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Αφηρηµένο
Ο σκοπός της παρούσας µελέτης ήταν να αναλύσει την τεχνολογική παιδαγωγική επίπεδο των υποψηφίων
εκπαιδευτικών της επιστήµης »τη γνώση του περιεχοµένου σύµφωνα µε τις µεταβλητές. Τεχνολογική
παιδαγωγική γνώση του περιεχοµένου των υποψηφίων εκπαιδευτικών µετρήθηκε από ποιοτική ηµι-δοµηµένες
συνεντεύξεις µε τους ερευνητές. Γνώση του περιεχοµένου των υποψηφίων εκπαιδευτικών »αναλύθηκε
ανάλογα µε το φύλο, τάξη, ηλικία και µε την τεχνολογική εκπαίδευση ή όχι. Σε αυτή τη µελέτη, ποιοτικές τεχνικές
ανάλυσης δεδοµένων που χρησιµοποιούνται για την ανάλυση των δεδοµένων. Η µελέτη διεξήχθη µε 12
υποψηφίους από το δάσκαλο Sakarya Πανεπιστήµιο, Σχολή Επιστηµών Αγωγής, Τµήµα Επιστήµης
∆ιδασκαλία των εκπαιδευτικών. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της µελέτης, διαπιστώνεται ότι δόθηκαν µε την
επαρκή εκπαίδευση σχετικά µε την τεχνολογία και την παιδαγωγική στο πανεπιστήµιο.

1. Εισαγωγή
Ο Shulman (1986) ανέπτυξε την ιδέα της παιδαγωγικής γνώσης περιεχοµένου (PCK) για να περιγράψει τη
σχέση µεταξύ το ποσό και την οργάνωση της γνώσης ενός συγκεκριµένου θέµατος (περιεχόµενο) και
γνώσεων που σχετίζονται µε το πώς να διδάσκουν διάφορες περιεχοµένου (παιδαγωγική). Σύµφωνα µε τον
Shulman, PCK περιλαµβάνει τη γνώση για το πώς να διδάξει ένα συγκεκριµένο περιεχόµενο ή αντικείµενο τις
γνώσεις, την επέκταση πέρα από την απλή γνώση του περιεχοµένου µόνο (Archambault & Barnett, 2010).
Παιδαγωγική γνώση του περιεχοµένου (PCK) αντικατοπτρίζει τους τρόπους µε τους καθηγητές θεωρούν τις
συνδέσεις µεταξύ αντικειµένου και εκπαιδευτικές στρατηγικές. Η µάθηση προωθείται όταν οι εκπαιδευτικοί
θεωρούν πως η παιδαγωγική µπορεί να προσαρµοστεί για να ανταποκριθεί το µοναδικό περιεχόµενο και τις
δεξιότητες των διαφόρων θεµατικούς τοµείς, όπως η επιστήµη ή η γλώσσα των τεχνών. Η τεχνολογική γνώση
του περιεχοµένου (TCK) θεωρεί ότι οι τρόποι µε τους οποίους θέµα και η τεχνολογία έχουν σχέση. Αν και
εφαρµογές της τεχνολογίας µπορεί να περιορίσει την αναπαράσταση του αντικειµένου, νεότερες τεχνολογίες
µπορούν να παρέχουν ευκαιρίες για µεγαλύτερη ποικιλία και αποτελεσµατικούς τρόπους για να
εκπροσωπήσει τη γνώση του περιεχοµένου. Τεχνολογική παιδαγωγικές γνώσεις (TPK) εξετάζει τους τρόπους
µε τον οποίο ειδικά εργαλεία της τεχνολογίας µπορεί να προωθήσει τη διδασκαλία και τη µάθηση και το πώς η
ίδια η εκπαιδευτική διαδικασία µπορεί να αλλάξει ένα αποτέλεσµα από τη χρήση συγκεκριµένων εργαλείων
(Ward & Benson, 2010).
