students rush to put their notebooks, manuals, and pens on 

their desks to show you they are ready to start class.  The Procedures worksheet in the Foundation Builder can 

be used to determine how the Tight Transitions/Quick Start technique can benefit your classroom.   

 

11. STAR 
 

The STAR technique is used when students are taught how to behave in class by Sitting up, Tracking (i.e. 

looking at and listening to) the speaker, Asking relevant questions, and Respecting those around them.  A 

version of this acronym can be established using the Romanian language and posted in your classroom as an aid 

for reminding students what you expect of them.  Simply pointing to the poster can be an effective, nonverbal 

signal to correct misbehavior.  The author suggests the Romanian version below: 

 

 

  

Staţi frumos Puneţi întrebări bune Observaţi vorbitorul Respectaţi pe ceilalţi

S P O R
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12. On Your Mark 
 

The idea behind this tool is to have every student be prepared the same way for every class.  The first step is 

teaching students what materials they need to have to start class.  For example, clearly explain to your students 

that they will need a pen and notebook for every class and that they are expected to arrange them on their desks 

in a specific way.  You can draw a visual reminder poster for your room that displays how each object should be 

placed on each desk.  The second step is setting a time limit so students know exactly when they should be “on 

the mark.”  You can create this time limit by asking all students to be “on the mark” and then counting down 

from ten.  As you count down, students will correctly arrange the necessary materials on their desks.  This 

procedure allows you to quickly check how well your students are following your expectation for preparedness.  

The third step of this technique is to Follow-Up by frequently reviewing the expectation (by using this 

procedure every day) and administering consequences for noncompliance.  Lemov recommends using a 

standard consequence to show unprepared students it is a serious expectation and narrating the positive 

accomplishments of prepared students with Positive Framing.   

 

13. Team Effort 
 

A common classroom management challenge that teachers face (in an often unperceivable way) is the inability 

to facilitate positive change by acting alone.  If a teacher is addressing classroom management issues by herself, 

the lack institutional support is likely to greatly inhibit her progress toward affecting positive change.  

Classroom management techniques are valuable when used by one teacher but their value is exponentially 

increased when they are used by the entire system (teachers, head masters, directors, parents, staff, etc).  The 

involvement, assistance, and genuine support of colleagues are what power the Team Effort technique.  The 

positive change potential of all teachers using the same expectations, consequence system, and nonacademic 

teaching plan is significantly greater than the positive change potential of one teacher acting alone.  The use of 

Team Effort can also greatly improve the way students perceive a foreign teacher as a respected, functional, 

and supported member of the faculty.  In addition to making classroom management easier for everyone 
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involved, this technique can improve overall communication, problem resolution, and policy reform within the 

school system.   

 
Setting and Maint aining High Behavioral Expect ations  

14. Strong Voice 
 

Fifteen TIR offered advice in regard to how a teacher uses his or her voice as a classroom management tool.  

This advice lines up perfectly with Lemov‟s Strong Voice technique.  There are five key parts of this technique.  

The first part is the recognition that fewer words are stronger than more.  Avoid excess words and being chatty 

to show that your words are important, to the point, and give them all the info they need (Lemov). The second 

part is to never talk over chatter.  Doing so quickly sends the reminder that you expect silence when speaking 

and that what you‟re saying should be heard by everyone.  The third part states that a teacher should avo id 

engaging in other topics until he or she has satisfactorily resolved the initiated topic.  Never start or become 

involved in an argument and never be distracted by students attempting to start irrelevant dialogue.  The fourth 

part is the use of body language.  “When giving directions that you want followed, stop moving and don‟t 

engage in other tasks at the same time” (Lemov, p. 186).  Stand straight, use eye contact, and face the listener(s) 

to show your words are important.  The final part is the recognition of voice volume.  Teachers in Romania 

highly recommended speaking quieter to decrease classroom chatter.  Talking louder, yelling, or talking faster 

shows you are nervous, scared, or out of control (Lemov).    

 

15. No Warnings 
 

Consequences should begin at the first misbehavior.  “Giving a warning is not taking action; it is threatening 

that you might take an action and therefore is counterproductive.  Warnings tell students that a certain amount 

of disobedience will not only be tolerated but is expected.  If your expectations and rules are deliberately 

ignored and you don‟t take action, they are neither expectations nor rules” (Lemov, p. 200).   

Setting and Maintaining High Behavioral 

Expectations 
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16. What to Do 
 

This technique is used to address the vagueness of directions.  “Directions should be specific, concrete, 

sequential, and observable” (Lemov, 179).  For example, when you tell a student to pay attention, ask yourself 

if she actually knows how to pay attention (Lemov).  When using the What to Do technique, the direction “pay 

attention” becomes: “Turn you body to face me.  Put your pencil down.  Bring your legs around.  Put them 

under your desk.  Push in your chair” (Lemov, 179).    

 

17. 100 Percent 
 

“There is one acceptable percentage of students following a direction: 100 Percent.  Less, and your authority is 

subject to interpretation, situation, and motivation” (Lemov, 168).  If 100% of your students do not follow 

100% of your direction, you can use the various corrections below to send the message that everyone must 

follow everything you say.   

 
Adapted from Lemov, p. 168 

 

18. Do it Again 
 

When students fail to successfully complete a basic task that you‟ve shown them how to do – asking questions, 

being prepared for class – doing it again and doing it right, or better, or perfectly is often the best consequence 

(Lemov).  It is a logical, reusable-for-any-situation consequence that immediately follows the action, ends with 

success, and requires no administrative follow-up (i.e. extra work for the teacher).  “Doing it again and doing it 

right, or better, or perfect is often the best consequence” (Lemov, p. 194).   

 

Type of Correction How You Can Use the Correction

Nonverbal Intervention Pointing to your eyes to communicate the need for student attention

Addressing the class.  "You should be looking in your books now"

Using Positive Framing.  "We need two people"

"John, I need your eyes. Well done back row! Thank you, John.  Much Better."

Lower John's daily behavior grade by one point

Positive Group Correction

Anonymous Individual Correction

Public Correction

Consequence
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19. Sweat the Details 
 

The first step toward facilitating student success is stressing the importance of details.  Your recognition of 

small infractions will surely reduce the amount of large infractions.  In other words, misbehavior is less likely to 

worsen if you stop misbehavior at the first sign of trouble.  If your expectation is that your students do not talk 

during solo work, be sure to effectively correct the very first sign of verbal communication.  Students are far 

less likely to start talking to their friends on the other side of the room if they believe that you will correct them 

for whispering to their desk mate (Lemov).  You will send the message that your expectations need to be 

followed completely and correctly. 

 
Building Character and Trust 

20. Positive Framing 
 

Fifteen TIR described how their use of positive language, a positive outlook, positive reinforcement, and 

recognition of good results have led to positive outcomes.  If a teacher has the choice between a positive or 

negative classroom management tool, the most effective is the positive tool because of its ability to lead to 

positive results.  Providing positive narration of what is happening in class builds positive energy that leads to 

productivity, student achievement, and the correction of misbehavior in a positive way (Lemov).  

