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Dette arbeidsdokumentet  bidrar  til  å  implementere syklus 4 i 
skoletransformasjonsprosessen for  å konvertere leksjoner fra  aktivitet til objektivorientert..  
 
 
 
 
 

 
 
Velkommen,  kjære  lærer, 
 



Med denne opplæringen vil du kunne implementere en leksjon ved hjelp av School             
Transformation Lab-metoden. Vi antar at klassen din er klar for det og har lyktes              
sykluser 1, 2 og 3 av "Transformere min klasse - kurs / test & rutenett"dokumenter. Nå                
starter syklus 4. 
 
Etter vår erfaringer de fleste lærere mer effektive i å begynne å implementere metoden              
når  de  får  direkte og klare  instruksjoner.  
 
Det er viktig å vite at hvis du kom hit, vil du mest sannsynlig forbedre motivasjonen til                 
elevene, gjøre dem mer uavhengige, utvikle sine 21st århundre ferdigheter og respekt og             
verdsette  forskjellene som finnes  i ditt klasserommet. 
 
Så, la oss  starte! 
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Trinnvis  step  prosess 
Før du oppdager  de  ulike  fasene av  metoden  (før,  under  og  etter), inviterer vi deg  til  å 
få en  oversiktlig  forklaring  i  denne  1-minutters  videoen  av en ung elev. 
https://youtu.be/HYNDv556jKk 
 

 
 

Før leksjonen  
1. Identifiser leksjonen  og  læringsmålene  
Hvilke av  klassene dine  vil  dra nytte  av  denne  leksjonen?   For  hvilket  kapittel  av  dette 
emnet? 
Du foretrekker  sannsynligvis  å starte  med  en  enkel klasse og emne. 
Når du  har  identifisert  leksjonen,  må  du gjøre det  klart  (for  deg  og  elevene  dine) HVA 
vil  du  at  de  skal  lære. De  trenger  et  klart mål  før  de  begynner å studere. 
Målene kan variere fra  fag  til  fag: 

● Grammatikk: hvordan  de determinative  artiklene  fungerer  
● Matematikk: de fem eksponeentene  egenskaper  
● Vitenskap: hvordan  fotosyntesen fungerer  

 
Som du  kan  se,  er  dette  svært general  mål. Jo mer  du  vil  jobbe med målene, jo mer  vil 
du  være  klar  i  å definere  dem  og  gjøre  dem  mer  spesifikke. 
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Det er  svært  viktig fra  begynnelsen  å  gjøre  en  forskjell  mellom  mål  og  aktiviteter:  å 
avklare målene betyr ikke  å  fortelle  elevene  hva  de  skal gjøre for  å   forstå  dette 
emnet. Du  må  fortelle dem  hva  du  vil  at  de   skal  kunne gjøre  for  å  oppnå  disse 
målene. De  vil  finne  sin  egen  måte  å  nå  dem på:  lese  informasjonskildene  gitt  av 
deg,  spør  en  annen  student,  spør  en  forklaring  fra  deg  etc. Eller  kanskje  de allerede 
er    i  stand  til å mestre mål uten å  jobbe. 
For ytterligere  informasjon om skillet  mellom  mål og  activityaktivitet,  vennligst  les 
dokumentet  «objektiv  vs  aktivitet». 

2. Identifisere  informasjonskilden 
For at  elevene  skal  være  autonome,  må de  lære  av  en  skriftlig  kilde. De  bør  ikke 
være avhengig av  deg for informasjonen. 
Du må  koble  læringsmålene dine (punkt 1) til en klar  informasjonskilde.  
Vårt foretrukne   alternativ er å  bruke  læreboken hvis  de har en. Eller har  du  allerede 
laget et  kurs? Ellers  kan  du kopiere et kapittel  i  en bok eller skrive  ut  en artikkel. 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 



 
 
I dette konkrete tilfellet har skolen opprettet en mappe med informasjonskilder de gir til              
elevene, men i andre tilfeller kan det være ganske enkelt fra side 3 til side 5 i en                  
lærebok. Dette  kan  betraktes  som teorien  å  studere. 
 