TPACK, όπως περιγράφεται στη βιβλιογραφία περιλαµβάνει την κατανόηση της πολυπλοκότητας των
σχέσεων µεταξύ µαθητών, καθηγητών, του περιεχοµένου, τις τεχνολογίες, τις πρακτικές και εργαλεία
(Archambault & Barnett, 2010). Mishra και Koehler ανέπτυξε το TPACK πλαισίου το 2006. Χρησιµοποιείται
ευρέως σε θεωρία και πρακτική να εξηγήσουν την περίπλοκη σχέση µεταξύ του περιεχοµένου, την
παιδαγωγική, τη γνώση και την τεχνολογία και πώς αυτή η γνώση χρησιµοποιείται στη διδασκαλία και τη
µάθηση. Βασιζόµενη στις εργασίες του Shulman (1986) για PCK (παιδαγωγική γνώση του περιεχοµένου),

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW

Mishra και Kohler η διεύθυνση του πολύπλοκου και πολύπλευρου και στα συµφραζόµενα της φύσης της
γνώσης των εκπαιδευτικών σε εννοιολογικό τους πλαίσιο (Ward & Benson, 2010).
Στο επίκεντρο του πλαισίου Mishra και Koehler, υπάρχουν τρεις τοµείς της γνώσης: Περιεχόµενο,
Παιδαγωγικής και Τεχνολογίας (Koehler & Mishra, 2005):
Περιεχόµενο (C) είναι η θέµα θέµα που πρέπει να µάθει / διδάσκονται. Υψηλή µαθηµατικά σχολείο,
προπτυχιακό ποίηση, 1ου βαθµού αλφαβητισµού, Και 5ης τάξης ιστορίας είναι όλα τα παραδείγµατα του
περιεχοµένου που είναι διαφορετικό από ένα άλλο.
Τεχνολογία (Τ) καλύπτει τις σύγχρονες τεχνολογίες, όπως υπολογιστές, το ∆ιαδίκτυο, το ψηφιακό βίντεο, και
πιο σύνηθες τεχνολογίες συµπεριλαµβανοµένων επιδιασκόπια, µαυροπίνακες, και βιβλία.
Παιδαγωγικής (P) περιγράφει τις πρακτικές που συλλέγονται, τις διαδικασίες, τις στρατηγικές, τις διαδικασίες
και τις µεθόδους διδασκαλίας και µάθησης. Περιλαµβάνει επίσης τη γνώση σχετικά µε τους στόχους της
διδασκαλίας, της αξιολόγησης και της µάθησης των µαθητών
Το πλαίσιο περιγράφει TPACK καλή διδασκαλία µε την τεχνολογία, συµπεριλαµβάνοντας τα στοιχεία του
περιεχοµένου, την παιδαγωγική, και την τεχνολογία. (1986, 1987) ο Shulman ιδέα της παιδαγωγικής γνώσης
περιεχοµένου (PCK) είναι η βάση γι 'αυτό το πλαίσιο µε την ένταξη του τοµέα της εκπαιδευτικής τεχνολογίας.
Τεχνολογική παιδαγωγική γνώση του περιεχοµένου περιγράφει πώς η γνώση των εκπαιδευτικών της
τεχνολογίας, το περιεχόµενο, και την παιδαγωγική αλληλεπίδραση να χρησιµοποιήσουν την τεχνολογία
στρατηγικά για διδασκαλία (Landry, 2010).
Μάλλον από µόνο επιτρέπει στους σπουδαστές να χρησιµοποιούν την τεχνολογία στην τάξη, οι εκπαιδευτικοί
θα πρέπει να µάθουν πώς να χρησιµοποιούν την τεχνολογία για να µετατρέψει τη διδασκαλία και τη
δηµιουργία ευκαιριών για µάθηση των µαθητών. Η στρατηγική χρήση της τεχνολογίας στη διδασκαλία της
επιστήµης είναι κρίσιµη και δάσκαλος εκπαιδευτικούς και επαγγελµατίες προγραµµατιστές θα πρέπει να
γνωρίζουν πώς να στηρίξουν τους εκπαιδευτικούς, καθώς µαθαίνουν τρόπους για να χρησιµοποιήσουν την
τεχνολογία για την ενίσχυση της διδασκαλίας (Landry, 2010).
