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Annan Information
Här är några anvisningar som kan användas när varje del av den visuella visas: Vad märker du
på bilden. Med Verso ser eleverna inte varandras svar tills de lämnar sina egna - vilket löser
detta problem snyggt. På dessa skolor har han underlättat att lära sig med vuxna genom roller
som skollagets medlem för skolaccreditering, teknisk supportlärare, gymnasiekoordinator,
MYP-koordinator, K-12 yrkesutvecklingskoordinator, studierektor, gymnasieskolan och som
verkstadsledare för IB. Eftersom identifieringen av de sex tänkningarna rör sig som stöd. Att

ge eleverna öppna, specifika och avsiktliga tänkande rutiner ger dem verktyg för att bearbeta
komplexa begrepp och problem. Textens organisation Texten består av tre primära delar. Vi
kände oss stolta över vår förmåga att välja en fråga och driva på några slutsatser. Flipping i
klassrummet för att förbättra studenternas prestation och tillfredsställelse. Logan började sin
karriär som gymnasielärare i sin hemstad Aten, GA, och bor för närvarande och arbetar i New
York City. Han mottog sin huvudlicens vid Colorado State University i Fort Collins och hans
magisterexamen vid Regis University i Denver. Nu tror jag att ett kraftfullt professionellt
lärande kommer från att skapa en grupp av elever och utveckla en tankekultur inom din egen
skola. Han är Serieredaktör för Connected Educator Series (Corwin Press) och Impact Series
(Corwin Press).
Efter att ha läst den här boken insåg jag att det inte handlar om rutinerna själv, men om läraren
som kommer att använda den, den insats hon ska lägga för att förstå hennes elever tänker, för
att hjälpa dem att gå från ytligt tänkande till djupare. Idag framhäver jag en annan "tänkande
rutin" från boken Making Thinking Visible: Hur man främjar engagemang, förståelse och
självständighet för alla lärare av Ron Ritchhart, Mark Church och Karin Morrison. Eleverna
äkta frågor är ett bra mått på deras intellektuella. Men jag kommer att fortsätta oavsett
naysayers eftersom jag är säker på att mina studenter trivs. Samtidigt som hon har presenterat
på den stora konferensnivån är Tars nuvarande passion Instructional Coaching for impact.
Målet med täckning behöver inte överges helt, förstås. En kritisk strategi i RWS-projektet var
"wall-papering" rummet med skriftlig dokumentation av dessa aktiviteter. Artiklar från
Canadian Medical Education Journal tillhandahålls här med tillstånd av University of
Saskatchewan. Hon lär för närvarande AP Human Geography och AP Seminarium. Detta är
författarnas berättelse, och de är övertygade om att det också kan vara ditt. Vi deltog i ett antal
aktiviteter som hjälpte oss att se vad som var i materialet och uppleva några av de aktiva
undersökningar som de grundades på.
Barbs passion stöder skolor att använda sin största resurs - sina lärare, för att bygga
kunskaper, färdigheter och förtroende för att säkerställa framgång för både elever och lärare.
Noggrant strukturerade frågor leder dem till att formulera operativa definitioner av viktiga
begrepp. Genom att grafiskt representera informationen skapar en elev sin egen modell eller
byggnadsställning för att stödja prata om ämnet eller en skriftlig uppgift. Denna ram
innehåller: Block One, Social and Emotional Learning: detaljerat sätt att bygga medlidande
lärande samhällen (K-12) där alla elever känner sig trygga och värderade och utvecklar ett
positivt självbegrepp, känsla av tillhörighet och respekt för olika andra . Denna session
kommer att fokusera på värdet och syftet med kreativitet i en klassrumsinställning, samt
strategier och förslag för att skapa tid för både dig och dina elever. Läs mer Robin R. 5.0 out
of 5 stars Ett måste läsas 15 oktober 2011 -. För att se de ursprungliga bilderna, se hennes
gästpost på CFT-bloggen. Hon är en produktiv bidragsförfattare och använder sin kompetens
för att få en mängd olika material och aktiviteter till dagisupplevelsen på den prisbelönta
Downtown School.