Vennligst se  Vedlegg I for å  ha  noen  eksempler. 
 
VIKTIG: Denne metoden er ikke basert på frontale forelesninger gitt fra læreren. Dette             
er ikke fordi de ikke er nødvendige eller gyldige, men fordi det kan være at de ikke                 
er nyttige for hele klassen. En time forklaring kan være interessant for en student, men               
veldig kjedelig for den gjenværende klassen. For å øke motivasjonen, må hver student             
være fri til å velge sin læremåte. Eksempel: la oss starte fra en skriftlig kilde som ikke er                  
avhengig av deg . Da kan de gjøre en forskning på internet, spørre etter en forklaring                
fra  deg  eller til en  annen  student. La først  elevene samarbeide med hverandre. 
Du vil se at på et tidspunkt vil de be om din forklaring og vil være veldig glad for å                    
høre    din (maks. 15 minutter ;-))  tale! 
 

3. Velg vurderinger/test s for å få elevene til  å  lære  ved  å 
trene 
Dette trinnet er strengt forbundet med de andre. Du vil gi den til studentene dine               
samtidig  med informasjonskilden. 
Vurderingen assessment består av hvordan du ønsker at studentene skal kunne           
lykkes  med  dette målet.  
Denne vurderingen bør ha  følgende  funksjoner:: 
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● Svarene må  være  tilgjengelige  for  elevene  under opplæring for å sjekke  seg 
selv når de  tar  feil. 

● Hvis en student ikke klarer vurderingen,  bør  han  være autorisert  til  å  prøve  
samme vurdering  senere, men  med  en  tilfeldig  faktor  (huske det forrige 
forsøket  svar  bør ikke  gjøre ham i stand  til  å  passere). 

● starte med  enkle  fakta  og  kunnskap  utenat. Vi vil vise  deg  senere  hvordan  du 
tilpasser  denne metoden til mer  komplekse vurderinger som  å   skrive  et  essay, 
kreativt  kunstverk, gruppearbeid  og  kryssemnelæring. Men for den første  timen vil 
elevene  sette  pris på  noe  enkelt uten  margin  for  tolkning. 

● Vurderinger bør være  enkle å korrigere av  en annen student  som kan svarene. Du 
vil ikke at  for  mange  ting  skal  avhenge  av  tilgjengeligheten  din i løpet  av  den 
første  timen, vil  du?? 

 
 
E.F. på bildet står  for Evalueringsformative     vurderinger  å  ta 
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Elevene vil begynne å studere og ta øvelser av seg selv.. Assessments kan for              
eksempel være øvelser fra side 6 til 7 i læreboken. Når en student føler seg klar, kan han                  
ta vurderingen alene (selvfølgelig uten svar foran seg ). Hvis han/hun når 80% av              
riktige  svar,  hun/han  kan fortsette  med  neste  objektive. 

Vi vil  snakke i det avanserte kapittelet  om hvordan du  gir  tider og tidsplanvurderinger  og 
hvordan du  enkelt  kan velge vurderingen fra boken. 
Disse midlertidige  vurderingene  er  tenkt som en  forberedelse  til "formelleformal 
eksamener". 
Se Vedlegg  II for å  ha  noen    eksempler. 

4. Fremdriftstavle 
Bruk kritt  eller   tavle som midlertidig  fremdriftstavle. Skriv leksjonens navn  (f.eks. 
målsettingen du valgte) som tittel og  lag  én  kolonne for fornavnet  til  elevene  dine og én 
kolonne for  hver  vurdering du har   utformet  for i  dag. Når  studentene  vil  begynne  å ta 
vurderingene  som skal  evalueres, hvis  de  lykkes,  kan de sette  en sjekk på 
fremdriftstavlen   for å vise hvordan  de assessments   fortsetter.  