Πολλοί ερευνητές της επιστήµης της εκπαίδευσης έχουν κάνει την έρευνα που σχετίζονται µε την τεχνολογία
και την επιστηµονική εκπαίδευση χωρίς ρητώς, µε TPACK ως οργάνωση πλαίσιο (Graham, Burgonye,
Cantrell, Smith, Harris & Clair, 2009).
Σε Εγχειρίδιο της Τεχνολογικής Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχοµένου για Εκπαιδευτικούς, McCrory (2008)
προσδιορίζει τους τρόπους και επιστήµονες και εκπαιδευτικούς της επιστήµης χρησιµοποιούν την τεχνολογία
για να µετατρέψει το περιεχόµενο της επιστήµης καθώς και τις παιδαγωγικές τους πρακτικές :
1. Επιτάχυνση του χρόνου µέσω προσοµοιώσεων των φυσικών φαινοµένων (π.χ., γεωλογικές κινούµενα
σχέδια)
2. Εξοικονόµηση χρόνου µέσω συσκευών δεδοµένων συλλογής και / ή την καταγραφή των δεδοµένων
που διαφορετικά θα ήταν δύσκολο να συγκεντρωθούν (π.χ., ψηφιακή ανιχνευτές)
3. Βλέποντας τα πράγµατα που δεν θα µπορούσαν αλλιώς να δει (π.χ., ψηφιακά µικροσκόπια)
4. Οργάνωση δεδοµένων που διαφορετικά θα ήταν δύσκολο να οργανώσετε (π.χ., υπολογιστικά φύλλα,
γραφικά µοντέλα οπτικοποίηση).

2. Μέθοδος
Σε αυτή την φαινοµενολογία της έρευνας, η οποία είναι µία από τις µεθόδους της ποιοτικής έρευνας,
χρησιµοποιήθηκε ως µοντέλο. Φαινοµενολογία µοντέλο, το οποίο προτιµάται για να εξηγήσει τη γνώµη και τις
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εµπειρίες του ατόµου, επικεντρώνεται στα φαινόµενα που είναι γνωστά, αλλά όχι λεπτοµερώς µε µια βαθιά
κατανόηση. (Γιλντιρίµ και SIMSEK, 2008). Σε αυτή την έρευνα, µια τέτοια τεχνική αυτή χρησιµοποιείται λόγω
της επιθυµίας της αξιολόγησης των απόψεων των εκπαιδευόµενων εκπαιδευτικών της επιστήµης και της
τεχνολογίας για τα συναισθήµατά τους για την ύπαρξη ή όχι επαρκή για την ενσωµάτωση της τεχνολογίας στη
βάση του παιδαγωγικού περιεχοµένου µοντέλο.
