ClassFlow

LAGE OG DELE UT MERKER I
I ClassFlow kan du lage din helt egne merker som du kan dele ut som belønning til
elevene for oppførsel eller arbeidsinnsats dere har avtalt at elevene skal tilstrebe.
Et merke kan gis ut til en hel klasse, til grupper av elever eller enkeltelever som positive forsterkere.
Merkene vil vises uansett hvorfra elevene logger på, slik at de f eks kan vise oppnådde merker hjemme.

Leksjoner, aktiviteter, merker og mye mer finner du
under Mine ressurser:

Lage nye merker
Når du skal lage en ny leksjon skal du velge Ny og så
Merke.
Da kommer du inn på siden for
Merke-egenskaper og -design. Så gir du merket en tittel
(påkrevd).

Dersom du vil at ulike merker skal gi poeng som elevene
kan samle, skrive du inn poengsummen du vil at dette
merket skal ha. Velg så Lagre.
Velg så hvordan merket skal se ut:
Så velger du
og setter inn
ikonet som skal 'prege' merket. Du
finner over 700 små ikoner/bilde du
kan velge mellom.
Til slutt kan du finpusse på
utseende og farge på merket
og få det akkurat slik du
ønsker:

Du finner nå igjen merket
ditt under Mine ressurser og
du kan når som helst endre
det eller lage nye merker. Det kan være lurt å lage et
sett med merker for ting du ønsker å oppnå med
klassen når du først holder på. Det går ganske fort når
du kommer inn i det.

Gi ut merker til elevene
Når en elev eller klassen har gjort noe på en måte som
fortjener belønning skal og du vil gi ut merker går du til
pokalen øverst til høyre i ClassFlow.
Du velger så klasse fra klasselisten:
Dersom du skal gi merke til en elev skal du trykke på
elevens navn. Dersom du skal
gi merke til flere elever eller
hele klassen bruker du Velg
flere eller Velg alle.
Ved Velg alle vil alle navnene bli
markert. Ved Velg flere må du
trykke på navnene til elevene du
ønsker å belønne. Så trykker du på
Velg merke.
Nå vil merkepanelet komme fram på høyre side. Det
kan gå noen sekunder før innholdet vises, ettersom den
henter merkene (små bildefiler) fra skyen.

Merker du har gitt ut vil vises under navnet på den
aktuelle klassen i Klasser. Du vil også kunne se hvor
mange merker den
enkelte har fått og
poengsummen.
Elevene vil på samme
måte alltid kunne
logge seg inn i klassen
og se sine merker.

