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Абстрактен
Важно е учителите да получат образование и обучение преди и в експлоатация. Формата на
образованието, да се даде трябва да се избира според нуждите и се сблъсквали с проблеми. В тази
връзка изследвания за образованието на учителите по химия в експлоатация в Турция бяха
анализирани. Резултатите се събраха ни казват, че учителите се нуждаят от обучение на работното
място за управлението на класната стая, методите на преподаване и техники, познаване на общо
учение областта, оценка на учебни продукти, признаването на учебните програми и използването на
учебници по същество.

1. Въвеждане
Обучение на обучители винаги е бил над всички важни теми. В тази връзка, много различни политики
на образованието на учителите идват на дневен ред във всяка страна. Различни приложения се
провеждат и сортове се появяват във форми на учителите възпитание от време на време, и в Турция.
В Турция, учителите се обучават в образователните факултети в университетите. През 1997 г. Yok
съвет на висшето образование трябва да преразгледа политиката си в педагогическото образование. В
процеса на промяна на конфигурацията ", 3,5 +1,5 години" се превръща в предпоставка за отглеждане
на средата обучение на учителите. Наред с това, студентите във Факултета на науката и литературата
може да бъде средна учител от получаване на образуването образование.
Единствено образованието на учителите трябва да бъдат взети като цяло; познаване на областта,
педагогически поле и обща култура трябва адекватно да бъдат инструктирани да ги. В това отношение
трябва да се открои нуждите на учителите в експлоатация време да има такива дейности, свързани
преди обслужването време. Класификацията по-долу могат да бъдат изброени, когато се анализират
проблемите, пред които са изправени в обучението по химия в Турция:
•

Преподавателските методи и техники

•

Поле на знанието

•

Managing дисциплина в клас

•

Оценяването на продукти на учене

•

Признаване на програмата за обучение

•

Използване на учебници
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2. Целта на изследването
В това изследване, първоначално и текущо обучение на учители по природни науки в Турция са
анализирани, проблемите се отбележи, информация за предмети, които учителите се нуждаят от
обслужване в областта на образованието и неща, които може да се направи са включени.

3. Метод
Дескриптивна изследване метод е бил използван в това изследване. Този метод включва приложения,
които ни позволяват да се анализира настоящата ситуация. Специално са разгледани проблемите за
обучение на учители по природни науки и възможни препоръки решение в това отношение.

4. Данни
4.1. Констатации, свързани с класа дисциплина
Важно е да има дисциплинирани околната среда в областта на образованието, за предметите, които се
разбира ясно. Понятието дисциплина описва правила и разпоредби за група от хора, които са се
събрали за една обща цел, да живеят в ред и предпазни мерки, които трябва да бъдат взети в това
отношение [1]. Ние не трябва да възприемат идеята, че казва на учениците, трябва да седят тихо и да
слушате на учителя, когато говорим за понятието "дисциплина". За ефективно образование, всички
фактори трябва да бъдат поставени в образователната среда, поради което може да бъде
предоставена реална дисциплина и управлението на класната стая. В един от своите проучвания,
Тезджан и Демир анализирани на дисциплината поведението на гимназиални учители по химия по
време на урок [2].
В тази връзка, те се събраха становищата на 43 гимназиални учители по химия. Тя подчерта, че
учителите по химия управлението на класната стая, да си държат изпити в сигурна среда, че жените
студенти са по-успешни и първа година са по-трудни за учителите да управляват своите класове.
Следователно, кандидатите трябва да бъдат обучени за учители, че те могат лесно да управляват
своите класове в първите си години.

4.2. Констатации по отношение на преподавателските методи и техники
Една от най-важните точки в продължаване на образованието околната среда и е акт на управление на
образованието и начина, по който се обучават. В този смисъл, учителите трябва да бъде в състояние
да взема и прилага на образованието метод, при който учениците могат да бъдат по-ефективно
образование. Учителите трябва да знаят своите образователни методи и разгледа подхода на своите
студенти в обучение [3].
Билгин, Uzuntiryaki и Geban показа в тяхното изследване, че студентски ориентирани действия влияят
върху мотивацията на студентите по позитивен начин [3]. В този процес, учениците се научат да не
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самата информация, но как да се достигне до тях. В тази връзка, мислите им се променят в
положителна посока, защото те учат в действие. Заключенията на проучване на Текин и Ayas ни
показват, че учителите по химия показват положителен подход към образованието в експлоатация и се
нуждаят от курсове, че земята на нов метод на преподаване и approachs най-много [4].