 
 
 
Vær oppmerksom på at dette er prosessen som vil føre til at elevene dine eller en                
offisiell vurdering, skal holdes på en bestemt tid i henhold til skolens tidsplan. Du              
forbereder dem, de lærer , så det er ikke behov for overraskelser eller gjør vurderinger               
som  de  ikke vet. 
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5.Reorganiseringen  av  klasserommet 
I de  fleste situasjoner  ber  lærerne  elevene  flytte pultene/stolene:chairs: 

● for å   begrense  antall  naboer hver   elev    har. Målet  med  organisasjonen er  å 
støtte  studentene til å  fokusere, 

● å ha ett eller to bord (eller et hjørne  av eget skrivebord) for studenter til å   ta 
vurderinger med   begrensede  juks  muligheter,,  

● for deg  å  se  på baksiden  av  your  dine fra  der  du  sitter, 
● å få   distraherende studenter   nær  deg, 
● å ha en stille sone  (i  eksempel klassen) og en  samarbeidssone  ((for  eksempel 

gangen der  stående  begrenser  samarbeidstiden). 
 
Her er noen eksempler  examples: 
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Vil du  be  elevene  flytte  bord eller sitte på  bestemte  steder? Vil  du bruke  gangen eller  et 
annet klasserom  i  nærheten?? Uten  å  bruke  en  time på det,  take  ta noen minutter å 
tenke  på  det. 

6. Klargjør  en instruksjonsveiledning. 
For å hindre deg i å snakke for mye, la oss skrive ned hvordan ting vil fungere for                  
dem med den nye metoden. Viktigst, skriver du den klare definisjonen av mål og              
vurderinger. 
Du kan også legge til en generell forklaring av klassedynamikken for denne første timen.              
Her er en  model for deg å  kopiere  fra. 
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Klar til å starte  leksjonen  med elevene  dine? 
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Kjære student, 
 
For neste leksjon  (er),vil  du  bli  satt inn i  en   styrkende 
læringssituasjon   der  du: 

● bestemme hvordan du  lærer, 
● kan  hjelpe  hverandre, 
● prøve en test  på nytt  til  du  lykkes  med  80 % 

 
Det er noen regler å  følge for å gjøre  det  til  en  suksess: 
1. Snakk  stille. 
Når noen   av dere forklarer emnet for  hverandre,  kan de  andre  raskt 
bli  irritert av støyen. Ikke  nøl  med å minne læreren  din på  å  snakke 
så stille  som  hun  ønsker  du  gjør. 
 
2. Soner 
Læreren din definerte en stille sone og en samarbeidssone. 
I den stille sonen definertehun /han  sannsynligvis    en  vurderingssone 
hvor  du  kan  ta en test når  du  føler  deg  klar. 
 
3. Materialer til din  disposisjon 
Du vil få lærings mål for denne leksjonen, em informasjonskilde og           
vurderinger. Mens du trener og gjør øvelser, kan du gjøre          
vurderingene som har tilgang til svarene. Ikke nøl med å se på dem             
så snart du er ferdig hver øvelse, for å få en umiddelbar            
tilbakemelding på hva du gjør. Ikke gå langt før du sjekker om du er              
i riktig retning. 
Disse materialene er på lærerens bord (eller allerede i denne          
veiledningen, om  du  foretrekker). 
 
4. Vurderinger 
Målet er å lykkes en vurdering med 80%. Hvis du ikke er klar,             
vennligst gjør aktivitetene. Så snart du føler deg klar be læreren om            
å ta vurderingen. Læreren vil velge tilfeldig fra vurderingen du tar,           
hvilken du må ta. Hvis du mislykkes, vil du prøve igjen senere. Hvis             
du føler deg klar uten å gjøre noen aktivitet, bare gå for vurderingen             
så  snart timen  starter. 



I løpet av  leksjonen 

1. Velkommen 
Si velkommen elevene  dine  og fortell  dem  at  du ønsker å eksperimentere med  en  måte 
å  lære på  som  fremmer  samarbeid og  autonomi. Hvis  de  gjør  det bra i  neste  time,  vil 
du kanskje prøve  igjen i fremtiden.  