Το βάθος και το πλάτος των δεδοµένων που προγραµµατίζεται να λάβει είναι αντιστρόφως ανάλογη µε το
µέγεθος της πειραµατικής οµάδας. Λόγω των περιορισµένων πόρων και τα χαρακτηριστικά της συλλογής
στοιχείων και οι µέθοδοι ανάλυσης δεν είναι υγιές να συνεργαστεί µε πολλούς ανθρώπους (και SIMSEK
Γιλντιρίµ, 2008). Για το λόγο αυτό, λαµβάνοντας υπόψη την προσβασιµότητα, η ερευνητική οµάδα αποτελείται
από 12 εκπαιδευόµενους δασκάλους ∆ιδακτικής Φυσικών Επιστηµών στο Τµήµα Εκπαίδευσης του
Πανεπιστηµίου Sakarya, που βρίσκονται στο 4ο έτος των σπουδών τους το 2011-2012 όρο πτώση και είχαν
επιλεγεί τυχαία. Ενώ η επιλογή της ερευνητικής οµάδας κατάλληλη µέθοδος δειγµατοληψίας έχει προτιµηθεί. Η
ερευνητική οµάδα αποτελείτο από 8 γυναίκες 4 άνδρες εκπαιδευόµενους. 5 εκπαιδευόµενοι είναι σε ηλικία 22
ετών, εκ των οποίων 4 είναι 23, 2 από αυτούς είναι 21 και ένας από αυτούς είναι 24. 2 των εκπαιδευοµένων
δήλωσαν ότι έχουν ανεπαρκή γνώση της τεχνολογίας, 5 από αυτούς δήλωσαν ότι έχουν µέτρια γνώση, 5 από
αυτούς δήλωσαν ότι διαθέτουν επαρκή γνώση.
Στην έρευνα ένα ερωτηµατολόγιο που χρησιµοποιήθηκε αποτελείτο από ανοιχτές ερωτήσεις, προκειµένου να
συγκεντρώσει τις απόψεις των εκπαιδευόµενων εκπαιδευτικών. Στο ερωτηµατολόγιο 2 ερωτήµατα που
τέθηκαν σχετικά µε TPACK συνολικά. Αυτές οι ερωτήσεις είναι "Σε ποιο βαθµό πιστεύετε στον εαυτό σας σε
θέση να χρησιµοποιούν την τεχνολογία, την παιδαγωγική και τη γνώση του πεδίου, ενώ τη διδασκαλία ενός
µαθήµατος στην τάξη της επιστήµης; Γιατί; ". "Σε ποιο βαθµό πιστεύετε ότι τις γνώσεις σας για την τεχνολογία,
τις γνώσεις σας στον τοµέα είναι επαρκής για την αποτελεσµατική διδασκαλία, τη χρήση διαδραστικών
smartboards και χάπια; Γιατί; "Τα ερωτήµατα αυτά συγκεντρώθηκαν µε τα ερωτηµατολόγια που
αποστέλλονται στους εκπαιδευόµενους µέσω του διαδικτύου. Ενώ η ανάλυση των δεδοµένων, περιγραφική
ανάλυση χρησιµοποιήθηκε. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται µε περιγραφικές επεξηγήσεις και οι
διαπιστώσεις που εξηγούνται και ερµηνεύονται µε άµεσες αναφορές (Γιλντιρίµ και SIMSEK, 2008). Οι κωδικοί
όπως 1E, 2K ... 12E που χρησιµοποιούνται στην παρούσα µελέτη, ενώ εκφράζει τις δηλώσεις των
εκπαιδευόµενων εκπαιδευτικών σύµφωνα µε τη σειρά τους να λάβουν µέρος στη µελέτη.