“Psychological studies repeatedly show that people are far more likely to be spurred to action by a vision of a 

positive outcome than they are to avoid a negative one” (Lemov, p. 204).  Constantly making students who 

meet expectations visible normalizes it and makes it more likely to happen.  Narrate what is taking place to send 

students the message that you see them, appreciate that they are following expectations, and publicly recognize 

the good choice they have made.  For students who are not following expectations, you are able to use Positive 

Framing instead of negative framing (see below).   

 
Adapted from Positive Framing information provided by Lemov, p. 204 

Negatively Framed Statements Positively Framed Options

"You never do what I ask!" "You are capable of doing better."

"John you aren't ready!" "I still need one person."

"What did I say!?" "I asked you to do something.  Please do it now."

Building Character and Trust 
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21. Precise Praise 

 

Precise Praise (recommended by 10 TIR) is about making students feel good about their choices to do more 

than just what is expected.  “Champion teachers make a careful and intentional distinction between praise and 

acknowledgement, acknowledging when expectations have been met and praising when the exceptional has 

been achieved” (Lemov, 211).   For example, Positive Framing is saying, “Thank you for being ready John!” 

for his effort to be prepared for class and Precise Praise is saying, “Great job, Joan!” for her outstanding 

answer to your question.  Most experts say positive reinforcement should happen three times as often as 

criticism and correction (Lemov).  The use of Precise Praise makes student success a desirable goal by quickly, 

easily, and effectively rewarding students who have gone beyond the norm.   

 

22. Props 
 

Props are public praise for students who demonstrate excellence or exemplify virtues (Lemov).  An example of 

a Prop is saying, “Bravo Joan! Let‟s applaud!” and then leading the class in clapping twice for Joan‟s 

excellence in class.  The Prop can be any public demonstration that is quick and uses movement or sound.  

Everyone should participate and it should be fun for the students.  Teachers who use Props need to maintain 

control by making sure that the demonstration is quick and students are not likely to continue it without the 

teacher‟s approval.  Once students understand the technique, you should allow the ideas for different kinds of 

demonstrations to evolve according to student suggestions.  For example, some students may like acting out 

events in sports while others may like drumming on their desks with pencils as you conduct their volume.  

Props can be very effective in gaining attention and facilitating public recognition of positive accomplishments.   

 

23. J-Factor 
 

The primary strategy for gaining student interest is commonly believed to involve the teacher covering material 

that interests the students (music, movies, sports, food, etc.).  While this solution typically works in getting 
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students interested in learning, it is time sensitive because the teacher will inevitably run out of ideas or need to 

move on to material outside of students‟ interests and hobbies.  J-Factor has become the next-generation 

technique for increasing student interest.  “It turns out that finding joy in the work of learning – the J-Factor – is 

a key driver not just of a happy classroom but of a high-achieving classroom” (Lemov, 215).  You can create 

joy in your lesson plans by using games/competition, drama, singing, humor, suspense, surprise, or creating a 

team sub-culture.  Fourteen TIR advised that adding something fun to any lesson improves the learning 

environment because students are more interested in being in your class and are more attentive to what you are 

saying.   

 

24. Emotional Consistency 

 

The importance of maintaining a calm emotional presence in the classroom is the basis for the Emotional 

Consistency technique.  Part of adolescence is experimenting with exaggerated emotions, so don‟t add gas to 

the fire by letting your own become inflamed (Lemov).  While it is a difficult skill to master, you will be seen as 

a strong leader if you are not emotionally affected by student misbehavior.  Frustration, anger, sadness, 

disappointment and even fear are naturally occurring emotions when facing classroom management challenges, 

but keeping these emotions in check will help you establish yourself as a strong leader.  “An emotionally 

constant teacher earns students‟ trust in part by having them know he is always under control” (Lemov, 219).  

Taking emotion out of the picture will show your students that they are wasting their time by attempting to 

upset you or distract you from your duty as a teacher.  You also want to serve as a facilitator for the greater 

good instead of a person who simply expects to be followed.  For example, an emotionally connected statement, 

such as “you never listen to me,” can be improved by saying, “the expectation in this class is that Dana deserves 

our attention when she is speaking.”  You are much more likely to be successful if you fight classroom 

management issues with socially supported expectations instead of personal and emotionally connected wishes.   
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25. Warm/Strict 
 

Twenty-two TIR offered advice on how they are able to manage a classroom effectively by being both warm 

and strict.  This amount of support made Warm/Strict the second most popular classroom management 

technique used in Romanian schools!  “When you are clear, consistent, firm, and unrelenting and at the same 

time positive, enthusiastic, caring, and thoughtful, you start to send the message to students that having high 

expectations is part of caring for and respecting someone.  It‟s not, „I care about you, but you still must serve 

the consequence for being late,‟ but, „Because I care about you, you must serve the consequence for being late‟” 

(Lemov, 213).   

Use Warm/Strict by explaining why you‟re doing what you‟re doing, describing behavior (i.e. a student‟s bad 

behavior) instead of the student (i.e. “bad student”), forgiving after consequences are given, and using 

warm/nonverbal body language to respectfully correct misbehavior (Lemov).  This technique gives you an extra 

tool to use in helping your students establish a sense of individual responsibility, which is an important role we 

all have as educators.  Also encourage positive participation whenever you have the opportunity by smiling 

when a student makes the effort to speak a foreign language or solve a math problem.  Remember that bad 

behavior signifies a time to be strict and an incorrect answer signifies a time to review.   

 

26. Explain Everything 
 

In order for students to understand the logic behind your decisions and be more likely to believe your systems 

are in their best interests, you will need to deliberately make your expectations clear, rational, and logical 

(Lemov).  It is just as critical to explain everything before a behavior appears that needs to be corrected as it is 

immediately after such behavior has properly been corrected (Lemov).  The graphic below shows how you can 

use Explain Everything as time progresses during your teaching.  Using it at the beginning is important so that 

all your directions and logic are clearly understandable.  It also serves as a beneficial second step you can take 

after you have corrected a student‟s misbehavior, which contradicts what you asked for; it clarifies your wishes 

and sends the message that they are to be taken seriously. 
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27. Normalizing Error 
 

“Getting it wrong and getting it right is one of the fundamental processes for schooling,” Lemov states.   

“Respond to both parts of this sequence, the wrong and the right, as completely normal” (Lemov, p. 222).  If a 

student makes an honest effort to produce a correct answer and is wrong, it is very important not to make the 

student feel embarrassed, guilty, or ashamed as you react to what he or she has said.  The best option is to view 

it as a teaching moment and go directly to positively reviewing the correct answer.  If error is normal in your 

classroom, your students‟ confidence will grow and they will be more likely to choose class participation 

instead of class disruption. 

 
Structuring and Delivering Your Lessons  

28. Ratio 
 

A successful lesson is rarely marked by a teacher‟s getting a good intellectual workout (i.e. long lectures) at the 

front of the room (Lemov).  Fifteen TIR and Lemov recommended that cognitive work should be pushed to the 

students as soon as they are ready.   

This technique requires that the cognitive work is on-task, focused, and productive (Lemov).  In other words, 

one unit of your mental energy should lead to, at the very least, two units of mental energy from every student 

in your classroom.  Using Ratio could be as simple as requesting that students answer questions from other 

students.  It is always better to facilitate cognitive effort in the minds of your students than it is to repeat 

yourself.   