4.3. Констатации по отношение на областта на знанието
Поле знания на учителите и тяхната способност да ги използват ефективно, трябва да се приема като
важна точка. Тези, които са адекватно поле знания и умения да ги използват, няма да има никакви
трудности в придобиването на ефективно образование. Йозден си оценка с наблюдения на 72
учителите по химия и използване на различни инструменти за измерване [5]. Резултат от изследването
показват, че образованието, че учителите вземат в университетите не е достатъчна, за да преподават
и те нямат познания за текущата учебна програма. Освен това, неадекватността на физическа среда,
отрицателните ефекти на учениците тест тревожност и книги клас "е неадекватна са обяснени като
пречки в преподаването химия.
В този контекст, учителите трябва да имат ниво на знание, което им позволява да бъде доминиращ в
техния бранш, тъй като те са upbrought. Освен това, те трябва да бъдат в състояние да прилага
методи, за да представят своите знания ефективно.

4.4. Констатации по отношение на оценката на учебни продукти
За нас е важно да се разбере как образование е оценка на учителите на учебни продукти. В този
аспект, учителите трябва да имат адекватност на методите и техниките за оценка и способността да ги
използват, преди дипломирането. В допълнение, учителите трябва да бъдат инструктирани за
иновации в оценката, в тяхната служба време. Demircioğlu и Demircioğlu провери дали въпросите, които
учителите по химия искат в техните изпити са подходящи за целеви поведение в тяхното изследване
[6]. 389 анкетни карти са събрани и анализирани в края на проучването. Те открили, че учителите не
подготвят своите изпитните въпроси в съответствие с целева поведение и при тях липсва оценка и
измерване. По този начин, подготвящи учители за оценка и измерване се подчертава. Друго проучване
посочи, че средното училище физика учители нямат информация за критериите, които те трябва да
следват в въпрос на подготовка [7].

4.5. Констатации по отношение на признаването на програмата за обучение
Науката учебна програма се променя във времето и са готови програми, които включват нови подходи.
Учебни програми Наука, които са основани на студентската активност и учене чрез живот, се
практикуват в Турция през 2005 г. През 2013 г., науката се актуализират учебните програми, като
научни изследвания и аргументация на преден план. Следователно, учителите трябва да бъдат
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инструктирани за тези учебни програми. В кабинета си, Ercan мненията на учителите за прилагане на
програмата за обучение [8]. Той посочи, че липсва оценка и измерване и предложения за това как
програмата учение може да бъде по-адекватно казал. Ревизираните проблеми yadigaroğlu и
Demircioğlu изправени в прилагането на програмата за обучението по химия в тяхното изследване [9].
Тяхното изследване показва, че учителите се нуждаят от образование в експлоатация, за да приложи
програма за преподаване.

4.6. Констатации по отношение на използването на учебници
Източници, които са готови заедно с програмата за обучение трябва да бъдат поставени, за да се
използват ефективно от учителите. Един от тези източници са учебници. Ефективно използване на
учебници ще осигури образование в планираното равнище. Nakiboğlu анализира използването на
учителите по химия разбира книги [10]. Проучването показа, че учителите не вземат учебници и как те
трябва да и се случват само даде място на въпросите за оценка. В тази връзка, учители в
експлоатация образование, как те биха могли да използват в клас инструменти. Текин и Ayas преглед
на учителите по химия "в сферата на услугите нужди [11]. Проучването е проведено на 30 учители и
резултатите показват, че учителите не са достатъчни, за методите, по които учителите оценяват
учениците в активна среда и те трябва в курсове за тази тема.

5. Резултати и коментари
Учителите професионализъм в своята област може да бъде постигнато чрез интегриране в
експлоатация и обслужване образователни дейности [12]. В този контекст, в Турция, нуждите на
учителите по химия в областта на образованието в експлоатация ни казват, че искат да учат и да бъде
в състояние да прилага методи на преподаване и техники, които включват по-специално нови подходи.
Наред с това, поле на знанието на учителите е необходимо да се повиши. Учителите обикновено не
изпитват затруднения за управлението на класната стая, но това може да бъде проблем в първите си
години. Това е също така посочи, че трябва да се даде адекватна подкрепа за това как трябва да бъдат
оценени учебни продукти, признаване на програмата за обучение, ефективно използване на учебника.
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