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Αφηρηµένο 

Είναι σηµαντικό για τους εκπαιδευτικούς να πάρει την εκπαίδευση και την κατάρτιση και πριν από το σέρβις. Η 

µορφή της εκπαίδευσης που θα δοθεί θα πρέπει να επιλέγονται ανάλογα µε τις ανάγκες και τα προβλήµατα 

που αντιµετωπίζουν. Σε αυτό το πλαίσιο, οι έρευνες για την εκπαίδευση χηµεία των εκπαιδευτικών στην 

υπηρεσία της Τουρκίας έχουν αναλυθεί. Τα αποτελέσµατα που συγκεντρώθηκαν µας λένε ότι οι εκπαιδευτικοί 

χρειάζονται ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση σχετικά µε τη διαχείριση της τάξης, τις µεθόδους διδασκαλίας και 

τεχνικές, η γνώση του γενικού τοµέα της διδασκαλίας, αξιολόγηση των µαθησιακών προϊόντων, η αναγνώριση 

των σπουδών και χρησιµοποιώντας ουσιαστικά εκπαιδευτικά βιβλία.  

 
1. Εισαγωγή 
Εκπαίδευση των εκπαιδευτικών ήταν πάντα πάνω από όλα τα σηµαντικά θέµατα. Από αυτή την άποψη, 

πολλές διαφορετικές πολιτική της εκπαίδευσης των δασκάλων έρχονται στην ηµερήσια διάταξη σε κάθε χώρα. 

∆ιαφορετικές εφαρµογές λαµβάνουν χώρα και ποικιλίες εµφανίζονται σε µορφές του δασκάλου ανατροφή από 

καιρό σε καιρό, και στην Τουρκία. Στην Τουρκία, οι εκπαιδευτικοί εκπαιδεύονται σε σχολές εκπαίδευσης στα 

πανεπιστήµια. Το 1997, YOK (Συµβούλιο Ανώτατης Εκπαίδευσης) που απαιτείται για να αναθεωρήσει την 

πολιτική τους στον τοµέα της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών. Κατά τη διαδικασία της εκ νέου διαµόρφωσης, 

"3,5 +1,5 χρόνια» έγινε µια προϋπόθεση για την ανατροφή µέσης εκπαίδευσης δασκάλων. Μαζί µε αυτό, 

επίσης φοιτητές σε σχολή της επιστήµης και της λογοτεχνίας µπορεί να είναι µέσης εκπαίδευσης των 

εκπαιδευτικών να πάρει την εκπαίδευση σχηµατισµό. 

Αποκλειστικά, η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών θα πρέπει να ληφθούν ως σύνολο? Γνώση του τοµέα, 

παιδαγωγικό τοµέα και γενική παιδεία πρέπει να είναι επαρκώς τις οδηγίες τους. Σε αυτό το πλαίσιο, οι 

ανάγκες των εκπαιδευτικών στο χρόνο υπηρεσίας θα πρέπει να ξεχωρίσει να έχουν τέτοιες δραστηριότητες 

πριν από το χρόνο υπηρεσίας. Η ταξινόµηση παρακάτω µπορεί να αναφέρεται, όταν αναλύονται τα 

προβλήµατα που αντιµετωπίζουν στη χηµεία διδασκαλία στην Τουρκία:     

• Μέθοδοι και τεχνικές διδασκαλίας 

• Γνώση Πεδίο  

• Managing πειθαρχία στην τάξη 
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• Αξιολογώντας τα προϊόντα της µάθησης 

• Η αναγνώριση του προγράµµατος διδασκαλίας 

• Χρήση εκπαιδευτικά βιβλία 

 

2. Σκοπός της έρευνας 

Σε αυτή την έρευνα, την αρχική και ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση των καθηγητών θετικών επιστηµών στην 

Τουρκία αναλύονται, τα προβλήµατα επεσήµανε, πληροφορίες σχετικά µε τα θέµατα που οι εκπαιδευτικοί 

χρειάζονται εκπαίδευση σε υπηρεσία και τα πράγµατα που µπορούν να γίνουν περιλαµβάνονται.  

