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Annan Information
Vänligen fyll i de obligatoriska fälten i din feedbackinsändning. Tyvärr har vi MFL-lärare ofta
lite val, men att göra en sådan fördjupning som det dikteras av oss av chefer, även de som
faktiskt är moderna utländska lingvister. Han är författare till Exploring English Language
Teaching: Language in Action (Routledge, 2011), vinnaren av bokföringspriset 2012 för
British Association for Applied Lingusitics (BAAL). Hitta hela experimentet - komplett med
freebie-utdelningen på den här bloggen. Genom att använda vår hemsida och godkänna vår
cookies-policy godkänner du vår användning av cookies i enlighet med villkoren i denna
policy. För valideringslärarna var den mest omtalade faktorn råd från kollegor i olika
former.Denna skillnad passar med bevisen från lärarna själva att de har drabbats mest av
extern INSET eller medverkan i projekt (effektiva lärare) eller skolbaserade in-service

(valideringslärare).
Infotech: Engelska för datoranvändare (andra utgåva) lärarens bok. Vad studerar han? Hur går
han till universitetet? Vad är. Det här är ganska annorlunda än Shulmans (1987), som ser
pedagogisk innehållskunskap som ett sätt att omvandla ämnesinnehåll för att representera det
för andra. Det gör också märkning och feedback lika knepigt. Förskott i tekniken tillgänglig
för lärare och studenter, både inom och utanför klassrummet, har medfört några av de mest
märkbara av dessa förändringar. Tidningen publicerar inte oönskade bokrecensioner.
True to Life Starter, personlig studiearbete, Klett-upplagan. Efter lektionen rapporterade fru J
kort barnens nivå. Vårt etablerade sommarseminarium för engelskspråkiga lärare är ett
underbart tillfälle för dig att engagera dig med internationella motsvarigheter, dela
lärarupplevelser och utforska nya idéer i en positiv och stödjande lärmiljö. Rådgive dem att
korsa varje ord de använder för att undvika att få. Så småningom dra upp bandet för att visa
dina andra sorterare att de kan ställa upp helt på egen hand. De tenderade att lägga tonvikten
på en uttalad övertygelse om att textens betydelse bör betonas vid tidig läsning och att texterna
ska användas som huvudläsningsmaterial, i stället för isolerade meningar, ord etc. Sådana
aktiviteter skulle faktiskt användas under hela kursen, med tanke på det uttryckliga målet att
odla kritiskt tänkande i historien. Detta gav dessa lektioner en mycket mindre uppenbar
struktur. Till exempel erbjuder olika reseguider, till exempel Lonely Planet, programvara som
stöder språkutbildning. I allmänhet hade de effektiva lärarna erbjudits möjligheter, utöver de
som föreskrivs i skolan, att utvidga och utveckla sin kunskap och kompetens inom läsning av
läskunnighet. Vårt betänkande är enkelt: en lärares jobb är att skapa förståelse, vilket
återspeglas i värdiga prestationer.
När syftet är att eleverna ska överföra sina kunskaper och färdigheter till nya situationer, sedan
coacha för önskade prestationer. Detaljerad språknotering baserad på corpusforskning ger
lärarna en särskild inblick i engelskanvändningen. Vanliga språk används inom områden som
handel, turism, internationella relationer, teknik, medier och vetenskap. Anpassa test och
bedömningar för varje elev och kontrollera deras framsteg snabbt och enkelt. Där de nämnde
planering eller deras arbetsplan som orsak till att välja lektionsinnehållet frågade vi varför det
var så och de gav oss svar som liknade kategorierna två och tre.
Såsom beskrivits tidigare delades frågeformuläret in i två underavsnitt: den första innehöll en
serie attitydutlåtanden som återspeglade sex hypotetiska teoretiska inriktningar mot läsning och
läsning; den andra begärde synpunkter på den troliga nyttan av undervisningsaktiviteter som
följde av de olika teoretiska orienteringarna. Hälften av de effektiva lärarna nämnde barnens
njutning av berättelsen medan endast 30% av valideringslärarna gjorde det här. Båda dessa
beviskällor indikerade vad lärarna själva betraktade som inflytelserika. Böcker, tidningar,
kataloger, papper, blanketter och affischer tillhandahölls som en del av dramatisk lek. Medan
vi fann lite bevis på att de effektiva lärarna av läskunnighet hade ett omfattande kommando av
en rad språklig terminologi, verkar det åtminstone möjligt att ha ett större befäl kan hjälpa dem
att ytterligare förbättra sin lära av läskunnighet. Hon gjorde 22 på barnets
författarrecognitionstest, ganska bättre än medelvärdet av 18 för de effektiva lärarna.
Som lärare borde du vara redo att styra dem i rätt riktning på var du ska vidareutveckla sina
spanska färdigheter. Fru W påpekade också början ljudet av ord och ord och suffixer, som
föreföll vara ett fokus för vissa barn. De inledande plenarmötena tenderade att sluta med
instruktioner till elever för nästa steg i lektionen. Men det nämns inte om varför direkt tal

