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Annan Information
Maila bokstäverna en vecka eller två innan skolan börjar. Så jag skulle säga att du letar efter
mål, men tryck inte på ett tryck att välja. Men jag känner min mage sjunka-jag är inte bra på
basket. Resultatet är en omfattande inlärningsplan som är både noggrann och relevant.
Tvärtom! Båda gör det möjligt för oss att driva på mer genom att ta bort hinder och samverka
vägar till framgång. Var noga med att tänka noggrant när du kombinerar bedömningar med
lärandemål.

Uppmuntra ordet utmanande istället för för hårt. Istället, med början i slutet (Covey, 1998,
McTighe och Wiggins, 1999) säkerställs att studenter inte bara spelar spel men lär sig från spel.
Ibland gör justeringar som görs i ett spel lärare att fokusera på specifika lärandemål. Ännu
viktigare är att det kan användas för att dokumentera de oschemalagda händelserna som
uppkommer under dagen, och kommer ofta tillbaka för att hemsöka dig veckor senare. Mark
Burns Mark fokuserar på att utveckla djupare lärande.
Med hjälp av detta tillvägagångssätt kan läraren bedöma studentlärning genom formativa
bedömningar, som intervjuer, enkla intervjuer, peer-utvärdering och individuell reflektion.
Vilka färdigheter eller information ska de behöva innan de kan genomföra den typen av
uppdrag, och vilka lektioner måste du ge för dem att få allt detta. Det blir snabbt klart att alla
tre etapper kräver djup reflektion. Ta reda på de viktigaste begrepp och färdigheter som en
användare behöver veta för att lyckas. Vilken ny kunskap kommer de att ha, och vad kommer
de att kunna göra.
Strategisk planering inom utbildningssektorn flödade ursprungligen av affärsmetoder som en
följd av att människor flyttar från näringslivet till positioner inom utbildningsledarskap och
medför en uppsättning planeringsverktyg och paradigmer. Vad är strategisk planering idag.
Om iBooks inte öppnas klickar du på iBooks-appen i Dock. I mjukvaruutveckling har det
nyligen kommit att betyda sönderdelning av din egen produkt för att göra det bättre. Att dela
en stor klass i mindre grupper för diskussioner och smågruppsinställningar kan ge praktik och
återkopplingsstuderande behov utan att alla återkopplingar måste komma från dig,
instruktören. I den mer linjära bakåtriktad designmodellen är stegen icke-flexibla vilket
innebär att hoppar eller ändrar steg inte är ett alternativ. Den information du samlar kan hjälpa
till att bestämma innehållets framgång och kan hjälpa till att forma sin framtida riktning.
Framtiden för strategisk planering framträder Strategi är inte en utgångspunkt, det är en
process och en samverkan därtill.
Tänk på tidigare kurser som de kanske eller inte har tagit. Det är klart att jag fortfarande har
mycket att bestämma om den exakta formen av dessa uppdrag, liksom om schema för kursen.
2 När jag avslutar den processen med självklart planering, känner jag mig emellertid bättre att
jag utformar "omvänd" - inte från en uppsättning saker som jag anser att jag måste täcka, men
från en uppsättning mål som jag syftar på på. Du kan också använda kategorierna eller
sökfältet nedan för att bläddra efter ämne och hitta exakt vad du vill ha. Från den breda kursen
strömmar målen mer specifika och konkreta inlärningsmål. Det borde finnas en balans mellan
olika typer av bedömningar. När hon beskriver det, börjar studenterna att skapa frågor om
frågor som är viktiga för dem i nuet och sedan jobba bakåt från dessa frågor. Målet är en
välsmakande och näringsrikt balanserad meny. Visst ett bra exempel på att sätta barn och
familjer i hjärtat av systemet. Att veta var eleverna behöver sluta påverkar varje beslut och
verksamhet fram till den tiden. Om inlärningsuppgiften är att föreställa sig och skapa en
ritning genom att observera det verkliga. Steg 3) Plan för undervisning: Hur kommer vi dit dit.
Jag byggde den och tänkte på hur jag skulle hjälpa mina barn att lära sig vad de skulle behöva
göra bra och hoppas att de kommer att lära ut samma saker på i huvudsak samma sätt som jag
är. Daglig lektionsplanering är den sista komponenten i vår bakåtplaneringsmetod eftersom vi
måste ha en klar bild av vad våra studenter måste veta för att lyckas vid den slutliga
bedömningen. Håll din bakåt karriärväg synlig och checka in med det regelbundet. Denna
planlösning med mina byxor resulterade också i en stor del av arbetet från min sida.
Framgångsrika lärare odlar vänner som är positiva, kreativa och.