 
3. Μέθοδος 

Περιγραφική µέθοδος έρευνας χρησιµοποιήθηκε σε αυτήν την έρευνα. Αυτή η µέθοδος περιλαµβάνει 

εφαρµογές που µας επιτρέπουν να αναλύσουµε σηµερινή κατάσταση. Ειδικά τα προβλήµατα σχετικά µε την 

κατάρτιση των εκπαιδευτικών της επιστήµης και τις πιθανές συστάσεις λύση αξιολόγηση από αυτή την άποψη.  

 
4. Ευρήµατα 

4.1. Τα ευρήµατα που αφορούν στην τάξη πειθαρχία 

Είναι σηµαντικό να έχουµε µια πειθαρχηµένη περιβάλλοντος στην περιοχή της εκπαίδευσης για θέµατα που 

πρέπει να κατανοηθεί µε σαφήνεια. Η έννοια της πειθαρχίας περιγράφει τους κανόνες και τις διατάξεις για µια 

οµάδα ανθρώπων, που έχουν συγκεντρωθεί για ένα κοινό σκοπό, να ζήσουν και για τις προφυλάξεις που 

πρέπει να λαµβάνονται στον τοµέα αυτό [1]. ∆εν θα πρέπει να αντιλαµβάνονται την έννοια που λέει µαθητές 

θα πρέπει να καθίσει σιωπηλά και να ακούνε το δάσκαλο, όταν µιλάµε για τον όρο "πειθαρχία". Για την 

αποτελεσµατική εκπαίδευση, όλοι οι παράγοντες που θα πρέπει να τεθούν στο εκπαιδευτικό περιβάλλον, ως 

εκ τούτου πραγµατική πειθαρχία και τη διαχείριση της τάξης µπορούν να παρέχονται. Σε µία από τις µελέτες 

τους, Ντεµίρ Tezcan και ανέλυσε τις συµπεριφορές πειθαρχία των υψηλών εκπαιδευτικών χηµεία σχολείο 

κατά τη διάρκεια του µαθήµατος [2].  

Από αυτή την άποψη, που συγκεντρώθηκαν απόψεις από 43 καθηγητές χηµείας στο σχολείο. Είναι τόνισε ότι 

οι εκπαιδευτικοί έχουν χηµεία διαχείριση της τάξης, κρατήστε τις εξετάσεις τους σε ένα ασφαλές περιβάλλον? 

Ότι οι φοιτήτριες είναι πιο επιτυχηµένη και πρώτα χρόνια είναι πιο δύσκολο για τους εκπαιδευτικούς να 

διαχειρίζονται τις τάξεις τους. 

Ως εκ τούτου, οι υποψήφιοι δάσκαλος θα πρέπει να εκπαιδεύονται ώστε να µπορούν να διαχειρίζονται εύκολα 

τις τάξεις τους κατά τα πρώτα έτη. 

 
4.2. Ευρήµατα σχετικά µε τις µεθόδους και τεχνικές διδασκαλίας 

Ένα από τα κρίσιµα σηµεία στην συνέχιση της εκπαίδευσης του περιβάλλοντος είναι και η πράξη της 

καθοδήγησης της εκπαίδευσης και τον τρόπο που σπουδάζουν. Με αυτή την έννοια, οι εκπαιδευτικοί θα 

πρέπει να είναι σε θέση να επιλέξει και να εφαρµόσει τη µέθοδο της εκπαίδευσης στο οποίο οι µαθητές 
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µπορούν να εκπαιδεύονται πιο αποτελεσµατικά. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να γνωρίζουν τις µεθόδους της 

εκπαίδευσης τους και θεωρούν την προσέγγιση των µαθητών τους στη µάθηση [3].   

Bilgin, Uzuntiryaki και Geban έδειξαν στη µελέτη τους ότι φοιτητής προσανατολισµό δραστηριότητες 

επηρεάζουν τα κίνητρα των µαθητών µε έναν θετικό τρόπο [3]. Σε αυτή τη διαδικασία, οι µαθητές µαθαίνουν 

όχι την ίδια την πληροφορία, αλλά πώς να τους φτάσουν. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, τις σκέψεις τους, να 

αλλάξουν σε ένα θετικό τρόπο, επειδή µαθαίνουν στην πράξη. Συµπεράσµατα της µελέτης της Tekin και Ayas 

µας δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί χηµεία δείχνουν µια θετική προσέγγιση στην εκπαίδευση στην υπηρεσία και 

χρειάζονται µαθήµατα που έδαφος για νέα µέθοδος διδασκαλίας και approachs στο πιο [4]. 

