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Coimriú
Tá sé tábhachtach do mhúinteoirí a fháil oideachas agus oiliúint roimh agus i seirbhís. Ba chóir an fhoirm an
oideachais a bheidh le tabhairt a roghnú de réir riachtanais agus fadhbanna a bhíonn. I dtaca leis seo, taighde
faoi na múinteoirí cheimic 'oideachas i seirbhís sa Tuirc rinneadh anailís. Na torthaí a bailíodh a insint dúinn
go gcaithfidh múinteoirí oiliúint inseirbhíse faoi bhainistíocht an tseomra ranga, teagasc modhanna agus na
teicnící, eolas ar réimse na múinteoireachta ginearálta, meastóireacht ar tháirgí foghlama, mar aitheantas ar
churaclaim agus coursebooks ag baint úsáide as go bunúsach.

1. Réamhrá
Cuireadh oiliúint ar oideachasóirí i gcónaí thar aon ábhair thábhachtacha. Maidir leis seo, a thagann
pholaitíocht éagsúla den oideachas múinteoirí ar chlár oibre i ngach tír. A chur le hiarratais éagsúla ar siúl
agus cineálacha plandaí atá ann i bhfoirmeacha múinteoir am amú ó am go ham, chomh maith sa Tuirc. Sa
Tuirc, múinteoirí oideachas i ndámha oideachas in ollscoileanna. Sa bhliain 1997, is gá YOK (Bord
Ardoideachais) athbhreithniú a dhéanamh ar a gcuid polaitíochta in oideachas múinteoirí. Sa phróiseas
chumraíocht ath-, "3,5 +1,5 bliana" tháinig chun bheith ina réamhriachtanas le haghaidh am amú lárscolaíochta múinteoirí. Chomh maith leis seo, freisin, is féidir a bheith mhic léinn ag dámh na heolaíochta
agus na litríochta lár-scoile múinteoir ag dul oideachais fhoirmiú.
Amháin, ba chóir oideachas múinteoirí a chur ina n-iomláine; Ba chóir eolas ar réimse allamuigh,
oideolaíochta agus cultúr ginearálta treoir leordhóthanach a thabhairt dóibh. Maidir leis seo, ba chóir do
mhúinteoirí riachtanais in am tseirbhís a singled amach a bheith acu le gníomhaíochtaí a bhaineann le nós
roimh am seirbhíse. Is féidir leis an aicmiú thíos a liostú, nuair ar na fadhbanna a bhíonn sa cheimic teagaisc
sa Tuirc Déantar anailís ar:
•

Modhanna teagaisc agus teicnící

•

Eolas Field

•

Msmacht anaging sa rang

•

Meastóireacht a dhéanamh ar tháirgí foghlama

•

Aitheantas clár teagaisc

•

Úsáid coursebooks
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2. Aidhm an Taighde
Sa taighde seo, oiliúint tosaigh agus inseirbhíse múinteoirí eolaíochta sa Tuirc Déantar anailís ar, fadhbanna
le fios, eolas faoi na hábhair go gcaithfidh múinteoirí in oideachas seirbhíse agus rudaí is féidir a dhéanamh
san áireamh.

3. Modh
Baineadh úsáid as modh suirbhé tuairisciúil sa taighde seo. Áirítear leis an modh iarratais a ligfidh dúinn chun
anailís a dhéanamh staid reatha. Go háirithe na fadhbanna mar gheall ar an oiliúint múinteoirí eolaíochta agus
moltaí réiteach féideartha a athbhreithniú maidir leis seo.