När målet är klart bestäm det datum då målet ska uppnås. Men om du behöver mallen med
beskrivningar av varje avsnitt, se tabellen nedan. Vi bröt terminen i halv, tittar på mitten och
skrev ner var laget behövde vara för att nå slutrapporterna. Skriv sedan olika bedömningar
(läxor, papper, presentationer, etc.) som du funderar på olika färgade post-dess. Hur
sammanhängande, sammanhängande skrivning händer är en magisk kombination av helhet
och delar och delar och helt tills studenter får mer tid att öva och motivera att skriva att de bryr
sig om, deras skrivning kommer inte att förbättra eller någonsin påverka en läsare, och
poängen går inte upp ". Vad är konstigt är att vi är alla första årets lärare. Logic skulle diktera
att vi alla skulle vara på samma våglängd som bara utanför skolan och allt.
När lektioner misslyckades var det svårt att se eller förstå varför. Den har uppdaterats för att
göra den mer lämplig för alla konstlärare. Material behövs En penna och markör för varje
elev, tio klistermärken, 21 stycken stort konstruktionspapper med ett tal (från 0-20) skrivna i
stort tryck på varje indexkort för varje elev. Andy, en passionerad förespråkare för
läskunnighet, är en ambassadör för Institutet för inhemsk litteratur och Pajama Foundation.
Ställ in vanliga påminnelser via en app eller kalender för att hålla dig ansvarig, motiverad och
på rätt spår. 11. Gör en plan Vet du vilka steg du ska ta för att starta processen. Jag tillbringade
bara 15 timmar på lektioner för just denna vecka. Vad vill vi för eleverna i slutet av dagen,
året och i deras vuxna liv - för att de ska växa till livslånga elever, som är engagerade,
framgångsrika och aktiva för det större gott. Du får en tydligare bild av vägen du behöver ta
snarare än att tänka på den väg du borde ha tagit. Eleverna uppnår denna kompetensförmåga
eftersom de ser destinationens värde och är övertygade om att de framgångsrikt kan hantera de
steg som behövs för att få dem där. Jag vet att himlen är blå, men det betyder inte att jag kan
förklara för dig vetenskapen bakom varför.
Vi kan då bestämma vilka bevis vi ska leta efter som visar att våra mål har uppnåtts och hur vi
kan samla in beviset - eller hur vi ska göra bedömning (Tanner and Allen, 2004). Vi blev
förvirrad över vilken typ av bakåt vi pratar här. Jag hoppas att jag fortfarande kan övertyga
dem om att 2: a kvartalet börjar nästa vecka att vi behöver göra det här rätt för våra barns
skull. En Google-sökning idag innehåller fortfarande många av dessa vanliga sporter, men du
hittar också många spel som kanske ser annorlunda ut, med fokus på en konceptuell
inställning till sport och spel. Vad kan eleverna göra för att övertyga oss om att de kan
använda statistiska metoder för att göra inferenser från dataset. Enligt den bakåtgående
planeringssidan från Undervisning som ledarskap kan diagnostiska data hjälpa till att
informera dina planer och hjälpa dig att förbereda dig för eventuella anpassningar. Kom
tillbaka efter att du har slutat din första enhet och berättar hur det gick. Som vanligt finns det
många bra idéer som vi inte kunde passa in i sammanfattningen. I takt med att året går, hjälper
dagboken dig att identifiera vad som fungerar och vad som inte blir, och det hjälper dig att
hitta alternativa strategier. De insåg snabbt att för att samordna behövdes en
kommunikationsram. Laget fungerade mycket som första laget, anpassade till ny information
och justering efter behov.
Att ge eleverna en rubrik kan hjälpa dem att öva själva processen. Guidad övning Läraren ska
placera bitar av stort byggpapper med ett nummer (i ordning från 20-0), skrivna i stort tryck
på var och en. Förra veckan när vi arbetade med en lärare sammanställde vi ett antal resurser
som innehöll en mängd olika spel som kan spelas med studenter från olika nivåer. Samarbete
kan låta dig spendera flera perioder en dag fokuserad på ett större vetenskapsprojekt, medan
en annan dag du kommer att använda extra tid på en språkkonstkomponent i den
tvärvetenskapliga planen. Det är också nödvändigt att överväga den utrustning som behövs för

att säkerställa att spelen inte bara är säkra, men också utbildningsbara. Men min mentor ville
veta mina ultimata mål för eleverna i slutet av enheten. Nästa steg är att sammanställa en lista
över grundläggande kunskaper, färdigheter och begrepp som eleverna behöver lära sig under
en viss enhet. Det sekundära syftet är att odla en positiv kultur och bättre relationskunskaper. I
själva verket, där eleverna har en hög grad av tydlighet, kan de ge sig själva och sina kamrater
mer exakt feedback. Du har ingen aning om du är på rätt spår eller inte, eller om du är en eller
hundra miles away. Detta är en anledning att ha kritik och utställningar av studentarbete.