2. Skrivebord 
Det er på tide å  be elevene å flytte pultene hvis du  planla å gjøre  det. 

3. Instruksjoner 
Be en  elev  om å distribuere  en  trykt  versjon av instruksjonene  du  utarbeidet til dem. 
Gi dem tid  til å lese ved  å  være  stille. 
Du kan  gå for en kort forklaring  eller  spørsmål og  svarøkt, maks 2 minutter (bruk en 
tidtaker  til å kontrollere deg  selv). Hvis  elevene  dine  begynner  å jobbe  uten  behov for 
hjelp, er det et tegn  på  kvalitet  på dine  skriftlige instruksjoner. 
Deretter gi  materialene  (mål, informasjonskilde og  vurderinger) til din elevenes disposisjon 
. 

4. Fremdriftstavle 
Bruk kritt  eller   tavle som midlertidig  fremdriftstavle. Skriv  leksjonens navn som  tittel  og 
lag  en  kolonne for fornavnet  til  elevene dine og én  kolonne for hver  vurdering  du har 
utformet for i  dag  (kanskje det bare  er én). 

5. Flytt rundt 
Ikke sitt for å  korrigere gamle oppgaver eller lese e-post. Begynn  å sirkle stille rundt 
elevene og vis dem hvordan  du  setter pris på  deres  harde  arbeid. Hvis  du  ikke  gjør  noe 
annet enn  å  se på dem, må det de gjør være veldig riktig.  

6. Legg tilrette for samarbeid 
Hvis  du ser at en elev sliter, ikke nøl  med   å foreslå at han skal samarbeide med  en 
annen elev i en  begrenset  periode. Be dem om å  bruke mobiltelefonen som tidtaker. 3 
minutter? 5  minutter? Bli raskt enig  med  dem  om en varighet slik  at  de ikke  kaster bort 
tiden på tull, og  sende  dem til samarbeidssonen. 

7. Utløse en vurdering 
Spør til de  avanserte  studentene  om  de  er  klare for en  vurdering. Når en elev prøver,  vil 
andre naturlig følge  etter. 
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8. Riktig 
Så snart  en student er  ferdig med  en  vurdering, be  en  annen  elev om  å korrigere  den 
ved hjelp av de riktige svarene  og en penn  (uten tilstedeværelse av den vurderte 
studenten). 

9. Gratulerer 
Hvis vurderingen  er  mislykket,  si  til  studenten at det var  et  fint  forsøk,  og  at  du  er 
overbevistom at han utvikler seg  og  snart  vil  lykkes. Å ikke oppnå 80% på  en  vurdering 
er ikke en skam,  det er en   læringsmulighet . 
Hvis studenten lykkes  vurderingen, gratulerer  ham  høyt  for  sitt gode  arbeid slik  at alle 
kan   høre  din  entusiasme. Be eleven  sette ett merke på  fremdriftstavlen eller en  V (som 
seier) i  vurderingskolonnen  ved  siden  av  navnet  hans. 

10. Lukk 
Be elevene  om  å sette pultene tilbake i startposisjonen om  nødvendig. 
Det kan  være  lurt å ta  2  minutter med dem  for en kort debriefing om hvordan  de  likte 
leksjonen  og hvilke konstruktive  forslag  de  har. Det er på  tide for  deg  å  få en rask  ros 
fra  dem. 
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Etter leksjonen  lesson 
 
Denne raske sjekklisten kan  hjelpe deg  med  å  vurdere  om leksjonen  skjedde   som  du 
eller vi forventet 
 
- klasse klima?  
- Støynivå?  
- studenter  fornøyde? 
- hvor mange  vurderinger bestått?  
- Er du  fornøyd/fornøyd?  
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Vedlegg I - Eksempler på informasjonskilder   + 
vurderinger   basert på målsettinger 
 
La oss ta et  eksempel  for  ulike  emner  og  se hvordan informasjon og  vurdering  kan 
være  i  samme  bok.. 

Matematikk 
12 år  gammel. -  Mathex 
Den samme  trykte   boken inneholder  en  syntetisk  teori: 

 
1000+ eksercices: 
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Svarene deres og slutten av  elevens  bok. 