3. Ευρήµατα
Η ερώτηση "Σε ποιο βαθµό πιστεύετε ότι µπορεί να τον εαυτό σας σχετικά µε τη χρήση της τεχνολογίας, την
παιδαγωγική και τη γνώση του πεδίου, ενώ τη διδασκαλία ενός µαθήµατος στην τάξη της επιστήµης; Γιατί;
"κλήθηκε να τους εκπαιδευµένους δασκάλους που λαµβάνουν χώρα στη µελέτη. Η ερώτηση αυτή
αξιολογήθηκε ως τρεις ξεχωριστές ερωτήσεις. Σε αυτή την ερώτηση, τα συναισθήµατα των δασκάλων σχετικά
µε το πώς µπορούν να βρουν οι ίδιοι για την τεχνολογία αναλύθηκε. 9 των ασκούµενων που λαµβάνουν χώρα
στην έρευνα δήλωσαν ότι είναι σε θέση (1E, 2Κ, 3Κ, 4K, 6E, 7K, 8E, 10K και 12K), ενώ 3 από αυτούς
δήλωσαν ότι αισθάνονται µέτρια θέση (5E, 9K και 11K). Ασκούµενος καθηγητές δήλωσαν την επίδραση της
πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης. Ένας από τους εκπαιδευόµενους, οι οποίοι εξέφρασαν 1E ότι είχε την
κατάλληλη εκπαίδευση στο πανεπιστήµιο, δήλωσε: «Θεωρώ τον εαυτό µου εξαιρετικά ικανή, εκτός από
έξυπνη χαρτονιού που χρησιµοποιείται στο σχολείο µας, το δικό µου όλα τα συστήµατα και ξέρω πώς να τα
χρησιµοποιούν καλά" και δήλωσε 7K «Θεωρώ τον εαυτό µου αρκετά ικανοί να έχουν µια αποτελεσµατική
τάξη. Νοµίζω ότι µου γνώση της τεχνολογίας αυξήθηκε χάρη στα µαθήµατα για την τεχνολογία που έχουµε στο
σχολείο µας τώρα και τις αναθέσεις που ετοιµάζουµε κάθε όρο. Χάρη στη γνώση που έχω, µπορώ να
σχεδιάσουν πιο αποτελεσµατικές και ελκυστικές µαθήµατα για τους φοιτητές. "5E που νιώθει µέτρια θέση
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δήλωσε:« Θεωρώ τον εαυτό µου ικανό µέτρια. Επειδή τα µαθήµατα ήταν σε περιορισµένο αριθµό και τις
δυνατότητες που µου έδωσε ευκαιρίες σε µέτριο επίπεδο ».
Όταν το τµήµα της µελέτης η οποία είναι σχετικά µε το βαθµό στον οποίο οι ασκούµενοι αισθάνονται θέση
στην παιδαγωγική ανάλυση, 9 εκπαιδευόµενος συµµετέχει στην έρευνα (1E, 2Κ, 3Κ, 4K, 5E, 7K, 9K, 10K και
12K) δήλωσαν ότι αισθάνονται σε θέση να ενώ 3 των εκπαιδευοµένων (6E, 8E, 11K) δήλωσαν ότι αισθάνονται
εν µέρει ικανό. Στην ικανότητα των εκπαιδευόµενων εκπαιδευτικών, πανεπιστηµιακή εκπαίδευση, µε τους
γνωστούς και δάσκαλο γύρω από την επίδραση της εµπειρίας που δήλωσε. Μεταξύ των εκπαιδευόµενων, 1E
εξέφρασε την άποψη ότι «θεωρώ τον εαυτό µου ικανό και δεν έχω κανένα φόβο γι 'αυτό. Θα εφαρµόσουµε τον
τρόπο µας και την προσέγγισή µας στον φοιτητή όπως µάθαµε στα µαθήµατα µας. Στην οικογένειά µου, που
είναι δάσκαλος του κάθε µέλους είναι επίσης ένας λόγος για αυτό. Για χρόνια έχω µάθει πολλά από αυτά τα
παραδείγµατα γύρω. ", 7K" Νοµίζω ότι µερικά από παιδαγωγικά µαθήµατα µου συνέβαλε στη γνώση µου στον
τοµέα πολύ. Ωστόσο, σε µελέτες κατάρτισης πορεία µας θα αναγνωρίζεται ότι οι µαθητές έχουν µια ποικιλία
χαρακτηριστικών και είναι πιθανό ότι ανά πάσα στιγµή απροσδόκητα πράγµατα µπορεί να συµβεί και
κατέληξα στο συµπέρασµα ότι οι υπάρχουσες γνώσεις µας δεν είναι αρκετά και στις περισσότερες από αυτές
τις περιπτώσεις µπορούµε να ξεπεράσουµε µε την εµπειρία. "Και 10K δήλωσε:« Αισθάνοµαι τον εαυτό µου
ικανό. Είµαι αρκετά καλός στο να διδάσκουν τα µαθήµατα στο σχολείο της κατάρτισης µας, διδάσκω µε
εµπιστοσύνη και µε αρκετές γνώσεις για το θέµα. Όταν παρατηρώ άλλους εκπαιδευτικούς του σχολείου
εκπαίδευση νιώθω τον εαυτό µου ακόµη περισσότερο επιτυχηµένη και νοµίζω ότι µπορώ να διδάξω
καλύτερος από αυτούς. 6E, αίσθηµα µέτρια θέση, δήλωσε: «Μπορώ να πω ότι δεν είµαι καθόλου καλό και
αρκετά ανίκανος για αυτό το θέµα. Επειδή άρχισα αυτό το επάγγελµα απρόθυµα και δεν κατέβαλε την
προσοχή γι 'αυτό. "Και 8E εξέφρασε« Σε κάποιο βαθµό, έχω την ικανότητα, αλλά, προκειµένου να εκτελέσει
σωστά τη διδασκαλία πρέπει να εφαρµόζεται πιο µαθήµατα και τις ευκαιρίες για κατάρτιση.
