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Okulda kimya sunum

Kurs Sunumu için ilgili bağlantıyı tıklatın, .zip biçimli dosyayı bilgisayarınıza indirin, ardından bölümlere bölün (Tümünü Ayıklayın) ve dosyayı bu bölümdeki .exe uzantılı çalıştırın. Ek bilgi için buraya tıklayın. Bir sorun varsa veya oluşturmak istiyorsanız &gt; satilmis.kaya@inonu.edu.tr menü simgesine tıklayarak seçim bölümü yapabilirsiniz.
1 Fizik, Kimya ve Biyoloji Öğretmeninin Müfredata BakışıDr. Fatih Mercan Müfredatı 2 Değişiklik2005 – Temel Eğitim Fen ve Teknoloji ders programı değişti. 2008 - Ortaöğretim Fizik, Kimya ve Biyoloji dersleri değişti. Bu yıl, yeni program ilk mezunları verir. 3 FKBSScoring Müfredatında Öne Çıkanlar Açıkça tanımlanmış bilimsel
okuryazarlığın (sınırlamalarla) yaşam öğrenimi ile çeşitlendirilmesi spiral öğretim yöntemlerinin yapısının kazanılması (deneyler) Değerlendirmenin çeşitlendirilmesinin ölçülmesi temelde öğrenci merkezlidir (günlük yaşam bağlamında) kavramsal temelli problem çözme bilgisi ve bilimsel süreç becerileri iletişim bilim-toplum-teknoloji-çevre
becerileri ve bilgi becerileri bilimsel tutum ve değerler 4 Önemli Öğretmen öğretim programlarının uygulanmasında bu programın nasıl anlayacağı ve öğrencilerin ne öğrendiğini belirler. Öğretmenler güncelleştirilmiş fizik, kimya ve biyoloji öğretim programı hakkında ne düşünüyor? Yeni müfredatla öğretmenler için neler değişti? 27 okulda
99 öğretmenle yüz yüze görüşmeler (18 AL, 9 GL) (F=39, K=31, B=29) öğretmenlere göre 5 Fkb kurs hedefi yükseköğretime geçiş sınavlarına hazırlıktır. İlk bakışta, o zaman (müfredat) mükemmel görünüyor uygulamak değil. Dört yıllık kimya müfredatının tamamı lisede genel bir kültür olarak toplanır ve özellikle kimyanın hayatımızda
nereden geldiği ve gerçek hayattan geldiği göz önüne alındığında, günlük yaşama kimya ekler. Ama sonuçta, iş yerinde bir üniversite sınavı var, ve bu gençlerin geleceğini belirleyen çok önemli bir iki buçuk saatlik sınav ... İşe yaramayacak. Sonuç olarak, bunu yapmaya çalışıyoruz, ve çocuklarımıza temel kimya bilgilerini vermeye
çalışıyoruz, böylece iyi bir üniversite kazanabilecekler, ve her zaman sorguluyoruz: üniversite sınavı sorusu bu yeni müfredatı nasıl üretecek? (1060,K) 6 Öğretmenlere göre fkb öğretim programlarının içeriği ve yapısı Günlük yaşama göre iyi ağırlıklı kavrama işlenmemiş verilmiştir - kötü sığ 9.sınıf, sınıf 10 ve sonra konular belirli ve ağırlık
kısıtlamaları değildir, biz öğretmen dersleri detay gidin Bildiği gibi, iş - verilecek içeriğin ne kadar derin olduğunu belirleyen spiral yapı kötü - konular bozuldu 7 Öğretim Metodları Öğretmenlere göre Öğretim Yöntemlerimiz Değişmedi Öğretim yöntemlerimiz değişmedi Biz deney yapmayız (düşük deneme düzeyi, laboratuvar ve malzeme
eksikliği, zaman yok) 8 Ölçme ve Değerlendirme Öğretmenlere göre, yükseköğretime geçiş sınavlarıiçin temel kriterler Sınav ve sınavlarda soruların sorulmasını bekliyoruz sınav ve programlardaki sorular uygun değilse ve öyle kalacaktır 9 Öğretmenin müfredat geliştirme öğretim programlarına bakışı, öğretmenin akademik sivitas okula
hiç olmamıştı sanki alınmamış gibi değil üstten aşağı geldi. Program öğretmenlere yeterince uygulanmadı. Öğretmenin soruları var ve interlo konuşmaları yok. Hizmette eğitim çok yetersiz olmuştur (bir gün seminerler, biçimlendirici öğretmenler) 10 Öğretmen görüşleri Yeni programa hazır değiller Yeni programa hazır değiller SBS odak ve
ezberleme 11 Sonuç ve Tavsiyeler Üniversite sınavları en büyük problemler ve üniversite sınavları yeni öğretim programı ile uyumlu hale gelmelidir sadece konu sıralamaları ve içerik değiştirilen öğretim yöntemleri değişmedi. Müfredatı uygulamak için herhangi bir plan yoktur, öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme uzmanları olmaları için
desteğe ihtiyaç duyulmalıdır.
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