Structuring and Delivering Your Lessons 
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“Research conducted by Edgar Dale in the 1960‟s showed that what we recall from learning depends greatly on 

how the learner interacted with the learning material. [...] Dale‟s Cone of Learning illustrates how much we 

remember of what we learned by the various methods listed below” (PC, p. 50).   

 

Cone of Learning 

From Peace Corps Classroom Management Idea Book 

 

29. Check for Understanding and Do Something About It 
 

Seek constant opportunities to assess what your kids can do while you‟re teaching, and use that knowledge to 

inform what you do and how you do it (Lemov).  For example, a student will not reach a final answer to a math 

problem if they only know the first two steps of a four-step solution.  Gather data by asking questions (of 

students from low, medium, and high levels) and observe student behavior to find the missing link.  After you 

have checked student understanding, quickly take action to fill the gap.  Students are more likely to stop trying 

if they are not able to follow the process or flow of information that you are presenting, and you continue a 

lesson without checking their understanding.  In addition, be sure to use this technique during nonacademic 

teaching when introducing expectations, procedures, and grading plans. 

 

30. Circulate 
 

Nine TIR recommended using your position in the classroom as a classroom management tool, and Lemov has 

also observed this tool being used by champion teachers.  “Circulate is a technique for moving strategically 
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around your room during all parts of your lesson. [...] You want to make it clear to students that you own the 

room – that it is normal for you to go anywhere you want in the classroom at any time” (Lemov, p. 84,85).   

This technique can be very crucial in the Romanian context since students stay in one room for the majority of 

their classes (in most schools).  Students occupying one space for most of the day (not to mention the entire 

year) can make them territorial over the room itself and lead to the teachers being seen as outsiders (i.e. less 

deserving of respect).  The occupation of one space through the entire day can also lead to students continuing 

behavioral habits established with previous teachers or in the breaks between classes when there is less 

supervision.   Lemov recommends that you clearly explain to your students the logic behind your need to 

circulate and use your movements to correct misbehavior privately, check for understanding, and confirm 

preparedness/participation while facing as much as the class as possible.     

 

31. The Hook 
 

“If you can introduce material in a way that inspires and excites and can get your students to take the first step 

willingly, then there is no content about which you cannot engender excitement, engagement, and deep learning 

among your students.  The way in is with The Hook: a short introductory moment that captures what‟s 

interesting and engaging about the material and puts it out front” (Lemov, p. 75).  Five TIR have used this 

technique by telling stories, using props, playing music, connecting material to something else, and/or 

challenging their students in order to produce the short and energetic beginning of their classes.   

 
Engaging Students in Your Lessons 

32. Cold Call 
 

Of all the techniques that Lemov observed being used by champion teachers in the classroom, he states that the 

“single most powerful technique” is Cold Call.  It is also very simple.  “In order to make engaged participation 

the expectation, call on students regardless of whether they have raised their hands” (Lemov, p. 112).  This 

technique creates an atmosphere in which all students are answering all of your questions in their minds before 

Engaging Students in Your Lessons 
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you choose one student to speak the answer out loud (Lemov).  You will be able to increase attentiveness and 

productive cognitive activity in the minds of your students.  Use the steps below to facilitate productive 

cognitive activity in a higher percentage of your students.  

1.  Silence: ... 

2. Ask a question: “What day is today?” 

3. Slight pause: ... 

4. Call on a student: “Ionela” 

5. Student Answers:  “Today is Monday.”  

 

33. Everybody Writes 
 

This technique combines Ratio and Cold Call in order to ask advanced level questions that realistically require 

a longer period of time to arrive at a response.  You simply ask a challenging question and have all your 

students write an answer down.  It is best to write the question on the board to ensure student understanding and 

make the task clear by also writing the required length of response or time allotted.  As they are writing, you 

can observe their behavior to make sure that all of them are on task.  Once you‟ve given them enough time, 

begin discussion by calling on random students to share what they have written.   

 

 
Setting High Participation Expectations  

34. No Opt Out 
 

“A sequence that begins with a student unable to answer a question should end with the student answering that 

question as often as possible” (Lemov, p. 28).  This technique enforces the expectation that it is normal for a 

student not to know every answer, and unacceptable not to try.  “It establishes a tone of student accountability, 

and it honors and validates students who do know the answer by allowing them to help their peers in a positive 

and public way” (Lemov, 31).  You would use the Cold Call process and then add these additional steps (see 

below) when a student is unwilling or unable to answer your question. 

  

Setting High Participation Expectations 
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1. Silence:  ... 

2. Ask a question: “What day is today?” 

3. Slight pause:  ... 

4. Call on a student: “Ionela” 

5. Student Replies:  “I don‟t know.” 

6. Ask for help:  “Alex, please help Ionela” 

7. Student answers:  “Today is Monday,” says Alex. 

8. Return to learn: “Thank you, Alex.  Ionela, what day is today?” 

9. Success:  “Today is Monday,” responds Ionela.   

 

35. Stretch It 
 

In a classroom with low-level, middle-level, and high-level achieving students, it is difficult for you to ensure 

that every student is realistically challenged and gains something in each class.  “By tailoring questions to 

individual students, you can meet students where they are and push them in a way that‟s directly responsive to 

what they‟ve shown they can already do” (Lemov, p. 42).  The expectation that students will be challenged to 

their limits prevents students from getting bored or being lost and attending to other activities.   

 
 

 

Students of various levels can be challenged equally if the questions are tailored to the individual student. 
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36. Right is Right 
 

“Right is Right is about the difference between partially right and all-the-way right – between pretty good and 

100%. [...] The likelihood is strong that students will stop striving when they hear the word right (or yes), so 

there‟s a real risk to naming as right that which is not truly and completely right” (Lemov, p. 35).  If a student is 

not 100% correct and the teacher settles for an incomplete answer that is just acceptable, it sends the message 

that the classroom is operating under low standards from a management perspective.  This low standard can 

cause academic and even behavioral expectations to be open to student interpretation and motivation.  Using 

this technique will teach students the importance of completing every task and answering every question to the 

fullest extent.    

  



 
85 

 

 

Ineffective Techniques  

The purpose of this guide is to share valuable classroom management insight with the Romanian educational 

community.  Over one hundred TIR acquired this insight through their own processes of trial and error.  As we 

try different classroom management techniques in our classrooms, we learn what works and what does not 

work.  The goal of this section is to discuss classroom management efforts we have made that have led us away 

from the path of a positive learning environment.  Romanian and American TIR cautioned against using the 

following techniques because these techniques were found to be ineffective.  They are ranked based on how 

often the technique was listed as ineffective by TIR starting with the most frequently reported.  These 

ineffective techniques were also matched with the previously discussed effective techniques that have produced 

more desirable results in addressing the respective classroom management issue.  

1. Yelling 

Teachers in Romania stated that yelling is ineffective because it sends the message that yelling is 

an accepted method of communication in the classroom.  The use of Strong Voice and 

Emotional Consistency can increase a teacher‟s awareness toward the effect his or her voice 

produces.   

2. Prolonged dictation of material (also referred to as lecturing) 

Lecturing was found to be an ineffective way of presenting material, and thus, managing the 

classroom environment.  While the presentation of material is a necessary part of teaching, 

research participants cautioned that too much lecturing can create management issues.  This issue 

can be addressed through the use of the Ratio and Double Plan techniques. 

