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Mest sannolikt har du åtminstone några studenter med dessa utmaningar varje år, men även
om du inte gör det, är informationen i dessa inlägg relevant för alla lärare. Naturligtvis får de
kredit för sitt deltagande, och det ger viss motivation, men jag är säker på att studenterna
förstår koncepten bättre än om de bara presenterades i min föreläsning. Lärare kan hjälpa
eleverna att märka nya ord genom att använda en highlighter, ett annat teckensnitt eller genom
att understryka orden. Vår erfarenhet ger oss förtroende för att våra elever kommer att lämna

ett spår av användbara verktyg.
Ditt fysiska klassrum borde aldrig vara tråkigt: använd affischer, modeller, studentprojekt och
säsongsbetonade teman för att dekorera ditt klassrum och skapa en varm och stimulerande
miljö. Jag har gjort pennkamrater i min klass före och nu tycker jag att det skulle bli ännu mer
spännande att blogga med de här studenterna över hela världen. Men det finns effektiva
metoder där forskningen är otvetydig. Om vi hade en WAC-playbook så skulle det låta något
sånt: eleverna måste skriva tydlig, organiserad, övertygande prosa, inte bara inom den liberala
konsten utan också inom vetenskap och yrkeshögskolor. Uppgradera din webbläsare för att
förbättra din upplevelse. I en alltmer platt värld och en digital ålder måste eleverna känna sig
bekväma och övertygade om att dela sitt arbete för att hela världen ska se. Du är en vuxen i
detta skede och förväntas börja hantera livets problem som sådant. Jag jobbar på en tvåspråkig
skola, och jag får en timme engelska literacy varje dag. Enkel tillgång till en fakultetsmedlem
eller undervisningsassistent är avgörande för denna typ av laboratorium. Så, han kan antingen
skriva snyggt eller läsbart, men inte båda samtidigt. Undervisningen innebär en hel del mer än
att övervaka närvaro, moderera diskussioner, tilldela läxor och berätta för eleverna att räkna ut
det på egen hand.
Den här konkurrenskraftiga andan gör dem motsatta av lärare. Föreslagen mentortext:
"Driving While Distracted" politisk tecknad av Parker (2009). Det är säkert att vara en
hemlöpning som kommer att engagera dina elever och gå långt bortom klassrummet. Varje
dag som du hittar ett nytt sätt att använda en författares anteckningsbok, registrera det på ett
ankarschema eller bildskärm för framtida inspiration. Var vänlig informera om denna form av
skrivning, och varför skillnaden mellan amerikanska och engelska engelska? Vi vet redan
"ursäkta tekniken" lär dig själv "och det kommer att bli död för vår framtida utbildning. Det är
en inbjudan att tänka utanför lådan och det perfekta sättet för dig som sin lärare att införa en
hälsosam känsla av nyfikenhet i dem. Men jag oroar mig ibland om de har lärt sig den här
lektionen. Vi skapade en webb på utseende och en annan för livscykel. Lärare kan också
chime så länge dokumenten delas.
Till exempel kan en blogg om att vända ditt klassrum leda till en diskussion mellan nybörjare
och erfarna lärare om vanliga frågor, råd, tips och förtydliganden. Kolla in våra Xtraaktiviteter för vilken tid på året som helst. Han avbröts plötsligt från kontoret den 13 mars,
men vissa observatörer hade sett det för några månader sedan. Ta en titt på denna NO PREP,
Year Long Writing Bundle och se vad hundratals andra lärare och homeschoolers har att säga.
Kim blev upphetsad av professorernas ständiga krav att hon talar upp i klassen. Educreation är
ett bra verktyg för barn att spela in sina tankar och idéer för att skriva. Men för mig är det inte
den enda förklaringen. Det kan också vara att läraren inte hanterar metoden korrekt, att de inte
ger tillräckligt med information, eller de rätta frågorna, för att leda till svaren. Författaren kan
börja med informella ord, som väl och men. Föreslagna mentortexter: Steep Hill Ahead (sign)
finns på baksidan av The Writing Thief. Det är den perfekta feedbacken och det visar dem var
de ska bli bättre.
Vissa studenter tycker inte om eller kanske inte fungerar effektivt i en klass där mycket av
tiden ägnas åt studentdiskussion. Vissa barn tenderar att vara rastlösa och har svårt att sitta på
ett ställe. Och i en tid då det är viktigare än någonsin, hoppas vi att denna tävling också
uppmuntrar studenterna att bredda sina nyhetsdieter genom att använda flera källor, helst de
som erbjuder en rad perspektiv på deras utvalda problem. De sätter alla sina namn på det
enskilda arket de ska sätta in. På vilket medium engagerar barnet mest intensivt. Melanie tog

