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Annan Information
En mängd komplicerade faktorer bidrar till elevernas riskfyllda status. Många av dessa
faktorer, bland annat brottslighet, droger och fattigdom, ligger utanför utbildarnas kontroll.
Presenter: Mohsine Bensaid Co-Presenter: Laura Gargus Samtidiga sessioner G 9:30 - 10:20.
Utbildningsdirektoratet för APA har lagt normerna online. I Kalifornien State Department of
Education (Red.), Skolor och språk minoritets studenter: En teoretisk ram. Dessa tvåårigt
skolade elever motsvarade eller överträffade sina jämförelsegrupper som skolades

monolingually, på alla åtgärder. (s. 5).
I denna presentation beskrivs en IEP: s process för att granska poängbanden på tre olika tester
som används för att placera studenter på varje nivå. Undervisnings- och inlärningsstrategier
som bygger på den sociala historien och vardagen för elever och deras kulturer kan endast
hjälpa till med denna inlärningsprocess. Utanför skolan lever studenterna i en globalt kopplad,
tekniskt sofistikerad informationsålder (Cummins et al., 2007) att skolbaserade läskunnighet
har fallit bakom. Burris och Welner (2005) dokumenterade förändringar i skolgången som
avslutade prestationsgapet mellan svarta och latinska studenter och vita och asiatiska studenter
i mitten och gymnasiet i det olika Rockville Center School District i New York. Många av
eleverna var flerspråkiga och bodde i två eller tre olika länder innan de kom till Kanada.
Verken Billy Collins, Langston Hughes, Maya Angelou och Bob Dylan gnistor ofta eleverna
för att skriva sin egen poesi. Med spanska lärde sig eleverna programmera geometriska former
för att representera igloos och Anasazi bostäder. McCabe Affiliation: Goucher College
Beskrivning: Detta 32 siddokument innehåller en litteraturöversikt om användningen av
mnemonik i psykologiutbildning, inklusive resultat från en ny studieundersökning.
De kommer också att ge strategier för högre utbildning och gymnasieutbildare och
programadministratörer för att bäst tjäna och behålla studentpopulationer. Samarbete,
tematisk, förfrågningsbaserad pedagogik rekommenderas som ett sätt att omvandla
läskunnighet för att möta de akademiska och affektiva behoven hos andraspråkiga elever i ett
sekundärt engelskklassrum. Lärare av äldre elever kan visa filmen Super Size Me, som sätter
ett mänskligt ansikte på effekterna av snabbmat och innehåller också information om
näringsrika livsmedel. En efterföljande uppgift kan uppmana dem att ändra roll och status för
en av tecknen och bestämma hur den karaktären skulle tala: Vad kan han eller hon säga
annorlunda. Endast när eleverna har möjlighet att fortsätta att lära sig på sitt modersmål kan de
fungera på sin kognitiva nivå och växa intellektuellt. En vitstav kommer att ha bilder av honor
och den andra styrelsen kommer att ha bilder av män.) När studenterna har valt flera bilder för
båda könen kommer läraren att be studenterna gå fram i rummet och titta på bilder. Om
klassen inte har diskuterat frågor två och tre, kan dessa frågor nu lösas. Jag har sett eleverna
framgångsrikt förmedla vad de lärde sig genom att skriva bokstäver, dikter, nyhetsartiklar och
mosaik med nyckelord för ordförråd. Diagrammet kan innehålla kategorier som nya ord,
gamla ord, människor, vardagliga ord, ord att granska etc. (Haynes och Zacarian, 59-60). När
eleverna brukar ta hand om andra barn hemma har de en grund för kooperativ inlärning och
peerundervisning. Skalan har skapats för att göra bedömningen mer meningsfull för studenter
genom att upprätta kopplingar mellan sina betyg och deras prestanda.
När jag ser tillbaka på det arbete jag har gjort med eleverna inser jag att många av de texter
som jag har funnit att arbeta med är fortfarande främst engelska, endast tryckbaserade texter.
Spencer Affiliation: MCPHS University Beskrivning: Denna 99-sidiga resurs beskriver en
problembaserad inlärningsmetod där teamforskare ger bevisbaserad rådgivning till fiktiva
kunder hos ett konsultföretag (20 sidor). Som ett resultat, även om studentpopulationer blir
alltmer olika, förblir klassrummet statiska miljöer där eleverna har liten inflytande eller
kontroll och där deras bidrag inte värderas eller uppmuntras. De bildar sedan grupper och
skriver scenen som de kommer ihåg det. Som engelsksprogare kan du ge engelskspråkig
instruktion, genomföra lärarutbildning och utveckla resurser. Se mer 6 Ed Tech Tools att
försöka 2018 Pedagogisk Teknik Tech Blogs American Life Algebra Professor 21st Century
Teaching Resources Spansk lärare framåt En av dem är super trendig. Jag var inte bekant med
rollen som en facilitator snarare än regissören. Markham, ON: Pembroke Publishers. Gear, A.