3. Using consequences that send the wrong message or are ineffective 

Teachers in Romania advised that consequences will not work if they send the wrong message to 

students or are simply ineffective because students do not perceive them as undesirable.  If a 

consequence does not seem to be working, a teacher should assess the logic behind the 

consequence to make sure it is connected to the misbehavior.  Do it Again can be used for minor 

Ineffective Techniques 
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behavioral issues but it is likely the Consequence System would need to be revised so that it 

produces the desired results.  Once the system is revised, the Nonacademic Teaching and 

Explain Everything techniques can be used to apply it correctly.   

4. Threatening that a consequence will be used (also referred to as warnings)  

Teachers in Romania have found that using threats or warnings do not work and Lemov‟s 

research supports this conclusion.  Refer to No Warnings and Consequence System to read 

more about the first stages of an ideal consequence system.   

5. Consequences that distract others during class 

When a student receives a consequence and it is disruptive to the learning environment, it 

becomes a problem instead of a solution.  Consequences should be as private as the misconduct 

allows.  Most early signs of misconduct can be correcting with Circulate, Sweat the Details, 

Positive Framing, and Warm/Strict.  It is important to publicly administer a consequence so 

that the message is sent to all students that the misconduct is unacceptable if misconduct is 

observed by the entire class.  The teacher should go through this process and return to teaching 

as soon as possible in order to avoid the misconduct taking away each student‟s right to a 

positive learning environment.  If a consequence distracts others, a revision to the Consequence 

System is likely needed.   

6. Consequences that are connected to academics 

Teachers in Romania cautioned against mixing consequences and academics because of the poor 

message it sends to students.  They found that consequences such as assigning more work, 

listening to students for a grade, and asking questions the student would not be able to answer 

creates a negative association with school in general or the specific subject of study.  If a teacher 

would like to make student behavior a part of his or her grading system, it is important to clearly 

explain how the system will function so that students properly understand the connection 

between their behavior and their grade.  This way the consequence can be fairly used with high-

level, mid-level, and low-level students without hurting their self-esteem or point of view toward 
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education.  Solutions to this issue may be found by examining the logic and cause/effect of the 

Consequence System being used.  

7. Ignoring unacceptable behavior during class 

Oftentimes student misconduct is motivated by the desire for attention.  Teachers in Romania 

advised that this misconduct should be attended to even if it seems counterproductive at a 

superficial level.  It is important for any classroom leader to address and correct any 

unacceptable behavior.  The leader can unknowingly send the message to the entire class that the 

misconduct is acceptable if he or she does not take action.  The use of multi-level consequences, 

No Warnings, and What to Do can help address unacceptable behavior at all levels.   

8. Assuming that students know teacher expectations and know how to follow them 

Teachers in Romania cautioned against the use of assumption in the classroom.  Lemov 

discusses this danger in regard to creating a strong classroom culture.  Assumption can be 

eliminated through the use of Nonacademic Teaching and follow-up enhanced by the Explain 

Everything technique.   

9. Teaching material that is at an inappropriate level for the students 

The level of the material presented in class is closely connected to many classroom management 

issues.  The level of material must be appropriate based on student performance and capability.  

The level of material may be too high if primary concepts have not clearly been understood or 

there is too much material for students to process.  Teaching material that is at an inappropriate 

level for students can make capturing student attention a very difficult task.  The process for 

correctly adjusting material in this case would be to use the Check for Understanding technique 

to see how well the students are handling the material and then adjusting your lesson by using 

Best Material.    

10. Allowing students to exert control over the learning environment that contradicts 

the teacher‟s expectations, lesson plans, or management decisions  
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Teachers in Romania cautioned their colleagues against giving their students opportunities to 

negatively direct what happens during class.  If students are able to change the direction of their 

class activity, distract a teacher into stopping a lesson, or decide what the group does and does 

not do, they have taken away the teacher control.  They could also learn that they do not have to 

follow the teacher‟s directions or expectations because they have the ability to contradict them 

without consequence.   If a teacher finds himself or herself giving away this valuable control, the 

100 Percent technique can be used to begin the process of reclaiming classroom control.  If the 

issue is that students are attempting to distract the teacher with irrelevant discussion, the solution 

would be not to engage in any unplanned conversation (refer to Strong Voice).    

11. Presenting too much material in a specific period of time 

This ineffective technique is similar to the ninth technique listed above: teaching material that is 

at an inappropriate level for the students.  If material is presented too quickly during one class, 

one week, or the entire semester, it reaches an inappropriate level at some point and the students 

will be unable to keep up.  The material should ideally be attainable to as many students as 

possible by being adjusted with the use of Check for Understanding and Best Material.  The 

Ratio and Double Plan techniques can also help a teacher be more aware of how much material 

presentation and student engagement is occurring during a lesson.    

12. Labeling students or using negative framing 

Teachers in Romania have observed that referring to students negatively (as the less intelligent 

students) or negatively framing a student‟s academic behavior/progress (“You never learn!”) has 

negative results.  If students are labeled in a certain way and this label is reinforced, students will 

eventually believe the label dictates their potential and it will become a self-fulfilling prophecy.  

If students only hear feedback in a negative way, it will lead them to believe they are bad and are 

only capable of doing bad things.  This ineffective technique can severely damage a young 

person‟s self-esteem.  Instead of managing a classroom in a negative way, a teacher has the 
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option of using Positive Framing, Normalizing Error, and Warm/Strict to avoid labeling or 

depending on negative feedback.   

13. Responding to student effort in an emotionally or verbally negative way 

The fact that 18 of the 37 techniques presented in this guide are directly related to feedback 

shows us the incredible influence that feedback can have on the learning environments we are 

creating.  These 18 techniques show us the best way to communicate how well a student has 

followed an expectation or performed academically.  In addition to the recommendations of these 

effective feedback techniques, TIR cautioned against using feedback that is emotionally or 

verbally negative in response to a student‟s honest effort to properly and academically participate 

in class.  In addition, Lemov has found that emotionally or verbally negative feedback in any 

classroom situation is ineffective in producing a productive and positive learning environment.   

Therefore, teachers are advised to always use positively framed feedback when interacting with 

students who are making an honest, academic effort, in order to respectfully help them in the 

learning process and boost their self-esteem.  In addition, teachers should keep all feedback 

respectful, as positive as possible, and emotionally consistent in situations of student misconduct.  

The following techniques discuss feedback to honest, academic effort: STAR, Strong Voice, 

Sweat the Details, Precise Praise, Positive Framing, Normalizing Error, Props, Circulate, 

Right is Right, Stretch It.  The following techniques discuss feedback to student misconduct:  

STAR, Strong Voice, No Warnings, What to Do, 100 Percent, Do it Again, Sweat the 

Details, Emotional Consistency, Warm/Strict, Explain Everything, Positive Framing, 

Circulate, No Opt Out.   
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Foundation Builder  

 

 

When will it be 

presented?

How will it be 

presented?

How will you 

check student 

understanding?

What Follow-Up is 

necessary?

Expectations
First day of the 

semester

Presented by the 

teachers with 

handouts

Sentence matching 

activity in groups

Review, Positive 

Framing Technique, 

Rewards, and 

Consequences

Expectations

Rewards & 

Consequences

Grading Plan

Procedures

STAR 

Technique

Cold Call 

Technique

Everybody 

Writes 

Technique

!    