Όταν το τµήµα της µελέτης που είναι περίπου σε ποιο βαθµό οι ασκούµενοι καθηγητές αισθάνονται θέση στη
γνώση του τοµέα αναλύεται: 6 από αυτούς (5E, 6E, 9K, 10K, 11K, 12K) δήλωσαν ότι αισθάνονται θέση, ενώ 6
από αυτούς (1E , 2Κ, 3Κ, 4K, 7K και 8Ε) δήλωσαν ότι νιώθουν εν µέρει ικανός ή ανίκανος. Στο επάρκεια των
γνώσεων των εκπαιδευόµενων τοµέα, η πανεπιστηµιακή εκπαίδευση και η επίδραση της εκπαίδευσης
συνεχίζεται για χρόνια αναφέρονται. Επιπλέον, ο διχασµός της διδακτέας ύλης, αλλαγές στις προσεγγίσεις της
εκπαίδευσης και ότι η έλλειψη εκπαίδευσης για την άµεση επίδραση στη βελτίωση των γνώσεων στον τοµέα
της τονίζονται. Ένας από τους εκπαιδευόµενους, 5E, δήλωσε «Θεωρώ τον εαυτό µου ικανό. Υψηλής
ποιότητας µαθήµατα από καθηγητές του τοµέα συνέβαλε γνώσεις µου πεδίου ", 6E" δεν µπορώ να πω ότι έχω
µια τέλεια γνώση του τοµέα, αλλά βρίσκω τον εαυτό µου αρκετά ικανοί για να πει για τον εαυτό µου. ∆ιότι αν
την προετοιµασία των υλικών ανάλογα µπορώ να είµαι επιτυχής στη διδασκαλία του θέµατος. "Και 11K είπε:«
Αρκετά αρκετά ... Μπορώ να µεταφέρουν τις γνώσεις µου και εύκολα να συνειδητοποιήσουµε εάν η
κατανόηση πραγµατοποιήθηκε ή όχι. Εκτός µπορώ να απλοποιήσει τη διδασκαλία και reteach µου. Επίσης
3Κ, ένας από τους εκπαιδευόµενους οι οποίοι αξιολογούνται ως ικανός ή ανίκανος, δήλωσε "∆εν νοµίζω ότι
µου επιστηµονικό υπόβαθρο σχετικά µε το θέµα δεν είναι αρκετά πλούσια, διότι αυτό που µελετάµε στο
µάθηµα και τη σύγκρουση πρόγραµµα σπουδών. Απαιτεί προετοιµασία έχοντας εκ των προτέρων. Είναι µόνο
µε επαρκή προετοιµασία. "4K" ∆εν αισθάνοµαι αρκετά προσόντα. Θέλω να µου δώσουν για το θέµα αυτό,
ιδίως κατά τα πρώτα δύο έτη µετά την αποφοίτηση. Επειδή τα µαθήµατα που διδάσκονται τώρα, δεν τον
τρόπο που διδάχτηκαν. Θα έχει σίγουρα κάποια λείπουν γνώσεις µου στο υποκατάστηµα. Για παράδειγµα?