 
Dette emnet og boken tilbyr  sannsynligvis   og mest  enkle  vurderingsdefinisjon 
assessment  mulig, siden øvelse er  bestemt av vanskelighetsgrad. For  å  lykkes med 
kapittel  7,  nivå  1,  bør  elevene  lykkes  med 8 av 10 matematiske uttrykk  tilfeldig  valgt  av 
læreren  fra side 50 til side 52. For  nivå  2, idem  fra side 53 til side 54 og  nivå  3  fra  55 til 
slutten av kapitlet. 
Elevene kan  nå   trene til de kan  svarene i boken. De kan f. eks forklare for  hverandre, 
lese  teorien   hvis  de ikke  forstår. De  kan  til og  med  tigge om en privat  forklaring  fra 
læreren. Siden  de  skriver  i  sin  bok og  svarene er på slutten av boken, må du for 
vurderinger  bruker en eller to  tomme versjoner av boken  der  du  klipper de siste sidene av 
(løsninger). 
 

 

 

17 år  gammel. - CQFD 
Eksemplet example  nedenfor    er en digital  bok fra Belgia med  svar  tilgjengelig   via et 
enkelt  klikk. Det  handler  om  å beregne  interesser  fra  bankproblemer. Vi  jobber  med 
papirversjonen  som  gir  elevene  tilgang  til  boken som  samler alle svarene.  Boken 
innehar teorien  og  mange  øvelser . 
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Denne boken gjør oss i stand til å gjøre  det samme som  boken ovenfor for 12  år  gammel. 
Men  vi  må   gi   lærerens versjon  alle  svarene   til  elevene  under  opplæringen  (og ikke i 
vurderingstiden).   Hvem  er  klar  til  å ta  en  nivå  1 av vurdering? Hvem  trenger  hjelp? 
Du? Ok,  spør  at  studenten som allerede  har  bestått  vurderingen. Matematikk  er  så 
enkelt. 

 

Literacy 

8-14 år  gammel  -  Bøyning. Bescherelle. 

Bøyning på fransk  er  kompleks  med  mange  unntak gitt  i   denne referanseboken. Den 
har ikke  blitt  designet  for  små  barn, men dens struktur  enkel,  og den  inneholder alle 
regler  og svar, som en  ordbok  ville til for staving. 
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Staving  og  grammatikk  er  vurderingsvennlig,  siden  det  er  et enkelt riktig  svar  på  hver 
øvelse. Med  dette bokeksempelet har vi ingen skoletrening. Det er som  å  ha  en  ordbok. 
Du   kan     definere  vurderingsnivå  1 for for øyeblikket, for  eksempelsom  å kunne 
konjugere  verb  fra side 12, 13, 18, 42, 43, 60, 61, 62, 62, 75 og 80. Du  tilfeldig velger  3 
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verb  danner   sider  som   studentene må konjugerer  for  jeg,  du,  han  og 3  andre verb 
(sider)  som studenten må konjugerer  for  vi,  du,  de, og  gjør  maksimum 1  feil . Det  er 
enklere  hvis du  gir  dem en kopi av boken innholdsfortegning (liste over sider med  de 
tilknyttede verbene). Så  når  de  ønsker  å   ta   vurderingen,  må  du bare  gi  dem  2x 3 
sidetall  og  et  tomt ark. Du  tar  bortboken  under   vurderingen..  

  
 