Nonacademic Teaching Plan

This plan will help you use the Nonacademic Teaching technique so that a foundation can be built early in the 

school term and common learning environment disruptions can be minimized.  

Nonacademic Teaching Plan 

 Foundation Builder 
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Student Action Teacher Action

Procedures

All classroom procedures should clearly establish how students should act during 

common learning environment occurrences.  In addition, it is recommended that you 

clarify the types of responses that you will use for each procedure. 

Bathroom Visit
Student raises two crossed 

fingers

Teacher shows thumb up 

for now or 5 fingers for a 

5 minute wait. 

Bathroom Visit

Question

Starting Class

Taking Attendance 

Grade Request

Turning in Homework

Phone Use Request

Disposing of Trash

!                                            

!                                            

Procedures 
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Rewards & Consequences

Rewards and Consequences 
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What? When? Why? How?

Homework
Thursday of 

every week

To facilitate 

solo study

Homework will be placed 

on the teacher's desk each 

Thursday

Behavior

Exams

Attendance

Group 

Activity

Homework

Class 

Participation

Effort

Grading Plan

This worksheet will help you use the Cause/Effect Grading technique to formulate 

a grading plan using grading diversity and grading frequency.  This step in building 

the foundation will help create a strong academic environment. 

Grading Plan 
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Teacher or school administrator expections should be:

…as short as possible.

…very easy to correctly understand.

We expect…                                                                                                                                        

…because…                                                                            

We expect…                                                                                                                                        

…because…                                                                            

We expect…                                                                                                                                        

…because…                                                                            

We expect…                                                                                                                                        

…because…                                                                            

We expect…                                                                                                                                        

…because…                                                                            

…positively framed (focus on what you want instead of what you do not want).

…logically explained by including the reason behind an expectation (the "because")

Expectations

We expect…                                                                                                                                        

…because…                                                                            

We expect…                                                                                                                                        

…because…                                                                            

We expect…                                                                                                                                        

…because…                                                                            

We expect…                                                                                                                                        

…because…                                                                            

We expect…                                                                                                                                        

…because…                                                                            

Expectations 
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Cul tura l Co nsi derat io ns 

During the Study of Classroom Management in Romanian Education, the author wished to gather information 

on any existing connection between Romanian culture and classroom management within the nat ional 

educational system.  Research subjects were given the opportunity to freely write personal observations they 

have made regarding any influence Romanian culture may have on the institutional operations and social norms 

within Romanian schools (see Appendix B).  Subjects were asked to focus on the specific type of cultural 

influences that they believe affect classroom management in Romania.  These influences will be referred to as 

Cultural Considerations within this guide.    

The purpose of this inquiry was to gather crucial information on these Cultural Considerations in order to create 

a resource that could help new American TIR gain a better understanding of how Romanian culture and 

classroom management are connected.  The author believes that this section will be inherently beneficial for all 

American volunteer teachers working in Romanian schools.  The author would also like to stress that the intent 

of this inquiry is not to negatively portray the people, culture, or educational system of Romania.   

The following nine Cultural Consideration areas were formed by the author based on prominent trends within 

the feedback that was submitted by both Romanian and American TIR.  These trends indicated that the 

following areas and concepts within these areas have a significant effect on classroom management issues in 

Romanian schools.   

 

Concept of Time 

American TIR stated that the concept of time has a strong influence on their expectations that relate to the 

use of time in Romanian schools.  The concept of time in America is typically described as more rigid in 

comparison to the concept of time in Romania, and the differences between the two are quickly evident to 

those Americans who begin working in Romanian schools.  Scheduling meetings is more flexible, last 

minute program changes are more common, and delays for any number of reasons is an understood 

Cultural Considerations 
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occurrence during projects.  This affects a teacher‟s classroom management expectations because the 

students will also operate according to this cultural conception of time.  Theoretically, class is scheduled to 

begin when the bell rings.  On the other hand, students and teachers expect class to begin several minutes 

after the bell due to the more relaxed concept of time.  This is only one example of how a teacher‟s 

expectations in a school environment are affected by the cultural conception of time, and influenced by 

behavioral norms that are used by people of all ages in Romania.   

 

Norms of Physical Space 

Teachers in Romania stated that the norms of physical space can present some unique classroom 

management issues.  The Romanian cultural norms of physical space are also more relaxed in comparison to 

the American norms.  Embracing colleagues, friends, and family out of kindness and respect is a norm 

within Romanian culture.  Since the limitations of physical contact are more relaxed, the line between what 

is acceptable contact and unacceptable contact among students is somewhat hard to define.  Students 

holding hands during class may not produce a classroom management problem, but students hitting each 

other repeatedly during play is a common classroom management problem that requires a teacher‟s 

attention.  The common excuse that play hitting is not actually student misconduct is used frequently and 

leaves the teacher questioning the necessity of intervention.  This type of play is common among young 

people, so each teacher has the opportunity to send the message to his or her students that it is acceptable or 

unacceptable behavior.   

 

Concept of Respect 

Romanian culture values respect very highly.  Teachers in Romania stated that the Romanian concept of 

respect has an influence on certain behavioral and verbal norms in the realm of Romanian classroom 

management.  In many schools throughout Romania, teachers teach the expectations that students must 

stand as a teacher enters the room and use formal verb forms when speaking to a teacher.  Formal titles are 
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also typically a necessity when a student addresses teachers and administrators.  There are also many other 

signs of behavioral and verbal respect that vary among individual schools.   

The important classroom management issues regarding respect can be detected when a teacher‟s 

expectations of respect are not being followed or when a teacher is not clear in setting expectations of 

respect and here it is creating problems in the classroom.  Teachers in Romania advised that it is beneficial 

for a teacher to be aware of cultural norms of respect when thinking about what he or she expects from 

students in school.  One cultural norm of respect that students and teachers follow is students referring to 

teachers as Mister, Miss, or Missus Teacher.  American volunteer teachers should use caution in deciding to 

let their students call them by their first name because this can be perceived as a sign that they require less 

respect from students.   

Issues can also arise if a teacher attempts to establish friendly relationships with his or her students.  In this 

case, students may have trouble maintaining a respectful teacher/student relationship because they 

misinterpret the teacher‟s intentions.  Teachers should be fully aware of how they would like respect to be 

maintained in their classrooms, teach students how to follow their expectations, and take action when these 

expectations are not met.  Being open to seeing things from a student‟s perspective is also critical as a 

teacher examines the roles that cultural and institutional norms of respect play in the learning environment.   

 

Mechanics of School 

Teachers in Romania very strongly supported the idea that Romanian culture influences the mechanics of 

their schools and that this influence affects their level of classroom management success.  The following 

statements were submitted by TIR in order to share perspectives and opinions on how Romanian culture 

may be negatively impacting classroom management through long-established institutional practices.  Many 

teachers stated that the school administrative structure, much of which is not under the control of the 

respective schools, uses ineffective disciplinary systems.  Research subjects described their frustrations in 

using an ineffective system in their efforts to deter misconduct, handle extreme misconduct, administer 

consequences, and react to disrespect from students.  One Romanian research participant shared valuable 
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insight into the potential reason for this use of an ineffective disciplinary system.  The subject explained that 

Romania was very heavily regulated during the Communist era and became a more open and less regulated 

society after the revolution.  The subject stated that the Romanian government established an aversion to 

administrative control after the revolution and this aversion is evident in how schools are told to manage 

their students by the Ministry and parents.  As student rights and protection became a priority within 

education, disciplinary measures lost support.  Now teachers are faced with great challenges in adhering to 

child protection laws as they attempt to take disciplinary action against students who violate school or 

societal expectations.   