4. Torthaí
4.1. Torthaí a bhaineann le i-aicme disciplín
Tá sé tábhachtach go mbeadh timpeallacht disciplínithe i réimse an oideachais d'ábhair a thuiscint go soiléir.
Cur síos ar an nóisean de smacht rialacha agus na forálacha do ghrúpa de dhaoine, go bhfuil a bailíodh le
haghaidh comhchuspóra, chun cónaí in ord agus réamhchúraimí is gá a ghlacadh maidir leis seo [1]. Níor
chóir dúinn a bhraitheann an smaoineamh a insíonn chóir do mhic léinn suí go ciúin agus éisteacht leis an
múinteoir nuair a labhraíonn muid an "smacht" téarma. I gcás oideachas éifeachtach, ba cheart na bhfachtóirí
uile a chur sa timpeallacht oideachais, dá bhrí sin, is féidir smacht iarbhír agus bainistíocht an tseomra ranga
a chur ar fáil. I gceann dá gcuid staidéir, anailís Tezcan agus Demir na iompraíochtaí smacht na múinteoirí
scoile ard ceimic le linn ceachta [2].
I dtaca leis seo, a bailíodh siad tuairimí de 43 múinteoirí scoile ard cheimic. Tá sé seo béim ar go bhfuil
múinteoirí ceimic bainistíochta seomra ranga, a shealbhú a gcuid scrúduithe i dtimpeallacht slán; go bhfuil
daltaí mná níos rathúla agus na chéad bhliana go bhfuil sé níos deacra do mhúinteoirí a bhainistiú a gcuid
ranganna.
Dá réir sin, ba chóir d'iarrthóirí múinteoir a bheith oilte gur féidir leo a bhainistiú go héasca a gcuid ranganna
ina chéad bhliain.

4.2. Torthaí maidir le modhanna múinte agus teicnící
Ceann de na pointí ríthábhachtach i leanúint timpeallacht oideachais go maith an gníomh a threorú oideachas
agus ar an mbealach atá ag fáil oideachais. Sa chiall seo, ba chóir do mhúinteoirí a bheith in ann a phiocadh
agus iarratas a dhéanamh ar an modh oideachais ina féidir le mic léinn a bhealach níos éifeachtaí oideachas.
Ba chóir do mhúinteoirí a fhios a gcuid modhanna oideachais agus a gcuid mac léinn 'cur chuige a mheas i
bhfoghlaim [3].
Bilgin, Uzuntiryaki agus Geban Léirigh i gcuid staidéar a théann i bhfeidhm gníomhaíochtaí mac léinn atá
dírithe ar spreagadh mac léinn ar bhealach dearfach [3]. Sa phróiseas seo, ag foghlaim na scoláirí an t-eolas
féin ach conas a bhaint amach dóibh. Laistigh seo, athrú a gcuid smaointe ar bhealach dearfach, mar gheall
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ar a fhoghlaimíonn siad i ngníomh. Léiríonn chonclúidí staidéir a d'Tekin agus Ayas dúinn go léiríonn
múinteoirí cheimic cur chuige dearfach ar an oideachas i seirbhís agus cúrsaí gá go talamh ar an modh
teagaisc agus approachs nua ar a mhéad [4].

4.3. Torthaí maidir le heolas réimse
Ba chóir eolas ar Réimse na múinteoirí agus ar a gcumas iad a úsáid go héifeachtach glacadh leis sin mar
phointe tábhachtach. Ní bheidh na cinn a bhfuil eolas leordhóthanach réimse agus an cumas chun úsáid a
bhaint astu aon deacracht ag soláthar oideachas éifeachtach. Özden rinne sé measúnú le 72 múinteoir
cheimic 'tuairimí agus ag baint úsáide as uirlisí tomhais éagsúla [5]. Thoradh ar an staidéar go bhfuil an toideachas a ghlacadh do mhúinteoirí in ollscoileanna go leor chun múineadh agus easpa siad in eolas faoi
churaclam atá ann faoi láthair. Thairis sin, neamhdhóthanacht na timpeallachtaí fisiciúla, héifeachtaí diúltacha
a 'imní tástála agus leabhair ranga' mic léinn a bheith neamhleor a mhíniú mar constaicí sa cheimic teagaisc.
Sa chomhthéacs seo, caithfidh múinteoirí a bhfuil leibhéal eolais a ligeann dóibh a bheith ceannasach i nbrainse mar tá siad upbrought. Thairis sin, ba cheart go mbeidís in ann na modhanna seo a chur i láthair a
gcuid eolais go héifeachtach.

4.4. Torthaí maidir le meastóireacht ar tháirgí foghlama
Tá na múinteoirí meastóireacht ar tháirgí foghlama tábhachtach dúinn a thuiscint conas an t-oideachas. Sa
ghné seo, ní mór do mhúinteoirí a bheith leorgacht i modh meastóireachta agus teicnící agus an cumas chun
iad a úsáid, roimh chéim. Ina theannta sin, ba chóir do mhúinteoirí a theagasc faoi nuálaíochtaí linn na
meastóireachta, i n-am seirbhíse. Demircioğlu agus Demircioğlu scrúdú cibé an bhfuil na ceisteanna a iarraidh
ar mhúinteoirí ceimic i gcuid scrúduithe cuí iompar dírithe i gcuid staidéir [6]. 389 ceistneoir a bailíodh agus a
ndearnadh anailís orthu sa deireadh an staidéir. Fuair siad amach nach bhfuil múinteoirí a ullmhú a gcuid
ceisteanna scrúdaithe ar aon dul le hiompar ar díríodh orthu agus easpa siad i measúnú agus tomhas. Dá bhrí
sin, tá múinteoirí oideachas a chur faoi mheastóireacht agus tomhas béim. Staidéar eile le fios go bhfuil easpa
lár scoil múinteoirí fisice i faisnéis faoi na critéir ba chóir iad a leanúint i [7] a ullmhú gceist.

