UČINKOVITIH 10 NAČEL, KI PREDSTAVLJAJO ABECEDNIK RAZREDNE DISCIPLINE
(McDaniel, 1986):
1. Načelo pozornosti. Pri pouku mora učitelj želeti, zahtevati, pričakovati in počakati na
pozornost učencev, preden začne poučevati. Učitelj to lahko doseže z besedami, s
povzdignjenjem glasu, s tem, da ugasne in prižge luč, z dvignjeno roko ali s piskom. S
tem, da učencem jasno vedeti, kdo je glavni.
2. Načelo neposrednih napotkov. Učitelj mora učence hitro spraviti k delu z jasno
razlago, konkretnimi navodili in časovnim okvirom naloge.
3. Načelo nadzorovanja. Učitelj naj nenehno preverja učenčevo izvajanje nalog in
obnašanja. Med učno uro naj vzpostavi osebni stik z vsakim učencem, kar doseže s
kroženjem po razredu in tihimi pogovori z učenci med tem.
4. Načelo vzora. Učitelji, ki so spoštljivi, točni, dobro organizirani, zanesenjaški, se
obvladajo in so potrpežljivi, navadno ustvarijo učence, ki vsaj do določene mere
izražajo podobne lastnosti. Ena izmed pomembnih tehnik vzora učitelja je uporaba
mehkega in nizkega tona glasu, ki deluje pomirjujoče.
5. Načelo namigov. Učitelj, ki za umiritev razreda dvigne roko, ugasne in prižge luč ali s
prstom pokaže na skupino nemirnežev in nato kazalec položi na ustnice, s tem
učence opozarja na določena pravila, postopke in pričakovanja. Namigi morajo biti
dobro izbrani in konstantno uporabljeni, učence moramo naučiti kaj pomenijo, imeti
pa morajo tudi besedno razlago, ki ja v začetku uporabe uporabljamo skupaj z
namigom.
6. Načelo obvladanja okolice. Upravljanje z razredom je pogosto oteženo, ker so učenci
zdolgočaseni, apatični, nezainteresirani ali nemotivirani. Takrat mora učitelj obogatiti
razredno okolje in na ta način zvišati motivacijo, pozornost in dejavnost učencev.
Upravljanje z razredom je oteženo tudi, če razredno okolje učence preveč spodbuja.
Prekomerno spodbujeni učenci imajo kratka obdobja zbranosti, se hitro vznemirijo in
se nagibajo k hiperaktivnosti. V takih primerih pa mora učitelj osiromašiti okolje.
7. Načelo neopaznega posredovanja. Učitelj naj učenčevo obnašanje upravlja čim bolj
diskretno. Vedenjske težave poskusi predvideti in jih čim preje zatreti. Tako se na
primer lahko učencu, ki se odmika od naloge tiho približa in s svojo prisotnostjo
prepreči neustrezno vedenje ali nepozornost.
8. Načelo odločne discipline. Poudarjeno, vendar ne ogrožajoče posredovanje, ki
učinkovito sporoča učiteljeve zahteve in potrebe po večji disciplini.
9. Načelo Jaz-sporočanja. Komunikacija med učitelji in učenci mora biti jasna. Učitelj
svojo zahtevo pospremi z besedami: »Jaz hočem, da ti …« in že storjene
prekrške«prenehaj«. Odločno Jaz-sporočilo učencem jasno sporoča, kaj učitelj želi in
pričakuje od njih.
10. Načelo pozitivne vzpodbude. Pohvala je osnovna tehnika pozitivne spodbude,
vendar pa mora biti iskrena, osebna, opisna in osredotočena na učenčeva dejanja, ne
pa na njihov značaj ali osebnost. Učitelj mora iskati dobro vedenje in ga nato opisati v
pohvalnem načinu.