Many TIR stated that the systems of record keeping, curriculum planning and grading established by the 

Romanian Ministry of Education inhibit opportunities for individual schools and/or teachers to adjust their 

work according to the specific needs of their students.  Research subjects expressed that they experience 

difficulties in their work due to these centralized systems, which inhibit their decision-making powers as 

educators. 

The author has concluded that the perspectives and insight shared by TIR through the Study of Classroom 

Management in Romania support the existence of a paradox that is inhibiting not only classroom 

management efforts, but also didactic efforts.  The author believes that further research into the potential 

existence of this detrimental paradox between ineffective disciplinary systems and heavily regulated 

didactic systems could lead to a stronger conclusion. 

 

Consistency Factor 

Within the feedback concerning the mechanics of Romanian schools, TIR believed that culturally-connected 

school mechanics produce a lack of consistency within day-to-day operations.  Subjects report that 

managing their learning environments is more difficult because students are under the administration of 

multiple teachers, all of whom are using different classroom management approaches.  This lack of 

consistency makes it more difficult for students to correctly respond to classroom management efforts 

because each teacher‟s approach to classroom management is different.  Concerning this feedback, the 
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author would like to recommend that each individual school establish a unified approach to classroom 

management that strongly facilitates consistency throughout the institution.  Such an approach will benefit 

all parties involved: the students, the administrators, and the teachers.    

 

Concept of Plagiarism 

American TIR should be aware of how the Romanian concept of plagiarism (commonly known as cheating) 

is very similar to the American concept of plagiarism, but there are typically many differences in how it is 

perceived and addressed.  Plagiarism is clearly conceptualized in America as, “the practice of taking 

someone else's work or ideas and passing them off as one's own.”  The American academic culture believes 

that taking ideas is just as much plagiarism as physically representing someone else‟s work as your own.  In 

Romania, the concept is commonly defined as, “the practice of taking someone else‟s work and passing it 

off as one‟s own.”  The use of someone else‟s ideas is less likely to be labeled plagiarism within the 

Romanian academic culture.   

For example, both American teachers and Romanian teachers consider it plagiarism when a student submits 

an essay that was physically written by someone else.  American teachers perceive the essay as plagiarized 

because it is not the student‟s original work constructed of the student‟s original ideas.  Romanian teachers 

perceive the essay as plagiarized because it was not physically written by the student; therefore, it is not the 

student‟s work.  It is unlikely that the essay would be perceived as plagiarism in Romanian academics if the 

essay was written by the hand of the student with ideas from secondary parties.  This practice is acceptable 

in American academic culture only if the writer follows strict guidelines for giving credit to all original 

information sources.  In Romanian academics, it is common practice for students to copy the work of 

another verbatim and represent it as their own work.   

Teachers in Romania have also described how American and Romanian academic cultures address 

plagiarism differently.  Within the Romanian culture, there are times when consequences are not used for 

plagiarism or it is allowed for various reasons.  A student may not be reprimanded for cheating if the 

disciplinary system does not serve as an effective solution to the problem.  A teacher may allow students to 
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talk or use their notebooks during examinations if the material is too difficult for the students to manage on 

their own.  There may also be pressure for the teacher to pass students by allowing them to plagiarize.  

School funding may be directly linked to student enrollment, which creates a very powerful motivation to 

find ways of keeping students in school.   

American TIR should be aware of their own cultural background in considering what is and is not 

plagiarism within the context of Romanian schools.  Many types of plagiarism in the United States would 

not be considered plagiarism in Romania and there may be underlying factors influencing the actions of the 

people involved.  The author advises that American volunteer teachers clearly discuss plagiarism with their 

students, especially what will and will not be acceptable academic conduct. 

 

Power of Competition 

Teachers in Romania recorded many observations in how the cultural norms of competition within 

Romanian society are also evident in the classroom.  Creating competition through the use of games and 

other teaching activities is typically a very powerful teaching tool.  Teachers in Romania stated that this 

teaching tool can lead to positive results in the classroom.  When a teacher creates competition in a very 

controlled way, it is possible to facilitate the beneficial use of cognitive engagement.  If all variables and 

possible outcomes of a competition are anticipated and regulated, the power of competition is a good tool.  

As the author examined the research results, it was also clear that this competition-teaching tool can also 

lead to negative results in the classroom.  When a teacher creates competition that is not clearly controlled, 

it may create disorganization.  If students are participating in a poorly-controlled competition, the activity 

itself is likely to get out of hand and be unproductive.   

In conclusion, the author recommends that TIR be aware that competition is very powerful within the 

classroom and that this power should be used correctly.  Teachers who use competition as a teaching and 

managing tool should account for all variables and outcomes.  The more an activity can be controlled, the 

more likely it is that it will serve its purpose as an educational opportunity.  If there is anything  that is open 
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to student interpretation, the competition activity will likely be un-beneficial and actually lead to classroom 

disorganization and/or chaos.     

 

Coexistence of Individualism and Collectivism 

The author has formed the following theory based on the observations of student behavior that TIR have 

made.  The author stresses the fact that this theory is not a generalization that claims to explain all students 

or all student behavior.  It is offered only as a potential source of clarification as teachers assess student 

behavior while building a positive learning environment.   

The research suggests that there is a coexistence of individualism and collectivism in the Romanian 

educational culture that is detectable through contradictory variations in student behavior.  The description 

of very different student behavior tendencies led the author to conclude that students‟ motivation changes 

based on situational circumstances.  The author believes that the recognition of this coexistence, or 

dichotomy, allows us to be aware that student behavior can quickly fluctuate between individualistic and 

collectivistic based on situational judgment.  This awareness could improve our ability to understand 

changes in student behavior and respond to each unique situation with Emotional Consistency.   

Romanian culture greatly values family, community, and group goals rather than individual goals.  These 

societal values strongly influence the behaviors of Romanians.  As we look into education, students are 

organized into class groups that stay together for a period of time that varies from one school year to all 12 

school years.  This encourages group identity and creates a sense of collectivism amongst the students.  In 

most situations, students behave in accordance with this collectivism.  Positive advancement is made as a 

group within the educational context.  For example, this behavior is demonstrated when students share class 

materials, homework, notes, and even test answers.   

The moment when situational judgment leads students to switch to individualism has been described by TIR 

as the moment when collectivism leads to negative outcomes.  In this case, students see collectivism as 

being detrimental to their interests and begin to exhibit individualistic behavior.  This switch can be 

observed when a teacher uses consequences within his or her classroom management efforts or is lowering 
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grades in response to poor academic performance.  If students anticipate any type of negative outcome, their 

interests are no longer aligned with the interests of the group.  Students displaying this behavior pattern will 

denounce their peers, vindicate their individual actions, and make efforts to be seen as a victim in order to 

avoid the negative outcome.   