examen med högsta skillnad från Indiana University där hon fick en kandidatexamen i
utbildning och en magisterexamen i språkutbildning. Medan de inte behöver följa det strikt för
alltid, kan denna enkla struktur som beskrivs ovan fungera som utmärkta träningshjul för dina
elever. 3. Arbeta från en plan Med hjälp av 5-stycksstrukturen som skisserat ovan gör
planeringen tydlig klippning. Det mest bekväma, effektiva greppet heter ett dynamiskt stativ.
Då använder Piktochart sina elever sina egna infographics för att illustrera deras instruktioner.
Det finns ett antal utbildningscentrerade bloggar som kan hjälpa till att ta itu med eventuella
säkerhets- och säkerhetsproblem som föräldrar kan ha och tillåter fortfarande att studenterna
klarar av att skriva på nätet. Ja, det är bra att ha val och att se hur andra lärare lär.
Varför inte överlämna listan till dem och låt dem välja. En vit torrbräda eller Magna-Doodle
bräda är kul att öva skriva brev också på, liksom en trottoar med trottoarkrita. Förutom deras
mycket informativa blogg har de också en stor Pinterest närvaro med över hundra styrelser
som rör utbildning, barnuppfödning, speciella behov och olika typer av terapier. Den strategi
som studenten väljer kommer i stor utsträckning att bero på vad som passar den centrala
avhandlingen av sin uppsats bäst. 7. Redigera till slutet För ESL-studenten är den slutliga
ändringen mycket viktig. Den har en intressant upptagen layout (Culham, s. 87). Denna
standard utvärderas ofta via en multipelvalsfråga (t ex Vilken mening sammanfattar bäst denna
textens tema?). En av de nödvändiga färdigheterna är naturligtvis keyboarding. Nödvändigt
använder många lärare inte dem. "Vi har bekräftelse på saker vi känner till som jobbar, men
tillämpas inte i klassrummet," sa Graham. Dessa fem tips hjälper dig att avgöra om din
tvåspråkiga student har ett talproblem. Inkorporera stressbollar och lek-deg tills musklerna i
fingrarna stärker.
Willingham (2009) och andra kritiker hävdar att det inte förefaller vara mycket bevis på att
barn och unga vuxen lär sig på fundamentalt olika sätt. När du väljer den här viktiga aspekten
av elevernas labbupplevelse, överväga hur dina elever kan rapportera sitt arbete i framtiden.
Denna metod tvingar dig att bli en läsare för första gången, inte en redaktör. Writing Prompts
är en utmärkt webbplats full av kreativa skrivresurser att använda i klassen. Trumps tidigare
politiska ståndpunkter (han stödde en gång rätten till abort i partiell födelse), hans karaktär
(han har skrytat om sexuella övergrepp mot kvinnor), och även hans språk (han introducerade
orden fitta och shithole i presidentval) skulle mer naturligt leda religiösa konservativa mot
exorcism än alliansen. Börja sedan träna B i stora bokstäver med kritor. Vår blogg syftar till att
ge lärare med resurser, idéer och inspiration för att få det att hända.
Letar du efter en komplett skrivbordsskrivare med låg prep. Jag kan inte gå ut blint och starta
ett företag som heter Microsoft och instinkt vet att Microsoft är varumärkesskyddat och
använder namnet som mitt eget kan orsaka mig en ekonomisk svårighet som jag någonsin kan
återhämta. Vi, som studenter, borde inte debitera undervisning om instruktören inte instruerar.
Jag adored videoen av den åttonde klasspedagogen (jag visar high schoolers) och planerar att
bygga upp en remarking rubric med mina understudies. Jag hoppas också att kunna
kombinera med andra lärare på mitt lag så att eleverna kan göra det i andra klasser. Det var
väldigt elektriskt, så mycket så bestämde jag mig för att klicka på mina läkare när de gjorde
anslutningar. Detta är lika sant för en bra uppsats som för en bra historia. Förklara Haiku
Haiku är en form av poesi som började i Japan. Om de verkar intresserade, kan du börja när
de är redo.
Peer review, med tydliga riktlinjer för studenter att ge feedback på varandras arbete, motiverar
studenter, låter dem diskutera sitt skrivande med sina kamrater och gör arbetsbelastningen lite

lättare för dig. Det nya beviset tvingar studenterna att omdefiniera sina ursprungliga
påståenden och att bestämma hur motkravet eventuellt eller inte kan tillgodoses av deras
avhandling. Klustid bör ägnas åt professorer som förstärker elevernas lärande. Det är ett tillägg
till vilket program som helst som används i det allmänna klassrummet. Totalt sett har jag bara
haft denna kurs och laddas upp för att börja lära mig igen. Jag skrev om de metoder jag visste
för att hjälpa beroende lärare bli mer självgående. Saken är att jag hade känt detsamma på
några punkter, och jag tycker verkligen att det här är något som borde förändras. Jag letar efter
några tips för att uppmuntra detta när han börjar prep nästa år och kommer att kämpa eftersom
läroplanen är svårt än att ha ASD. De kan nå några i klassen, men inte alla, eller kanske når de
ingen av dem.
Lär sina klasskamrater hur man lyssnar, ställa frågor och ge positiv feedback. Blaine Rays
TPRS-metod är fantastiskt effektiv och fungerar för alla åldersgrupper, från elementär till
universitetsnivå. Fem studier av exceptionella läskunnare lärde sig att stora lärare ber sina
elever att skriva ofta. BTW här är mat för tanken, du tror att du har varit student som du vet
hur utbildningssystemet fungerar så att du håller med den logiken då jag har drivits på då
borde jag kunna arbeta på andra. Det kan hjälpa dem att bli bättre studenter och sätta upp dem
för en mer framgångsrik framtid. Titta på tecken på att eleverna behöver mer eller mindre
vägledning.