Men att tänkandet synligt hjälper också eleverna. Det är en förståelse för innehållet som gör
det möjligt för mig att undervisa med förtroendeenheter som elkretsar, magnetism, värme och
temperatur, och sjunker och flyter. Genom omvandlande samarbete kring data kan Kathryn
visa deltagare hur man tar de synliga inlärningssträngarna till nästa nivå. Effekten kan ses mest
dramatiskt i våra långsiktiga projekt runt om i världen. Vi hör också av erfarna lärare, som
kommer att dela med sig av sina idéer. På det sättet känner jag att vi utvecklat en skarp
förståelse för de vetenskapliga idéerna bakom våra observationer, analyser och slutsatser. Dela

fler bokrekommendationer genom kommentarerna nedan. Julie får sin inspiration från sin
man, David, och deras tre barn, Sydney, Noah och Max. Det mjukar hindret mellan vad
eleverna gör och vad lärare gör. Under sessionen kommer deltagarna att uppleva en rad olika
aktiviteter för att illustrera kursinnehållet och ta itu med viktiga frågor inom datavetenskap.
Det är en bra rutin för att syntetisera och organisera idéer. Hon förstod kraften i ett verktyg
som Prism att förvandla sin klass till en mycket mer engagerande, riskerande och intellektuellt
nyfikna miljö. Det handlar om att använda nätverket i stället för att slösa bort tid "networking."
Det är inte självpromotion, det är självupptäckt? Låt andra komma in i din process och låt dem
stjäla från dig. 47. Stjäl som en artist: 10 saker som ingen berättade om att vara kreativ av
Austin Kleon Du behöver inte vara ett geni, du behöver bara vara dig själv. Dessutom
förbättrade eleverna sina förmågor att arbeta med varandra och att kommunicera sina
designidéer till verkliga publikgrupper (ofta sammansatta av intresserade vuxna). Deras
tillvägagångssätt illustreras genom många fallstudier. Slutligen gav den professionella
utvecklingen där Steve engagerade honom ett brett utbud av möjligheter med förfrågan, från
fältarbete till förfrågningar utfärdade av litteraturen till förfrågningar om sitt eget
klassrumsbeteenden, såsom hans forskning kring talartid för lärar-student. Under hela denna
bok har vi försökt väva samman berättelsen. En av de svåraste aspekterna på att skapa en
kultur med högpresterande engagemang är att hantera övergången från kontrollen från läraren
till eleven. Författarna hävdar vidare att vi inte bör fokusera vårt arbete på att identifiera olika
typer av tänkande, utan snarare på kvaliteten på tänkandet inom en viss typ av tänkande.
Hilary stöder individer, grupper och grupper i att använda partnerskap, samarbete och
coaching för studentens framgång. Läroplanen betonar ett metakognitivt tillvägagångssätt för
undervisning (se kapitel 2, 3 och 4) genom att använda en förfrågningscykel som hjälper
eleverna att se var de befinner sig i undersökningsförfarandet, samt processer som kallas
reflekterande bedömning där studenterna reflekterar på egen hand och varandra
"förfrågningar.
Det baseras på spelet Five-Card Nancy av serierna Scott McCloud, som spelar nya historier ur
enskilda paneler av gamla Nancy-serier. Om det bara finns en bok, kan du hämta det hela året,
gör det här. Hans bok, Making Thinking Visible, undersöker hur lärare runt om i världen har
använt Ron och hans kollegas idéer på Project Zero för att förbättra elevernas lärande. Att
möjliggöra flödet av kritisk information som genereras av lärarverktyg är emellertid inte
möjlig endast av lärarna. Revidering av ritningar (och idéer) uppmuntras, och lärare tillåter
barn att upprepa aktiviteter och modifiera varandras arbete i det kollektiva målet att bättre
förstå ämnet.