 

4.3. Ευρήµατα σχετικά µε τις γνώσεις στον τοµέα 

Πεδίο γνώση των εκπαιδευτικών και την ικανότητά τους να τα χρησιµοποιούν αποτελεσµατικά θα πρέπει να 

ληφθεί ως ένα σηµαντικό σηµείο. Αυτοί που έχουν επαρκείς γνώσεις στον τοµέα και την ικανότητα να τα 

χρησιµοποιούν δεν θα έχει καµία δυσκολία στην προµήθεια αποτελεσµατική εκπαίδευση. Özden γίνει 

αξιολόγηση του παρατηρήσεις µε 72 δασκάλους χηµεία »και χρησιµοποιώντας διάφορα εργαλεία µέτρησης 

[5]. Αποτελέσµατα της µελέτης έδειξαν ότι η εκπαίδευση που λαµβάνουν οι εκπαιδευτικοί στα πανεπιστήµια 

δεν είναι επαρκής για να διδάξει και να στερούνται των γνώσεων σχετικά µε την τρέχουσα διδακτέα ύλη. 

Εξάλλου, η ανεπάρκεια του φυσικού περιβάλλοντος, των αρνητικών επιπτώσεων της «εξεταστικό άγχος και 

βιβλία τάξη µαθητών είναι ανεπαρκής εξηγούνται ως εµπόδια στη διδασκαλία της χηµείας. 

Σε αυτό το πλαίσιο, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν ένα επίπεδο γνώσεων που τους επιτρέπει να είναι 

κυρίαρχη στον κλάδο τους, καθώς είσαι upbrought. Εκτός αυτού, θα πρέπει να είναι σε θέση να εφαρµόσουν 

µεθόδους για να παρουσιάσουν τις γνώσεις τους αποτελεσµατικά. 

 
4.4. Συµπεράσµατα σχετικά µε την αξιολόγηση των µαθησιακών προϊόντων 

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της µάθησης προϊόντα είναι σηµαντικό για µας να καταλάβουµε πώς η 

εκπαίδευση είναι. Από την άποψη αυτή, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν επάρκεια στη µέθοδο αξιολόγησης 

και τεχνικών και την ικανότητα στη χρήση τους, πριν από την αποφοίτηση. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί θα 

πρέπει να ενηµερωθεί για τις καινοτοµίες στην αξιολόγηση, σε χρόνο υπηρεσίας τους. Demircioğlu και 

Demircioğlu εξέτασε αν οι ερωτήσεις που οι εκπαιδευτικοί ζητούν χηµεία στις εξετάσεις τους, είναι κατάλληλα 

για στοχευµένες συµπεριφορές στη µελέτη τους [6]. Τα 389 ερωτηµατολόγια συγκεντρώθηκαν και αναλύθηκαν 

στο τέλος της µελέτης. Ανακάλυψαν ότι οι εκπαιδευτικοί δεν καταρτίζουν ερωτήσεις εξετάσεις τους, σύµφωνα 

µε στοχευµένες συµπεριφορά και στερούνται στην αξιολόγηση και µέτρηση. Έτσι, η εκπαίδευση των 

εκπαιδευτικών για την αξιολόγηση και µέτρηση τόνισε. Μια άλλη µελέτη επεσήµανε ότι γυµνάσιο καθηγητών 

φυσικής έλλειψη σε πληροφορίες σχετικά µε τα κριτήρια που θα πρέπει να ακολουθήσει την προετοιµασία 

ερώτηση [7]. 
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4.5. Ευρήµατα σχετικά µε την αναγνώριση του προγράµµατος διδασκαλίας 

Πρόγραµµα σπουδών επιστήµης άλλαξε στο χρόνο και να είναι έτοιµοι προγράµµατα που περιλαµβάνουν 

νέες προσεγγίσεις. Τα προγράµµατα διδασκαλίας επιστήµης που στηρίζεται σε ακτιβισµό των σπουδαστών 

και τη µάθηση µε καθιστικό, ασκείται στην Τουρκία το 2005. Το 2013, τα προγράµµατα διδασκαλίας της 

επιστήµης ενηµερώνεται φέρνοντας την έρευνα και την επιχειρηµατολογία στην πρώτη γραµµή. Ως εκ τούτου, 

οι εκπαιδευτικοί πρέπει να δοθούν οδηγίες σχετικά µε αυτά τα προγράµµατα διδασκαλίας. Στη µελέτη του, 

πήρε Ercan απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά µε την εφαρµογή του προγράµµατος διδασκαλίας [8]. 