(2008). Non-fiction läsförmåga: Undervisning eleverna att tänka medan de läser alla typer av
information.
Dessutom planerar du att ta reda på vad studenterna vet om ämnet du lär dig innan du börjar. I
CAPE-skolorna planerade och lagade lärar- och lärartekniker grupper och lärde sig
läroplanenheter som typiskt integrerat en bildkonstform med ett akademiskt ämne (till exempel
läsning eller samhällsstudier). Huvudsyftet med ESL-kurser är att hjälpa eleverna att utveckla
sin kunskap och förståelse av det engelska språket. Varje aktivitet innehåller en beskrivning av
dess syfte, en sammanfattning av de kritiska procedurstegen, den beräknade tiden som behövs
för att slutföra verksamheten och en lista över material som behövs. Lärare kan stödja denna
viktiga roll genom att dela information om kopplingen mellan hemkommunikation och barns
lärande. Samhällen utvecklas utöver det traditionella konceptet av en kulturell och språklig
norm. Eleven kan videoband, ljudband eller skriva intervjun och dela den med resten av
klassen. Santa Cruz: University of California, Santa Cruz, Centrum för forskning om
utbildning, mångfald och excellence. Den komprimerade zip-filen innehåller en rik textfil och
två Microsoft Excel-filer.
Istället för att uppfatta ESL-studenterna arbetade jag med som mindre kompetenta, eller elever
som saknade förmåga, började jag se dem som unika individer som har värdefulla bidrag till
att göra till inlärningssammanhanget. Även användningen av teckning som en
undervisningsmodell kan modellera för studenter effektiviteten av icke-verbala sätt att
behärska sitt nya språk och nya kultur. den här aktiviteten kan leda till att teckning används
som ett verktyg för jämställdhetshandledning. Föräldrar eller vårdnadshavare kan fråga sina
barn frågor om vilken verksamhet de är engagerade i och hur det handlar om en annan
aktivitet, samt fråga hur de känner till verksamheten eller vad de förutspår kan hända nästa.
Washington, DC: National Association of School Psychologists. Vi behöver dock en större
repertoar av tillvägagångssätt för undervisning och lärande för att hantera olika typer av
lärande.
Presenter: Pamela Everly Co-Presenter: Shengrong Cai. Eleverna lärs uttryckligen hur man
studerar, hur man arbetar med lärare och hur man skriver högskolans ansökningar. Rapport
till tvåspråkig utbildningskontor, Kalifornien Department of Education. De måste också lära
sig att tillämpa sociala och kulturella regler. När normerna för interaktion och kommunikation
i ett klassrum skiljer sig mycket från de som studenterna har vant kan de uppleva förvirring
och ångest, kunna inte delta i lärande och inte veta hur man på lämpligt sätt söker lärarens
uppmärksamhet eller deltar i diskussionerna . Grupper av elever tas också till Guggenheim två
eller tre gånger under den perioden för att se utställningar.
Erfarenheten av att titta på dessa filmer kommer att förbättras om eleverna tittar på dem i små
grupper. Studenter från låginkomst och etnisk eller språklig minoritetsbakgrund är
oproportionerligt representerade i lågspåriga klasser och de går sällan upp till högspåriga
klasser. Dessa ljud podcasts tar en djupgående titt på utbildning, ett perspektiv i taget. Den
beskriver en lätt implementerad och vetenskapligt driven intervention som inriktar sig på
stress och ångest som studenter upplever både inom och utanför klassrummet. Den innehåller
också länkar till andra medieguider, tips om elektroniska medier och till exempel av
psykologiska historier i media.
Stocker Affiliation: Theil College och University of Wisconsin - Superior Beskrivning: Denna
69-sidiga omfattande undervisningshandbok beskriver en ny applikation av social-emotionellt

lärande i college klassrummet. Övrigspråkig inlärning för båda grupperna förbättras när de
kan informera informellt vid vissa tillfällen under skoldagen på sitt andra språk. Innan
detracking fick bara 32 procent av de afroamerikanska och latinska studenterna i
examensklassen 2000 Regents diplom, medan 88 procent av de vita och asiatiska studenterna
gjorde det. Be studenterna att granska sina portföljer två gånger och välja de bästa exemplen
på deras arbete under den perioden, coachar dem i självbedömning och gör det möjligt för
dem att se deras framsteg. När de en gång har lärt sig ordförråd på engelska kan de förstå vad
de avkodar. Det kommer att diskuteras om framgångar och utmaningar som är inneboende i
ett sådant åtagande samt samarbete från olika grupper för att få ett sådant program på gång.
Presenter: Sharon Underwood.
Exempelvis visade NNPS-studier (Epstein, 2005) att. Utnyttja munnen i muntligt språk för att
stödja läskunnighet. New York: International Publications.Gunderson, L. (2007). Engelska
enbart instruktioner och invandrare i gymnasiet: En kritisk tentamen. Kapitalisering kommer
att användas när man hänvisar till organet för forskning som publicerats av nya
litteraturforskare som Barton och Hamilton, 1998; Gee, 1996; Street, 1995. Tyvärr var dessa
pojkar ofta tysta för hela dagarna. Om barn är vana vid att ha ansvar för att ta hand om sin
fysiska miljö hemma, känner de sig ofta bekväma i att ta hand om och hantera skolmiljön
också. Dessa språkfunktioner inkluderar: icke-humana deltagare, nominering,
orsakssammanhang och använd passiv form.2.) Eleverna får möjlighet att öva med att
använda dessa språkfunktioner i muntligt språk eller skriftlig verksamhet.