Inom detta sammanhang är den viktigaste bedömningsfrågan vi kan fråga oss som lärare: Vem
är våra studenter som tänkare och elever som ett resultat av sin tid hos oss. Bygga en ram för
framtiden (årsrapport 2014). Som före detta chef för läroplanen och instruktion för Western
Quebec School Board i Gatineau, Quebec, var Ainsley ansvarig för att initiera många
systemförändringar som fortsätter att påverka undervisning och lärande inom skolstyrelsen
idag. Han är mest stolt över sin tid som medordförande i Southern Maine Partnership, ett
regionalt samarbete mellan skolor och University of Southern Maine. Kim är COETAIL
grundare, en grundande partner i Eduro Learning, en ledamot av Advisory, liksom styrelsen,
för Global Global Learning 2.0 och en Apple Distinguished. I sin karriär har hon också arbetat
för att skapa ett innovativt lärarutbildningsprogram för lärare som betjänar studenter med högt
behov. En ansluten utbildare frågar hon frågor, kopplar samman och utvecklar system för att
förbättra professionellt lärande och samarbete. En sund diskussion innebär att eleverna

engagerar sig med sin lärare som en partner i deras lärande. Concept-kartor är utmärkta
verktyg för att ge instruktörer en diagnostisk förhandsbedömning innan man börjar en enhet
och formativ bedömning under inlärningsaktiviteter.
Den tiden då ett barn säger: "Hej, det är precis som när den annorlunda karaktären i en annan
bok gjorde det!" De ögonblicken att erkänna likheter och skillnader mellan ämnen och
litteratur gör lärarna super stolta. Den goda nyheten var emellertid att jag var välkommen att ta
en nyskapad position som vetenskapspersonal för betyg K-4. I detta kapitel betonas också
vikten av att tänka på professionell utveckling som ett kontinuum. Kristin är författare till Data
Teams Success Stories Volume 1, Real Time Decisions, och medförfattare för Komma igång
med Rigorous Curriculum Design med Larry Ainsworth. Det var för fyra år sedan, och varje
år blir jag lite bättre på att förstå hur barnvaktare gör en förfrågan. Hon har 17 års erfarenhet
av utbildning, inklusive 8 år som undervisar gymnasievetenskap och ledarskap, och 9 år av
plats- och distriktsförvaltning. Ingenjörer löser mänskliga problem genom designprocessen.
K-12 fokus, men kan enkelt tillämpas på högre utbildning. I Joanna fall bygger hennes
erfarenheter av undervisning och undervisning hennes pedagogiska innehållskunskap. Få
praktiska verktyg för att designa enheter och lektioner som låter eleverna låsa upp komplexa
situationer.
För det första är studenter inte alltid riktigt klara vad en symbol är. Innan hon blev
huvudansvarig var Teresa lärarledare i Chicago Public Schools i 10 år. Ett viktigt mål att göra
tanken synlig är att underlätta större. Denna filosofi slutar inte när barnet lämnar klassrummet.
Och även om den här innehållskunskapen var nödvändig, försäkrade jag bara inte om att jag
kunde få mina elever till en förståelse som var lämplig för dem. Arbetet med John och hans
kollegor har presenterats för USA: s kongress, Virginia Senate, vid USA: s
utbildningsdepartement samt Vetenskaps- och teknologipolitiken vid Vita huset.
Jag ville också skapa en form av dokument som jag kunde ha i närheten som jag är
lektionsplanering. Tara fick sin doktorand i utbildning från San Francisco State University;
Inriktningen i hennes studier var kulturellt responsiv pedagogik och inkluderande läromiljöer.
Jag vet att jag lärde mig ännu mer vetenskap den termen än mina elever. Med särskild
övertygelse rekommenderas uppsättningar aktiviteter som hjälper eleverna att tolka fenomen
från en fysikerperspektiv. Ingenting glädjer henne dock mer än att störa andra människors
romantiska liv. Google Dokument kan också ge ett format för att dela idéer via rubriker på
liknande sätt. Slutligen använde eleverna denna forskningsorganisatör att skriva en fem
stycke. Vi lärare pratade om huruvida jag kunde ha gjort något annorlunda både för att inrätta
aktiviteten för eleverna eller i min fråga om dem under undersökningen. Programutvecklare
drivs i allmänhet mer av spel- och spelmarknaden än av deras lärandepotential.