∆άσκαλος παρουσιάζει τα δεδοµένα για απλά µηχανήµατα, αλλά οι µαθητές δεν έχουν δοθεί άµεσα τους
τύπους. Οι φοιτητές έπρεπε να συµπεράνουµε από µόνοι τους. Η αλλαγή των µεθόδων σηµαίνει ότι θα είναι
πιο δύσκολο ». 7K "∆εν βρίσκω τον εαυτό µου επαρκή για την ειδικότητά µου. Επειδή δεν νοµίζω ότι αυτό που
µάθαµε στο πανεπιστήµιο δεν έχει πάρει πολλά κοινά µε τον τοµέα. Επιπλέον, δεδοµένου ότι είµαστε γενικά
επικεντρώθηκαν στη KPSS (ένα εξεταστικό σύστηµα στην Τουρκία που πραγµατοποιούνται κάθε χρόνο για
τον προσδιορισµό των δηµοσίων υπαλλήλων σε διάφορους τοµείς, συµπεριλαµβανοµένης της διδασκαλίας),
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παίρνουµε αποξενωµένος από τα χωράφια µας προς την κατεύθυνση τα τελευταία χρόνια πριν την
αποφοίτηση.
Η ερώτηση "Σε ποιο βαθµό αισθάνεστε σχετικά µε τη χρήση κατάλληλων SMART Board ή το φορητό
υπολογιστή για την αποτελεσµατική διδασκαλία στα µαθήµατα επιστήµης; Γιατί; "ζητήθηκε. Για ένα ερώτηµα
των εκπαιδευοµένων, δήλωσε 6E τον εαυτό του / της θέση, ενώ 11 από αυτούς (1E, 2Κ, 3Κ, 5E, 7K, 10K, 11K,
12K) δήλωσαν ότι µπορεί συγκρατηµένα. Όλοι δήλωσαν ότι δεν είχαν την εκπαίδευση για το πώς να
χρησιµοποιούν αυτές τις συσκευές. 6E είπε «Εγώ εµπιστεύοµαι σχετικά µε τη χρήση αυτών των ειδών των
τεχνολογικών συσκευών. Επειδή έχω µια τάση για την τεχνολογία. "Και 3Κ είπε" Έχουµε SMART Board στο
σχολείο µας αλλά δεν ξέρουµε πώς να το χρησιµοποιήσει ως χρησιµοποιούµε µόνο την τάξη µε το SMART
Board για την ηµέρα των εξετάσεων. Είναι το ίδιο για το φορητό υπολογιστή. Έτσι, δεν αισθάνοµαι αρκετά
ικανοί µε εκείνους, το µόνο που θα κάνει, αν έχω µια εκπαίδευση για το πώς να τα χρησιµοποιούν. Και, τέλος,
δήλωσε 8E "µηδενός έχω γιατί είχα µηδέν εκπαίδευση σε αυτά."

4. Αποτελέσµατα και συστάσεις
Οι εκπαιδευόµενοι που συµµετέχουν στη µελέτη δήλωσαν ότι δόθηκαν µε την επαρκή εκπαίδευση σχετικά µε
την τεχνολογία και την παιδαγωγική στο πανεπιστήµιο. Ενώ κάποιοι συνοδοί σήµαινε ότι πρέπει να υπάρξει
αύξηση της διδασκαλίας στο πανεπιστήµιο σχετικά µε την τεχνολογία, µερικοί δήλωσε σχετικά παιδαγωγικό
υπόβαθρο αρκετά λόγω της έλλειψης τάξεων που εφαρµόζονται και τη δική τους απέχθεια του επαγγέλµατος.
