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Używać Konceptualnych zmiana teksty w chemii edukaci
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Abstrakt
Pojęcia i pojęcia nauczanie są bardzo znacząco w konstruktywistycznym podejściu. Literatura przeglądał dla
urzeczywistnień konceptualna zmiana eliminować błędne mniemania w nauki nauczaniu w ten nauce i
rezultaty niektóre badanie który uprawomocniał wspominali. Według literatura przeglądu ważność
konceptualni zmian urzeczywistnienia stresował się.
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1. Wprowadzenie
Magistrali skrzynki które wymaga nauczanie nauka są ucznia egzaminem wydarzenia zdarza się w ich
środowisku, robi obserwaci i wyjaśnia skrzynki. W ten uwzględnieniu, kraje podążają rozwoje w nauczanie
nauce blisko i znajdują sposobności uprawomocniać innowacje. Podczas gdy uprawomocniać nowego
nauczanie zbliża się rezultaty kraje od międzynarodowych ocen nieść out przy międzynarodowymi
poziomami także wziąć w konto. (PISA, TIMSS)
Programy nauczania opierający się na konstruktywizmu uprawomocniają przy szkoły podstawowej, szkoły
średniej i szkoły średniej poziomami w Turcja od 2000. Uczeń uprzednia wiedza znacząco miejsce w
konstruktywizmu. Uczni błędne mniemania i musimy utożsamiający i nauczanie musimy kształtujący co do
te, jeżeli tam jest, [1].

2. Pojęcia i błędne mniemania
Pojęcia są elementami dla wiedzy. Według Koray i Bal, pojęcia umożliwiają jednostki klasyfikować i
organizować co uczyli się [Cytujący: 2]. Ponieważ pojęcia nauczanie jest znacząco, ja przegląda że
urzeczywistnienia wiele nauczanie techniki i metody niosą out.
Gönen i Akgün twierdzimy że podczas gdy ucznie uczą się pojęcia, niektóre mislearning jakby mogą
wchodzili pytanie. Odnosić sie niekonsekwencję który tworzą z ich naukowymi definicjami w uczni umysłach
pojęcia [Cytujących: błędne mniemania lub alternatywni poczęcia ()3]. W ten szacuneku, nauka program
nauczania zawiera wiele abstrakcjonistycznych pojęcia, więc nauczyciele i usługa nauczyciele muszą
otrzymywać dobrego szkolenie który musi dawać ważności, gdy iść uczyć nauka tematy i umożliwiać
znacząco uczenie [4].

3. Urzeczywistnienia konceptualna zmiana
Ponieważ znacząco uczenie bierze znacząco miejsce w nauczanie nauce, ja jest znacząco ustalać
poznawczego restrukturyzacja i jak ono buduje pojęcia. W związku z to, ja jest istotny że uczni błędne
mniemania muszą utożsamiający i konceptualna zmiana musi provided. Błędni zrozumienia w przedmiocie
mogą zakłócać uczenie nowy temat i pojęcia ten przedmiot odnosić sie [2].
Özmen i Demircioğlu definiujemy konceptualnych zmiana teksty jako teksty że te zrozumienia są
nieodpowiedni przez przykładów. wyjaśniają alternatywnych poczęcia powody dla błędnych mniemań i i
wyjaśniają Następujący cechy ogólny należą konceptualni zmiana teksty:
 Błędne mniemania odnosić sie temat uczyć precyzują
 Nieodpowiedniość i mylne sytuacje wyjaśniają.
 Świadomość tworzy o ucznia braku wiedza.
 Konceptualna zmiana próbuje aktualizującym [Cytujący: 3].
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Literatura przeglądał i niektóre urzeczywistnienia konceptualna zmiana w nauczanie nauce dać below:
Özay w jego nauce niósł out urzeczywistnienia konceptualna zmiana usuwać 9th stopni uczni błędne
mniemania o mitozie i meiosis. W jego eksperymentalnej nauce, Özay twierdził że ucznie uczyli się pojęcia
odnosić sie mitoza i meiosis lepiej i ich błędne mniemania usuwali [3].
Uluçınar Sağır, Tekin i Karamustafaoğlu w ich nauce, egzamininowaliśmy usługa szkoły podstawowej
nauczycieli stan rozumieć niektóre chemii pojęcia. Znalezienia badanie wyjawiali że usługa nauczyciele
niektóre błędne mniemania o zmianie, typ reakcja i solubility fizycznej i chemicznej, [4].
Karslı i Ayas egzamininowaliśmy błędne mniemania usługa nauczyciele nauk ścisłych o tematach w chemii.
Co do wrzącego punktu, błędne mniemanie "pierwszy temperatura cieczy afekty wrzący punkt". O
neutralizaci, błędne mniemanie znajdował. "Wszystkie reakcje które tworzyli sól w produkcie są reakcją
neutralizacja" Co do solubility, niektóre błędne mniemania tak jak "Chłodzić rozwiązanie pewny no wzrastają
solubility" [5].
Cerit Sarı w ich nauce i Berber badaliśmy skutek nauczanie aktywność opierać się na konceptualnej zmianie
na uczeń affective właściwościach. Ja znajdował w badaniu który co do interesu w physics kursie uzyskiwał,
więcej pozytywni wyniki [6].
Șendur, Toprak i Pekmez w ich nauce, korzystaliśmy od analogii które tworzyli odnośnie znacząco uczenie
usuwać błędne mniemania 9th stopni ucznie o vaporization i gotowania tematach. Jako rezultat badania, ja
twierdził że uczni błędne mniemania usuwali. Niektóre błędne mniemania odkrywający w nauce są: "Tam
są rozszerzający ciekli molekuły, łapać w pułapkę powietrze w bąblach które tworzą podczas wrzącej wody".
"temperatura woda wzrasta jeżeli ogrzewamy wrzącej wody dodatek 10 minut." "Gdy korytarze myją z
wodnym lub mopped, woda która wyparowywa wzrosty, ono wciela z powietrzem gdy wilgoć i ono uderzamy
my. Tym samym, przepojenie wykrywa" [7].
Çobanoğlu i Kalafat w ich nauce próbującej usuwać błędne mniemania 6th stopni ucznie z konceptualnymi
zmiana tekstami. Nauka niósł out z 23 uczniami i ja znajdował że uczni występy wzrastali [8].
Pabuçcu i Geban prowadziliśmy dochodzenie skutki konceptualni zmiana teksty na 9th stopni uczni
zrozumieniu pojęcia odnosić sie chemiczne więzi. Cel nauka był robić uczni świadomi błędne mniemania
przez konceptualnych zmiana tekstów. Analogie które byli, zawrzeć w konceptualnych zmiana tekstach,
utylizowywali. Ja wyjawiał w nauce że grupa która wystawiał urzeczywistnienia konceptualna zmiana
wysokiego postęp [9].

4. Rezultaty
Pojęcia wymagają uczącym się lepiej uczniami w konstruktywistycznym podejściu. Ponieważ nowi tematy
budują na uprzedniej wiedzie, restrukturyzować musi być rozsądny. W ten szacuneku, uczni błędne
mniemania muszą ustalający w uczenie środowiskach i podejścia usuwać te zdecydowanych błędne
mniemania muszą pewny używać. Gdy rezultaty studia niosący out w literaturze egzamininują w sekci
urzeczywistnienia konceptualna zmiana, ja znajduje że urzeczywistnienia konceptualni zmiana teksty
wyjawiają pozytywnych wyniki usuwać uczni alternatywnych błędne mniemania i promować pozytywne
postawy.
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