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Characteristics of Educational Psychology
لة طرنطترين تايبةتمةندييةكان 
•	 سةربةخؤيي 
•	ثوختةي دةرئةنجامة ثةروةردةيي و زانستي بة طوصرةي بيردؤزو بنةماي دةرووني جياواز
•	تايبةتمةندي 
•	بنةماي تاقيكاري و لصكؤلينةوةي زانستي 


سةربةخؤيي:
تاكو ئيستا زؤربةي زؤري ديراسةكان طةيشتونةتة ئةو ئةنجا مةي كةوا دةروونزاني ثةروةردةيي بريتية لة كؤمةلة راستيةكي وةرطيراو لة لقة جياوازةكاني زانستي دةروونزاني . 
بةلام  ثاشان دةروونزاني ثةروةردةيي  ضةند طؤرانكارييةكي  لة سروشتي  دةروونزاني كرد, واتة هةستا بة خؤجياكردنةوة لة زانستةكاني تر كة ثيشتر بريتي بوو بة ثشت بةستن لة ليكؤلينةوةو دةرئةنجامانةي كة لةبوارةكاني تر بة دةستي دةطةشت. كةضي ثيشكةوتنةكان لةو بوارةدا هاني دا كةوةك زانستيكي سةربةخؤ برياربدات ئةويش تةنها بة ثشت بةستن بةو تويذينةوانةي كة خؤي ئةنجامي دةدات. 

Question

ئايا دةروونزاني ثةروةردةيي تواني رةخنة لةو زانستانة بطريت كة ثيشتر وةكو سةرضاوة بةكاري دةهينان؟

Question

What do you think about the idea that Educational Psychology is the best way to make good teacher in the future?  
ثيتواية دةروونزاني ثةروةردةي ريطايةكة بؤ بنيات نان وة درووستكردني ماموستاي باش لة دوا رؤذ ؟

 زانستي دةرووني كة بؤ ئامادةكردني مامؤستا هةولدةدات لة سةر دوو ثايةي سةرةكي وةستاوة.
يةكةم
دةتوانن ئاشناي سروشتي فيربووني ثؤلي و سروشتي ئةو هؤكارانة بن كة بة ثلةيةكي زؤر وورد كاريطةري لة فيربوون دةكات.
دووةم
دةتوانن ثؤلينكاري و رييككاري بؤ هؤكارةكان بكةن 

ثوختةي دةرئةنجامة ثةروةردةيي و زانستي بة طوصرةي بيردؤزو بنةماي دةرووني جياواز:
لة رصطةي ئةو تايبةتمةنديةوة لصكؤلةرة دةرونيةكان لايةنصكي باش لة كارامةي و ديدطا لة رونكردنةوةي راستيةكان, ضونكة  لةو رصطةيةوة هةولدةدرصت فصربصت  لة  ضؤنيةتي حستنة رووي  بيردؤزو بنةما طشتيةكان لة لايةنة جؤراو جؤرةكان و دةرئةنجامةكاني ثرؤسة ثةروةردةييةكان. هةروةها سةبارةت بة بنةما نةزةريةكان  كة بؤتة هؤي دروست بوني  ضةند لقصكي جياواز  لة شصوازةكاني ثةروةردةيي. ئةمةش دةبصتة هؤي ئةوةي لة سةرةتادا راستي و بنةما دةروونيةكان شيبكاتةوة ثاشان دةرئةنجامةكان  بة شصوةيةكي ثةروةردةي و ثراكتيكي جصبةجص دةكات .  


تايبةتمةنديتي  Specialist :
ثاش ئةوةي دةروونزاني ثةروةردةيي تايبةتمةندي خؤي وةرطرت كة بووة يةكصك لة سيفةتة ديارةكاني ئةو زانستة, ئيتر هةولةكاني دةروونزانة ثةروةردةييةكان بريتي بوو لة طةران وة لصكؤلينةوة لة خودي طرفتةكان.
واتة مةنهةجي زانستةكةيان طؤري بؤ نمونة ثصشتر تةنها طرنطي دان بوو بة ثةروةردة بةلام ثاشان بوو بة شتصكي سةرةكي كة ليكؤلينةوة لةو كصشانة بكات كة دةروونزاني طشتي نةي تواني ضارةسةريان بؤ بدؤزصتةوة.



ئةو طؤرانكاريانةي كة وايان كرد دةروونزاني ثةروةردةيي تايبةتمةندي  هةبيت:
طؤرانكارييةكان بة شيوةيةكي طشتي لة مةنهةج كران وةكو:
وانة وتنةوة بةشيوازي جياواز, بة تايبةتي بة بةكارهيناني مةنهةجي نويي جؤراوجؤر كة ئةوانيش بريتي بوون لة ((ضالاكي, دةستنيشان كردني ئاستةنطةكاني زانستي وة دؤزينةوةي ضارةسةري بؤي,باشتر كردني شيوازي وانةوتنةوة لة حزانة, فيركردني طةورةكان وة ئاراستة كردني زانستي))

بنةماي تاقيكاري و لصكؤلينةوةي زانستي:
زانستي دةروونزاني ثةروةردةي تةنها لة جصبةجصكردنةكاني ثةروةردةيي  بؤ طةيشتن لة ضةمك و بيردؤزو بيروبؤضونةكان بة شصوةيةكي نةزةري نةوةستاوة. بةلكو هةولدةدات بة شصوةيةكي زانستي وة تاقيكاري شيكاري لايةنة ثةروةردةييةكان بكات. واتة دةستكةوتني هةر شتصك لة رصطةي تاقيكارييةوة رصطةيةكة بؤ طةيشتن و بةجصطةياندني دةروونزاني لة سةر لايةني ثةروةردةيي.  