Επιπλέον, η έλλειψη γνώσης σχετικά µε το πεδίο φαίνεται να είναι η κοινή περιοχή µε την οποία οι
εκπαιδευόµενοι έχουν προβληµατίσει περισσότερο. Μερικοί δήλωσαν ότι είναι αρκετά ικανοί στο πεδίο της
γνώσης, όπως έχουν ήδη λάβει σεµινάρια στον τοµέα τους για χρόνια. Κάποιοι συνοδοί Σηµειώνεται επίσης
ότι υπάρχει διχασµός στο πρόγραµµα σπουδών των σχολείων πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και τα µαθήµατα
που διδάσκονται στο πανεπιστήµιο. Και µερικοί σηµειωθεί ότι υπάρχει κονστρουκτιβισµού στυλ εκπαίδευσης
στα δηµοτικά σχολεία, ενώ στα πανεπιστήµια και τη γνωστική συµπεριφοριστική στυλ της εκπαίδευσης είναι
κυρίως εγκριθεί. Επίσης πρόσθεσε ότι η γνώση στον τοµέα δεν περιλαµβάνεται στο KPSS και δεν διαθέσετε
χρόνο για αυτήν είτε.
Υπάρχει ένα νέο σχέδιο που περιλαµβάνει την πράξη της παράδοσης κάθε τάξη ένα SMART Board, κάθε
δάσκαλος ένα notebook, κάθε µαθητής ένα δισκίο και µια εµπλουτισµένο ψηφιακό βιβλίο. Σχετικά µε αυτό οι
εκπαιδευόµενοι, οι οποίοι είναι οι εκπαιδευτικοί να είναι, ήταν µια ερώτηση µε σκοπό να του υποβληθούν
πληροφορίες για τη συµβατότητά τους µε αυτό το έργο. Μέσα σε αυτό το θέµα όλοι δήλωσαν ότι είναι ανίκανοι
εκτός από ένα. Λαµβάνοντας υπόψη όλες τις ερωτήσεις πλήρως, το γεγονός ότι για τη δήλωση τους οι ίδιοι σε
θέση να χρησιµοποιούν την τεχνολογία για τις πρώτες συγκρούσεις ερώτηση µε τα σχόλια που έκαναν για το
µέλλον και την πιθανή incapabilities τους µε τις συσκευές που πρέπει να παραδοθεί και να εµφανίζει µια
αρνητική κατάσταση.
Στο πλαίσιο της έρευνας, όταν τα δεδοµένα υλοποιείται µέσω TPACK, είναι φανερό ότι δεν έχουν τις γνώσεις
και το υπόβαθρο σχετικά µε τον τοµέα τους. Και για τις µεταγενέστερες µελέτες, θεωρείται ότι είναι ζωτικής
σηµασίας να έχουµε µια πιο ειδική και εµπεριστατωµένη µελέτες που είναι προσανατολισµένη στον τοµέα. Το
γεγονός ότι οι ασκούµενοι καθηγητές δήλωσαν ότι ανεπαρκείς για την τεχνολογία στο πλαίσιο του έργου θα
λάβει χώρα στην Τουρκία είναι επίσης αξιοσηµείωτη. Στο πλαίσιο αυτό, συνιστάται να διαµορφώσει ένα
πρόγραµµα σπουδών σε πανεπιστήµια που περιλαµβάνει τη διδασκαλία πώς να χρησιµοποιείτε δισκία,
έξυπνη πίνακες και ψηφιακά βιβλία. Είναι επίσης σηµαντικό ότι σε σχολές εκπαίδευσης κάθε κατηγορία θα
πρέπει να πάρει δώρισε πίνακες µε έξυπνες και δισκία. Μαζί µε τις ανάγκες των µελών ∆ΕΠ θα πρέπει να
χρησιµοποιούν ενεργά αυτές τις συσκευές να αποτελούν πρότυπο για τους εκπαιδευόµενους δασκάλους.
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