utspelades så här. Om du fortsätter att surfa på webbplatsen godkänner du användningen av
cookies på denna webbplats. Men när lärandemålen lyfter fram förståelse och
överföringsföreställningar. Om du behöver idéer för ditt andra klassrum, är du på rätt ställe.
Denna kritik hänger samman med det konstaterande som tidigare beskrivits att dessa lärare
tenderade att undervisa foniker i förhållande till större textenheter.
Av den senare var minst två också utbildade för att specialisera sig på primär engelska. De
effektiva lärarna brukar också använda diagnostisk information om barn, deras utveckling och
läskunnighet som ett planeringsverktyg. Jag skulle använda en annan färgad penna för att
korrigera den fokuserade grammatiken. Hon identifierade innehåll, detalj och genrefinesser
först i skriftpassagen, plockade sedan ut meningsstrukturerna, användningen av lektier och
stavning. I: Den fjärde Inter-Varietal Applied Corpus Studies (IVACS) gruppens
internationella konferens, 13-14 juni 2008, University of Limerick. Det kan vara fallet. Men det
kan tumbles ner, som i fehistorier. Förutom att intervjua lärarna intervjuade vi samtliga lärares
huvudlärare i våra delprov om deras stöd för utvecklingen av dessa lärares effektivitet i
läskunnighet. Deras huvudsakliga metoder är ifrågasättande, sonderande och processrelaterad
kommentar, med liten eller ingen direkt instruktion. I: Corpora and Interaction Inter-Varietal
Applied Corpus Studies Research Symposium (IVACS), Edinburgh, Skottland.
Alternativt kan du få eleverna att umgås med alternativen. Se mer Lär dig engelska Ordförråd
Se mer Pinterest Sök Sekretess. När du har anmält dig kan du delta i de gratis kurser som
WizIQ erbjuder. Vad hände då när det gällde nybörjare som lärde sig mer effektiva
läskunnigheter, hände det inte med de två fattigare exemplen. De flesta av lärarna i
valideringsprovet nämnde dessa funktioner i motsatt ordning. Punkt fyra diktering kan också
användas för att främja kunskapen att avleda från sammanhanget.
Möjligheten att tänka igenom problem samtidigt som man arbetade mot ett praktiskt utfall
tycktes ha gjort det möjligt för dem att utveckla mer sammanhängande personliga filosofier
om läskunnighet. Nybörjare lärare behöver också utveckla en medvetenhet om varför och
under vilka omständigheter de kan använda särskilda undervisningsförfaranden. Båda
grupperna var oroade över det sortiment av skrivning som barn skulle åta sig. För varje lärare
kommer vi att inkludera ett redogörelse för en enda undervisningssession som vi observerade
och en sammanfattning av deras övertygelser och kunskaper som tagits från de data vi
samlade in under projektet. Den kommer att undertecknas av programledaren och
huvudhandledaren. Precis som med de effektiva lärarna och valideringsprovet, givet tid och
uppmaning, identifierade och kommenterade de flesta de stora skillnaderna mellan de två
skriftstyckena och gjorde en tillfredsställande bedömning av effektiviteten.
För två grupper gav hon skrivramar som erbjöd meningar för att hjälpa barn att ordna stycken.
Hoppa över lektionsplaner och betyg Vi erbjuder lektionsplanerna för dig att välja och vi
levererar meddelandena från föräldrarna. Utmana dem att gissa motsvarande nationaliteter. Att
definiera detta är komplext, i stor utsträckning för att innehållet i läskunnighet täcker både
kunskap (t ex kunskap om litteratur, kunskaper i det språkliga systemet) och färdigheter. Vi
frågade var och en av dem specifika frågor om hur och när de hade lärt sig att lära
kännetecken för läskunnighet som observerades i lektionerna. och även vilka aspekter av
deras tidigare kunskaper som varit särskilt användbara när man lärde sig att lära sig de
observerade egenskaperna. Om det är oenighet med sitt svar diskuterar de alternativ. När
barnen packade upp, tog fröken L korta muntliga rapporter från de två föräldrarna om
enskilda barns och gruppernas uppträdande och tittade på anteckningarna som föräldrarna

hade gjort på lakan från miss L. Under ett seminarium spelar läraren rollen som questioner,
prober, djävulens förespråkare och includerare. Analys av de lärdomar som nybörjaren lärde
observerade visade på ett liknande mönster: De tenderade att identifiera textnivåarbete som
lektions globala mål och som huvudfokus. Huvuddelen av kliniken involverade de unga
korparna som pitching och mottar feedback och råd som de gjorde det från
coachingpersonalen. Playway till engelska nivå 1, aktivitetsbok ljud-cd (amerikansk engelsk
utgåva).