16 år  gammel. Voie Aktiv 

For å  skrive tekster  virker  teorien mindre    klar  enn for matematikk  med  mange  lærere 
og  elever. Det  er  ingen enkelt riktig svar når staving og  grammatikk er ok. 
Rettelsesrutenett hjelper elever og  lærere til å protestere mot kvaliteten på  en  tekst,  for 
eksempel ikke  gjentatte  ord, men ved hjelp av synonymer, ikke  starter  mange  setninger 
med "jeg",  unngå  lange setninger, etc. 
I eksemplet  nedenfor foreslår boken et 13 linjer langt  rutenett  for  å  finne  ut  om  den 
produserte  teksten  samsvarer med  kravene  i  leksjonen med   elementer  som "holdt   jeg 
det  samme punktet  av  deg  fra  begynnelse  til  slutt? " eller "Er  det  en overraskelse 
effekt  på slutten av min  my  humor kolonne?", etc. Kolonne. 
På sidene før rutenettet gir boken  mange  eksamens  eksempler og  kortere 
treningsaktiviteter  aktivitier. 
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Dette eksemplet    er  mer  komplekst  hvis  du  vil  være  lærer  som  representanter. Få 
elevene til  å skrive er  den  raskeste  måten å  forbedre  skrivingen  på. Men... det  tar mye 
tid å korrigere kopiene. Her  er noen  regler/tips  som vil  minke flyten av kopier  du  må 
korrigere. 
1. Nybegynnere bør  skrive  korte  tekster. Så kort som 3  linjer  kanskje. Mens  de 

ikke  klarer  å  produsere  3  gode linjer,  er det  verdiløst å korrigere 2 sider  fra 
dem. De  vil  lære  raskere    med korte  tekster. 

2. For denne  alderen krever du  ren  tekst  uten  stavemåte. Hvis  den  verste  eleven 
din ikke gjør  en innsats for å bruke en  ordbok  og/eller  be  en  klassekamerat om  å 
review  gjennomgå tre         read  .    lines  tekstlinjer  text, gjør du ikke en innsats for 
å lese den . Pass på  å  være  veldig snill og  oppmuntrende  encouraging  med dine 
ikke-verbale  meldinger  mens håndheve  denne  request.  

3. Angi et  evalueringsrutenett,  such  for  eksempel  rutenett  fra boken. evaluation 
4. Be om  at  forfatteren bruker rutenettet  før   du sender inn  teksten  . 
5. Be dine  2 eller 3 beste studenter  om  å sjekke  hver  innsendte  tekst  (vedhjelp  av 

rutenettet) og  be  om  revisjoner. Korrigerende  correcting  team  passerer  only 
revidert  kvalitet  tekster  til  dine  ekspert   øyne. 

6. Korriger disse  tekstene  under  leksjonen  lesson, med  forfatteren  sitter  author 
ved  siden  av  deg. Aldri se på en  tekst  langt  fra    forfatteren  ser. 
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Hva er  spillet  for  studenten. Når  lykkes    han?  Du  kan definere   nivåene  som eri 
henhold  til  antall  linjer  og  antall  rutenettvarer   som  sendes . 
Nivå 1  er for  eksempel  3 rene linjer  uten  stavemåte   og  3 elementer i rutenettet som 
brukes  . 
Nivå 2  er  6  linjer  uten  stavemåte  og  6  kriterier  i rutenettet  grid. 
Nivå 3  er  1 side,  med maksimal 1  spelling feil  og alle rutenettet  brukt,  men  ett  vilkår. 
Nivå 4  er  400 til 600  ord,  med  maksimalt 2  staving, alle  rutenettet  brukt og "læreren 
liker  det". 

 
 

Historie 

12 år  gammel  bok  som inneholder  øvelser 
Denne historieboken   er  designet for 12  år  gammle, inneholder mange  bilder/dokumenter 
side  til  side    med en beskrivende  tekst  som  sannsynligvis    er  veldig kjedelig for 
tenåringer. Hver  dobbeltside har samme  struktur: et spørsmål   (her  "Tro og  ritualer 
fortsatt  i  live?"),  bilder,et  avsnitt  for  hvert  bilde og tekstkolonnen  .  
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Utformingen av denne  boken  gjør  ikke  vurderinger  definisjon  enkelt . Hvordan  vet  en 
elev  at    han  vet  nok?   Hvor  er   sammendraget  med  fakta  å vite? Det er  mye 
morsommere  historiebøker  (som  tegneserier) og flotte  videoer. Men  la oss slutte  å 
klage. La oss  starte  with  med forenklede  kompetanser. Boken  inneholder  mange  bilder. 
Den  dekker  forhistorien og  keltiske  Celtics  med  noen referanser til grekere og  romerne.  
 