The author hopes to offer this theory as a potential explanation for why it is difficult to help students 

establish a sense of individual responsibility.  If we are able to better understand student behavior, we may 

be able to use this understanding as an effective tool in managing dynamic groups of students and 

facilitating the development of personal responsibility.   

 

Life of Student 

Teachers in Romania strongly advocated for the use of empathy in working with students.  They stated that 

if we are able to better understand and be more aware of the student subculture, we will become more 

effective classroom managers.  Furthermore, TIR advised future American volunteer teachers to realize how 

greatly the lives of Romanian students differ from the lives of American students.   

The Romanian student body includes a wide array of student types.  The mentalities and motivations of 

student families should be considered as a teacher assesses the mentalities and motivations of his or her 

students.  Some students may be expected to help support their families by farming while other students 

may be expected to excel academically in order to establish high-income careers in other countries.  There 

are students with full mental capability and students that deal with developmental disorders, learning 

disabilities, and/or speaking difficulties.  There are students that come from healthy, functional family 

environments while other students come from families that are plagued by a cycle of violence.   

Most students are able to correctly learn how to treat their elders, superiors, and peers with respect.  Others 

are not able to correctly learn how to treat others with respect.  While most students are fortunate enough to 

learn proper and respectful communication habits, many students do not come from an environment that 

facilitates proper communicative development.  Each student is uniquely influenced by his or her 

economical, social, and educational background.  In addition, students are uniquely influenced by their 
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previous and current academic experiences.  Their history with disciplinary systems may have left a bad 

impression or may have been ineffective in influencing their behavior in school.  The level of support 

students receive from their families and other community members to succeed academically varies greatly.  

The environment that students come from may facilitate or hinder academic success.   

As previously stated, TIR asserted that it is the responsibility of teachers to make an effort to understand the 

life of the student.  This cultural consideration strongly supports the progressive development of Cultural 

Intelligence on the part of American volunteer teachers.  Seeing education and classroom management not 

only from the educator‟s point of view but also the student‟s point of view can surely help us as we work to 

improve our effectiveness in creating a healthy learning environment and gain more positive results in the 

classroom.   
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A ppendix  

Appendix A 

 

Informed Consent for Research 

 

Title of Project:  A Study of Classroom Management in Romanian Education  

Investigator:    Justin R. Setty  

   Peace Corps Romania TEFL Volunteer 

   justinsetty@hotmail.com 

    

Project Description 

 

The purpose of this research is to examine the effect of classroom management on teacher stress.  This research 

involves no physical risk.  All data collected in this study will be anonymous and strictly confidential.  No 

individual data will be reported or described.  All participant information is coded and recorded.  There is no 

way to associate your individual responses with your name.  After participants complete the forms, data is 

coded and the investigator is unable to match names with forms. Completion of this survey will take 

approximately 10 minutes.  This study will involve approximately 140 subjects. 

 

This research may contain unforeseeable risks.  During participation, subjects will be asked to complete a 

Classroom Management Scale.  Scale items request that you honestly rank the level in which you use specific 

techniques in your classroom.  The subjects will then be asked to complete a survey that will measure perceived 

stress.  The investigator also asks the subjects to write personal best practices and cultural considerations that 

will benefit other teachers in the future.  If you have any questions about the study, feel free to email the 

investigator at justinsetty@hotmail.com.  

 

This study is not official Peace Corps research.  It is solely conducted by a Peace Corps Volunteer.  

 

Consent to Participate 

 

I understand the nature of this project as well as the nature of my participation.  I also understand that my name 

will not be associated with my data and the information I provide is strictly confidential.  I also understand that 

I may withdraw from the experiment at any time, and if I do, my data will be destroyed. 

   

I GIVE MY CONSENT TO PARTICIPATE IN THIS STUDY 

 

NAME: (Please Print)            

 

SIGNATURE AND TODAY‟S DATE:          

  

Appendix 

mailto:justinsetty@hotmail.com
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Appendix B 

 

Classroom Management Scale 

Studiu Asupra Managementului Clasei 
 

Circle one:   Host Country National/Romanian  or  Volunteer/American 

 

Încercuiţi o variantă:  Român    sau  Voluntar/American 

 

 For the purpose of the scale, “1” signifies Strong Disagreement and “5” indicates Strong Agreement.  

 Circle the number that represents your level of agreement or disagreement.   

 

 În acest studiu, cifra „1” reprezinta un dezacord total, iar cifra „5” reprezinta un acord puternic.  

 Încercuiţi numarul care arata nivelul acordului sau dezacordului dumneavoastra. 

 

 

21. I prepare a lesson and activities before class to fill the entire class time.  

Pregatesc lecţia şi activitâţile înainte de oră astfel încât acestea să se încadreze într-o ora. 

1  2  3  4  5 

22. I teach using different techniques to address multiple learning styles (auditory, visual, kinesthetic).  

Predau folosind tehnici diferite care se adreseaza multiplelor stiluri de învăţare. 

1  2  3  4  5 

23. I have clear and specific rules that I teach my students. 

Am regulamente clare şi specifice prin care le predau elevilor mei. 

1  2  3  4  5 

24. I use a variety of signals to remind students of expected behavior. 

Folosesc o verietate de semne prin care la amintesc elevilor ceea ce aştept de la ei. 

1  2  3  4  5 

25. I use materials (posters, objects, pictures) to improve student‟ motivation. 

Folosesc materiale vizuale (afişe, obiecte, poze) să îi motivez pe elevi. 

1  2  3  4  5 

26. I grade each student individually by how well he/she has responded to what I expect of the whole class 

throughout the semester. 

Notez fiecare elev individual dupa cât de bine a raspuns aşteptărilor mele de-a lungul semestrului. 

1  2  3  4  5 

27. I get students‟ attention before giving instructions. 

Captez aţenţia elevilor înainte de a le da instrucţiuni. 

1  2  3  4  5 

28. I wait for students to pay attention rather than talk over chatter. 

Aştept pâna când toţi elevii sunt atenţi; nu mai vorbeşte nimeni.  

1  2  3  4  5 

29. I use the proximity of my body to improve classroom control and work with individual students. 

Nu stau la catedra în timp ce predau; ma plimb prin clasa şi lucrez individual cu unii elevii. 

1  2  3  4  5 

! 

! 
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30. I refuse to threaten or plead with my students. 

Nu îi ameninţ şi nici nu îi rog pe elevi să îşi îndeplineasca sarcinile. 

1  2  3  4  5 

31. I communicate positive expectations of good behavior in my class. 

Îmi comunic aşteptările pozitive în ceea ce priveşte comportamentul clasei. 

1  2  3  4  5 

32. I remove distractions from my classroom to improve attention. 

Elimin motivele de deranj din clasă pentru a îmbunătăţi atenţia. 

1  2  3  4  5 

33. I give clear and specific directions. 

Dau instrucţiuni clare şi specifice. 

1  2  3  4  5 

34. I use students‟ names as a subtle way to correct for inattention. 

Le spun elevilor pe nume; aceasta fiind o cale subtilă pentru a corecta neatenţia. 

1  2  3  4  5 

35. I model courtesy and politeness. 

Îi învâţ pe elevi să fie politicoşi. 

1  2  3  4  5 

36. I consistently follow through with consequences to enforce rules.  

Îmi aplic întotdeauna regulile şi continui lecţia doar după ce acestea sunt îndeplinite. 