4.5. Torthaí maidir le haitheantas ar chlár teagaisc
Churaclam Eolaíochta athrú in am agus i gcláir go n-áiríonn cur chuige nua a ullmhú. Gcláir theagaisc
Eolaíochta go bhfuil bunaithe ar activism mac léinn agus ar fhoghlaim trí maireachtála, á gcleachtadh sa Tuirc
i 2005. I 2013, cláir teagaisc eolaíochta atá cothrom le dáta le taighde agus argumentation a thús
cadhnaíochta. Dá réir sin, caithfidh múinteoirí a theagasc faoi na cláir teagaisc. Ina staidéar, thóg Ercan
múinteoirí tuairimí faoi cur i bhfeidhm [8] clár teagaisc. Dúirt sé go raibh siad i measúnú agus tomhas agus bhí
moltaí maidir le conas is féidir clár teagaisc ar bhealach níos leordhóthanaí a dúirt. Fadhbanna Yadigaroğlu
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agus Demircioğlu athbhreithnithe atá os comhair i bhfeidhm chlár teagaisc ceimic i gcuid staidéir [9]. A Léirigh
an staidéar go gcaithfidh múinteoirí oideachais i mbun seirbhíse d'fhonn a chur i bhfeidhm clár teagaisc.

4.6. Torthaí maidir le húsáid coursebooks
Is gá do na foinsí a ullmhaítear chomh maith le clár teagaisc a chur a úsáid go héifeachtach ag na múinteoirí.
Tá ceann de na foinsí leabhair chúrsa. Beidh úsáid éifeachtach leabhair chúrsa a chinntiú oideachas leibhéal
atá beartaithe. Nakiboğlu anailís ar na múinteoirí cheimic 'úsáid ar ndóigh leabhair [10]. Léirigh an staidéar
nach múinteoirí leabhair chúrsa le conas ba chóir dóibh agus iad a thabhairt ach amháin chun ceisteanna a
mheasúnú. I dtaca leis seo, is gá na múinteoirí in oideachas seirbhíse i conas a d'fhéadfadh siad a úsáid uirlisí
seomra ranga. Tekin agus Ayas athbhreithniú múinteoirí cheimic 'i riachtanais na seirbhíse [11]. Bhí an
staidéar ar 30 múinteoir agus na torthaí a thaispeáin siad nach bhfuil múinteoirí go leor leor faoi na modhanna
a mheas múinteoirí na mic léinn i dtimpeallacht gníomhach agus is gá iad ar chúrsaí inseirbhíse faoin ábhar
seo.

5. Torthaí agus Tráchtaireacht
Is féidir le múinteoirí professionality ina réimse a bhaint amach trí chomhtháthú in-seirbhíse agus réamhsheirbhíse gníomhaíochtaí oideachais [12]. Sa chomhthéacs seo, sa Tuirc, múinteoirí cheimic ar riachtanais
in-seirbhís oideachais a insint dúinn gur mian leo a fhoghlaim agus a bheith in ann a chur i bhfeidhm
modhanna teagaisc agus na teicnící go n-áiríonn cur chuige go háirithe nua. Chomh maith leis seo, tá eolas
réimse na múinteoirí is gá chun a fheabhsú. Múinteoirí nach bhfuil i gcoitinne go bhfuil deacrachtaí faoi
bhainistíocht an tseomra ranga, ach is féidir é seo a bheith ina fhadhb ina chéad bhliain. Tá sé seo in iúl freisin
gur chóir go mbeadh tacaíocht leordhóthanach a thabhairt faoi conas ba cheart táirgí foghlama a mheas, mar
aitheantas ar chlár teagaisc, éifeachtach ag baint úsáide as leabhar ranga.
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