Vurdering nivå  1:    fra 100 +  bildene av boken kan,  studenten  sette 8 av 10  tilfeldig valgt 
av  deg i riktig  periode  ? Læreren må definere  define  4 til 10  tidsrammer  for  det  hvis 
they  de ikke er klart  definert i boken. Dette  er en rask  muntlig  vurdering  med  læreren. 
For å tørke flyten  kan  du  be om  at  testen  først  skal  sendes  med  den  mest  avanserte 
studenten i klassen før  den  sendes  med  deg. 
For en første time selvfølgelig og mindre kompetente  studenterkan  du  velge  et  delsett av 
sidene for å begrense til  20  bilder  for  eksempel. Nivå  2  vil  inneholde  50  bilder  for 
eksempel. 
 
Vurdering nivå  2  kan  være  å fortelle navnet  på  et  bilde    som   Athena og   Hermes 
statuer nedenfor. Får 5 bilder tilfeldig  valgt  av  læreren. 

 
 
En annen  vurdering  kan være om  definisjonene  samlet på slutten av  boken: 
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Nivå 1 er  for  eksempel   å  gi  ordet  fra  definisjonen for de to første sidene, for  eksempel. 
Nivå 2  ville  være  å  skrive  definisjonen  fra  5  ord  valgt  av læreren fra de 2 første sidene. 
En  annen elev  kan  korrigere  denne vurderingen med boken. I tilfelle  klager  (definisjon 
svak,  men  ikkefeil),  bestemmer  læreren. 

Teori, men ingen øvelse  for 14-18  år  gammel. 
Denne referanseboken er tykk. Det dekker  4  år  av  det belgiske  Belgian  programmet for 
historie. Hver enhet (grekerne, middelalderen, industriell  revolusjon,etc.)   er  6 sider lang 
med 2  kolonner tett tekst  som er  for vanskelig å  lese  for  mange tenåringer. Viktige  ord 
er i  fet  skrift, og en  tidslinje  er utstyrt  med  hver  enhet. 

 
Dette er  også  en  vanskelig  bok. Mange  begreper og vanskelig å  lese. Før  du  ber dem 
om å lese et emne  fra  boken,  kan  du  foreslå å  se en YouTube-video  video om  dette 
emnet  på smarttelefonen,  for å  ha bilder  i  hodet og for å  bygge  litt kontekst for  å 
forankre  konseptene. La  oss designe vurderinger som vil lette  deres  bruk av boken. 
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Tidslinjen på toppen av hvert  emne  kan  være  interessant  å  spille  med. Det er vanskelig 
for elevene  å vite sammenhengen med  hendelser  og  hvordan  de  forholder  seg  til 
hverandre. La oss  først  huske  fakta. 

 
Level  1  kan  være  bare  å  reprodusere  tidslinjen  med maksimalt 2  feil. Lett  å korrigere 
av en  annen  student  etter  vurderingen. 
Nivå 2:  Elevene  må  kunne forklare med to  setninger  noen av de 3 hendelsene valgt  av 
læreren på  tidslinjen og si  hvor  det  skjedde. 
 
Boken inneholder  også fete  ord. Jeg  ville  håndtert  denne side for side. Nivå  1  kan  gi  en 
kort  definisjon  av  hvert  ord  med fet skrift. De  mest  avanserte  elevene  kunne  skrive  en 
liste  med   definisjonene  de  fant, i løpet av timen, og  du  kan rette  den  før  den  gis  for å 
hjelpe  andre  studenter. Faktisk  ville  nivå 1 være  å  finne  ordet    fra  definisjonen  og 
nivå  2  kan  være  omvendt. 
Nivå  3  ville forklare et sammendrag av en side av boken til  læreren,  med den åpne boken 
foran studenten , pluss hans  notater.  
Nivå 4  ville  være  det  samme  uten  bok og notater. 
Disse muntlige eksamenene  bør ikke  være lange diskusjoner  der  læreren korrigerer 
eleven   og forklarer deler av kurset. Elevene  vet  det  eller ikke  ennå. Etter hvert vil  noen 
studenter  (eller hele  klassen)  tigge  om  en kollektiv forklaring  på   et  tidspunkt. Bruk en 
tidtaker  for  å  forsikre deg om at  du ikke snakker mer  enn  10 minutter og  be  om å  se 
elevene  notater  kvalitet  før de ber  deg  forklare  noe  annet. timer 