Επεσήµανε ότι έλειπε στην αξιολόγηση και µέτρηση είχε και προτάσεις για το πώς το πρόγραµµα διδασκαλίας 

µπορεί να είναι πιο κατάλληλα είπε. Yadigaroğlu και Demircioğlu αναθεωρηµένη προβλήµατα που 

αντιµετωπίζουν στην εφαρµογή του προγράµµατος διδασκαλίας της χηµείας στη µελέτη τους [9]. Η µελέτη 

τους έδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται εκπαίδευση στην υπηρεσία, προκειµένου να εφαρµοστεί το 

πρόγραµµα διδασκαλίας. 

 
4.6. Τα ευρήµατα σχετικά µε τη χρήση των εκπαιδευτικά βιβλία 

Οι πηγές που ετοιµάζονται µαζί µε το πρόγραµµα διδασκαλίας θα πρέπει να τεθεί σε αποτελεσµατική χρήση 

από τους εκπαιδευτικούς. Μία από αυτές τις πηγές είναι βιβλία. Η αποτελεσµατική χρήση των βιβλίων φυσικά 

θα εξασφαλίσουν παιδεία στο επίπεδο που προορίζεται. Nakiboğlu ανέλυσε τη χρήση των εκπαιδευτικών 

χηµεία »φυσικά βιβλία [10]. Η µελέτη έδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί δεν λαµβάνουν βιβλία, όπως το πώς θα 

έπρεπε και δίνουν µόνο στις ερωτήσεις αξιολόγησης. Σε αυτό το πλαίσιο, «οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται 

εκπαίδευση σε υπηρεσία για το πώς θα µπορούσαν να χρησιµοποιήσουν τα εργαλεία στην τάξη. Tekin και 

Ayas αξιολόγηση των εκπαιδευτικών χηµεία »στην υπηρεσία των αναγκών [11]. Η µελέτη πραγµατοποιήθηκε 

σε 30 δασκάλους και τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί δεν είναι αρκετά επαρκείς για τις µεθόδους 

µε τις οποίες οι εκπαιδευτικοί αξιολογούν τους µαθητές σε ένα ενεργό περιβάλλον και που χρειάζονται σε 

µαθήµατα σχετικά µε αυτό το θέµα.  

 
5. Αποτελέσµατα και Σχολιασµός 

Οι εκπαιδευτικοί επαγγελµατισµό στον τοµέα τους µπορεί να επιτευχθεί µε την ενσωµάτωση στην υπηρεσία 

και η προϋπηρεσιακή εκπαιδευτικές δραστηριότητες [12]. Στο πλαίσιο αυτό, στην Τουρκία, τις ανάγκες χηµεία 

των εκπαιδευτικών στην εκπαίδευση στην υπηρεσία µας λένε ότι θέλουν να µάθουν και να είναι σε θέση να 

εφαρµόζουν µεθόδους και τεχνικές διδασκαλίας που περιλαµβάνουν κυρίως νέες προσεγγίσεις. Μαζί µε αυτό, 

τη γνώση στον τοµέα των εκπαιδευτικών είναι απαραίτητη για να ενισχυθεί. Οι καθηγητές γενικά δεν έχουν 

προβλήµατα σχετικά µε τη διαχείριση της τάξης, αλλά αυτό µπορεί να είναι ένα πρόβληµα στα πρώτα χρόνια 

τους. Είναι, επίσης, τόνισε ότι η κατάλληλη στήριξη θα πρέπει να δοθεί για το πώς θα πρέπει να µαθαίνουν να 

αξιολογούνται τα προϊόντα, την αναγνώριση του προγράµµατος διδασκαλίας, η αποτελεσµατική χρήση των 

βιβλίων της κατηγορίας. 
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