1  2  3  4  5 

37. I use nonverbal and social actions to reinforce behavior of which I approve. 

Folosesc limbajul nonverbal şi verbal pentru a aprecia performanţele elevilor şi comportamentul pe 

care îl aştept de la ei. 

1  2  3  4  5 

38. I use a quiet voice in the classroom.  

Nu vorbesc/strig tare în timpul orei. 

1  2  3  4  5 

39. I respond to behavior I like with specific personal praise and/or reward.  

Răspund comportamentului cerut, în mod personal: laude, recompense. 

1  2  3  4  5 

40. I am aware of the effects of my dress, voice, and movements on student behavior. 

Sunt conştient de efectul pe care hainele, vocea, şi mişcările mele le au asupra elevilor.  

1  2  3  4  5 
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Stress Scale 

Studiul Stresului 

 

 For the purpose of the scale, “1” signifies Strong Disagreement and “5” indicates Strong Agreement.  

 Circle the number that represents your level of agreement or disagreement.   

 

 În acest studiu, cifra „1” reprezinta un dezacord total, iar cifra „5” reprezinta un acord puternic.  

 Încercuiţi numarul care arata nivelul acordului sau dezacordului dumneavoastra. 

 

 

 

 

 

 

14. I feel I have the skills and ability to perform my duties. 

Cred ca am priceperea şi abilitatea să îmi îndeplinesc activităţile. 

1  2  3  4  5 

15. I feel a lack of motivation and energy. 

Simt lipsa motivatiei şi energiei. 

1  2  3  4  5 

16. I feel worried. 

Îmi fac griji. 

1  2  3  4  5 

17. I have a sense of pressure to perform.  

Trebuie să fac faţa unei presiuni. 

1  2  3  4  5 

 

 

 

 

18. I feel calm. 

Sunt liniştit. 

1  2  3  4  5 

19. I feel in control. 

Sunt stăpân pe situaţie. 

1  2  3  4  5 

20. I feel tormented. 

Sunt foarte îngrijorat. 

1  2  3  4  5 

21. I feel stressed. 

Sunt stresat. 

1  2  3  4  5 

 

 

Before Class 

Înainte de Oră 

During Class 

În timpul Orei 

! 
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22. I have difficulty controlling my reactions, emotions, or mood. 

Este greu să îmi stăpânesc reacţiile, emoţiile, sau dispoziţia.  

1  2  3  4  5 

23. I feel rushed; I do not seem to have enough time. 

Ma simt grabit; mi se pare ca nu am destul timp.   

1  2  3  4  5 

 

 

 

 

24. I feel relieved that class is over.  

Ma simt usurat pentru ca ora s-a terminat. 

1  2  3  4  5 

25. I have physical aches or feel like I am sick. 

Am dureri sau ma simt rau. 

1  2  3  4  5 

26. I feel low in response to my work. 

Nu sunt mulţumit de munca mea.  

1  2  3  4  5 

 

Best Practices 

Cele Mai Bune Tehnici 

 

 This section of the study gives you the opportunity to share Best Practices, which are classroom 

 management techniques that work well for you. These techniques should specifically focus on 

 establishing and maintaining a positive learning environment. This information will be used to create a 

 manual containing classroom management techniques for Peace Corps Volunteers and their colleagues.  

 

Această secţiune a studiului vă ofera ocazia de a va face cunoscute cele mai bune tehnici în ceea ce 

priveşte managementul clasei. Aceste tehnici ar trebui să se axeze pe stabilirea şi întreţinerea unei 

mediu pozitiv de învăţare. Aceasta informaţie va fi folosită pentru a creea un manual pentru voluntari şi 

colegii lor care să conţină tehnici de management al clasei.  

 

 

 

 

!               

               

               

               

               

               

               

               

After Class 

Dupa Oră 

Techniques that work well 

Tehnici eficiente 

! 
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Thank You! – Vă Mulţumesc! 

 

 

 

 

!               

               

               

               

               

               

               

               

 

 

Romanian Cultural Considerations 

Consideraţii Culturale Române 

This section of the study gives you the opportunity to share cultural considerations, which are 

important concepts to recognize when improving classroom management and teaching in a 

Romanian school. These considerations should provide American volunteers with valuable 

information and concepts to be studied before they begin working in a Romanian school.  

 

Aceasta secţiune a studiului vă oferă ocazia de a împărtăşi consideraţii din ordin cultural care sunt 

importante în ceea ce priveşte îmbunătăţirea managementului clasei şi predarea într-o şcoală din 

România. Aceste consideraţii ar trebui să le ofere voluntarilor Americani informaţii şi concepte 

valoroase pe care să le studieze înainte să lucreze într-o şcoală româneasca. 

 

!               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

 

 

 

 

 

 

Techniques that you have tried and do not work in creating a positive learning environment.  

Tehnici pe care le-aţi încercat şi care au fost ineficiente în a crea un mediu pozitiv de învăţare. 

 

! 
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Appendix C 

 

 

Frequency* Student Expectations**

II Profesorii să fie corecţi cu fiecare elev în parte/ Să nu se facă diferenţe între noi

II Să nu fie *profesorul+ dur (să nu ne strige sau să ne bată)

IIIII Să ne înţelegem bine/cât mai bine la oră

IIII Să ne înţeleagă *profesorul+ la bine şi la rău/Să aibă *profesorul+ răbdare cu noi

II Să ne ajute *profesorul+

I Să ne ajutăm unii pe alţii

IIII Să ne pună profesorul mai multe întrebări şi unde nu ştim să ne arate

II Profesorul să  nu ne dea prea mult de învăţat.

IIII Să ne comportăm frumos cu profesorii

III Să ne comportăm frumos cu colegii de clasă

IIII Să ne respectăm unii pe alţi/Respectul este cel mai important la oră

I Să fim respectaţi de profesor

III Să fim cuminţi la oră

I Să fim disciplinaţi

I Doresc seriozitate din partea colegilor. 

I Eu vreau să fim cât mai activi la oră.

I Să fim uniţi

IIIII Să nu vorbim neîntrebaţi/Să nu vorbim cu colegul în timpul orei

IIIII Să ascultăm ce ne spune profesorul la oră/Să fim atenţi la oră

IIII Să facem mai multă linişte

III Să nu mai fie gălăgie

II Aş vrea fiecare elev să fie la oră.

III Nu e bine să ne râdem de colegul nostru cum citeşte. 

IIII Să nu ne jignim/înjurăm/vorbim vulgar

I Orele să fie deschise

III Să nu se joace pe telefon/Să nu ascultăm muzică la oră/Să nu vorbim prin sms-uri în ore

I Eu vreau ca toată lumea să pună telefoanele pe silenţios. 

I Să nu mintă

I Să stă frumos pe scaune

I Aştept de la Eleva X şi Eleva Y să vorbeasca mai frumos. 

I Vreau ca profesorii să nu mai fie aşa  serioşi ci să ştie şi ei să glumească.

I Să ne jucăm în timp ce învăţăm

IIII S ă se respecte regulile şi sistemul de evaluare pe care îl foloseşte profesorul

Complete List of Student Expectations and the Frequency of Assertion

*  Number of classes listing the expectation out of nine classes.

**  Written in their words but also organized by issue and lightly corrected for clarity.