Fremmedspråk 

Teori, øvelser  og  svar  fra  12 til  voksne - Engelsk for  alle 
Denne serien  av 4 bøker  fra  nybegynner  til  avanserte  foreslår korte enheter  units, hver 
starter  en  kort  illustrert  teori  etterfulgt  av  mange  øvelser. 
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Siden hver  enhet starter  med en kort  grammatikk  eksempel basert leksjon, la oss starte 
vurderingen med  det: 
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Nivå 1  er  å  kunne  reprodusere  utenat  den korte grammatikkleksjonen  på papir,  with 
med  eksempler  fra boken eller  lignende  eksempler. 
Nivå 2  kan  være  en  that uttaletest, for å oppmuntre dem  til   å lytte  til lyden,  siden  en 
smarttelefonapp  er  utstyrt  med boken for dette formålet.  Kan  de  perfekt  lese  5  ord/ 
setninger  that  som  du tilfeldig  velger i enheten. 
Nivå 3  kan  være å translate  noen  engelske  ord  fra  enheten (øvelser inkludert) til 
studentens student  morsmål  language. 
 way Nivå 4  is  er  omvendt  (innfødt  til engelsk). 
 
Nivå 2, 3 og 4 i dette eksemplet    krever  en mer  avansert engelsk høyttaler for å lede den 
muntlige vurderingen  assessment. Bare  vurdere  dine  mest  avanserte  studenter  selv. 
Har  du en engelsk innfødt  student  i   klassen  din? Bingo!  Ellers,  bare  be nybegynnere 
om å  bli  raskt vurdert  av en mer  avansert  student før  de  kommer  til  deg  for deres 
bekreftelsesvurdering  vurdering. 
 
Merk at  det ikke   er noen vurdering å gjøre øvelsene i boken. Det er  en  aktivitet. På 
fremmedspråk  er  ordforråd et  enkelt inngangspunkt for  å gjøre vurderinger. 
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Kjemi 

Bok med  teori  og  øvelser for 15-16  år  gammel. 
Denne kjemiboken  gir  en  godt  skrevet  og  illustrert  tekst  som  forklarer  teorien. Det  er 
vanskelig å  lese  for  mange  studenter  på  den  alderen. Hvert  kapittel  inneholder et sett 
med 6 til 15 øvelser. En  separert  bok  forklarer løsninger i  detaljer. 
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Den enkle  måten  å gå  med  denne  kjemiboken  er  å  si  at   vurderingen  er  å  lykkes  2 
øvelser  tilfeldig  valgt ut av de 12  øvelsene i kapitlet  chapter.   Mens  de lærer,  har 
studentene  tilgang  til løsningene. De  kan  til  og  med  prøve å huske  dem , men jeg har 
ikke  sett  noen  student  virkelig  prøver  det  alternativet. 
 
En vurdering på nivå 2  vurdering  ville  være  å  forklare en del av  teoriteksten. Når det 
gjelder språk,  fremmedspråk  og   historie i eksemplene  ovenfor, er det  mer  komplisert  og 
krever hjelp av de  mest  avanserte  studentene til å  gjøre pre-vurderinger av de  mindre 
kompetente studentene. 
 
Vitenskap hvis full av  definisjoner  og  fakta. Denne  boken definerer  for  eksempel 
begrepene i grønne bokser. En  fin  aktivitet  er  å  be noen elever  om å  kopiere  dem på 
flash-kort  for å hjelpe klassen  med å huske  dem.   Nivå 1  finner ordet  fra definisjonen. 
Nivå  2 er  å  finne definisjonen  fra  ordet. Nivå  3  gir  et  eksempel  fra  ordet. Hvis  du  ber 
hver  elev  om  å skrive  bare  ett  kort  fra  boken,  har  du et  a første sett med 25  kort  på 
5 minutter. 
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