
Оценка на дейността

Урок. План на урока.

 Общ преглед на дейността

 

 

Цел на дейността

Оценяването се извършва чрез рецензия на учителя.

Дейността ще помогне на преподавателите да направят
кратък самоанализ на поведението и методите, които
използват в класната стая.

Целта е да се откъснем за известно време от себе си и обективно да
преценим дали поведението ни в учебната среда може да се подобри.

Отговорете на въпросите честно
Внимателно прочетете отговорите си
Дайте две лични предположения, базирани на някои от споменатите
въпроси, за това как да се подобри взаимодействието с учениците.  

Какви са стъпките за извършване на дейността?
 

1.
2.
3.

 

Необходими материали

Ще бъдат необходими следните материали:
Химикалки, листчета и тиксо (за срещите лице в лице) или подходящ
софтуер за сътрудничество (за онлайн среда).
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ВЪПРОСИ

Какви очаквания имате към учениците и какви процедури
сте установили в класната стая за изграждане на безопасна
и стабилна среда за интелектуалното и емоционално
развитие на учениците?
Какви думи и тон на гласа използвате, когато...
– насърчавате ученици?
– се опитвате да помогнете на ученици да променят
държанието си?
– когато коментирате работата на учениците?
Колко често проявявате интерес към извънкласните
дейности на вашите ученици и живота им извън училище?
Как включвате възможности за вашите ученици да споделят
своя личен опит, интереси и притеснения?
Как реагирате, когато учениците изглеждат тъжни или
разстроени?
Как реагирате, когато учениците искат да говорят за
проблеми, с които се сблъскват извън вашия клас?
Как персонализирате подкрепата си въз основа на
специфичните образователни нужди на всеки ученик?
Как проявявате чувствителност и подкрепа, когато ученик
изглежда разочарован или готов да се откаже?
Предоставяте ли реални възможности на учениците да
допринесат за учебния процес, като споделят своите идеи и
мнения?
Колко често давате примери за това как уроците могат да
допринесат за живота на учениците?

    Имайте предвид тези въпроси, докато мислите за методите,
които използвате в класната стая:
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