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Brollach  

 

Tá sé mar phríomhaidhm ag an bPolasaí don Oideachas Gaeltachta 2017-2022 an soláthar oideachais 

trí mheán na Gaeilge in iar-bhunscoileanna Gaeltachta a mhéadú. Bíonn sé mar dhúshlán ag iar-

bhunscoileanna sa Ghaeltacht raon leathan rogha ábhar a sholáthar trí mheán na Gaeilge sna hiar-

bhunscoileanna Gaeltachta mar gheall ar an easpa múinteoirí atá cáilithe go cuí agus na scoileanna sna 

limistéir pleanála teanga Ghaeltachta a bheith beag ar an iomlán. Tá an Polasaí, atá ag dul i ngleic leis 

an dúshlán seo, tar éis féidearthacht a aithint chun mol ríomhfhoghlama trí mheán na Gaeilge a bhunú 

le cur leis an rogha ábhar do scoláirí in iar-bhunscoileanna beaga Gaeltachta agus in Aonaid Ghaeilge.  

Bhí dúshláin den chineál céanna ag tíortha eile raon ábhar níos leithne a sholáthar do scoláirí agus 

tuigeann an Roinn tábhacht na n-eispéireas seo a bheith mar bhonn foghlama chun Tionscadal 

Píolótach ríomh-Mhoil a chruthú do na hiar-bhunscoileanna sa Ghaeltacht. Déanann an Tuarascáil 

Athbhreithnithe Idirnáisiúnta seo iniúchadh ar an soláthar forlíontach cianoideachais ar líne atá i roinnt 

tíortha. Díríonn an tuarascáil ar roinnt samplaí dea-chleachtais a chuireann treoir ar fáil ar an mbealach 

is fearr le cur leis an raon rogha ábhar ag leibhéal na hiar-bhunscoile.   

Tá sé mar phríomhphrionsabal sa Straitéis Dhigiteach do Scoileanna 2015-2020 gur féidir leis an 

teicneolaíocht dhigiteach, nuair a dhéantar í a leabú i ngníomhaíochtaí teagaisc, foghlama agus 

measúnaithe, feabhas a chur ar eispéiris foghlama gach scoláire.  D’fhéadfadh ról tábhachtach a bheith 

ag an teicneolaíocht dhigiteach chun ionchuimsiú agus ilghnéitheacht na scoláirí uile atá ag freastal ar 

scoileanna i limistéir Ghaeltachta a thacú trí na deiseanna foghlama a bhíonn ar fáil dóibh trí mheán na 

Gaeilge a mhéadú.  Mar aon leis sin, tacaíonn an Tionscadal Píolótach ríomh-Mhoil leis an Ráiteas 

Polasaí um Oideachas STEM trí dheis a chruthú do scoláirí staidéar a dhéanamh ar Fhisic ardleibhéal na 

hArdteistiméireachta.  Píolót nuálach, spreagúil é seo toisc go dtugann sé deis do mhúinteoirí agus do 

scoláirí a bheith i dteagmháil agus ag idirghníomhú go cianda trí úsáid na teicneolaíochta digití. 

Is iad an Dochtúir Michael Hallissy agus John Hurley ó H2 Learning a chur an tuarascáil athbhreithnithe 

agus chomhairleach le chéile agus iad ag dlúth-chomhoibriú leis an Aonad um Oideachas Gaeltachta sa 

Roinn Oideachais agus Scileanna. Táthar go mór faoi chomaoin ag iliomad saineolaithe agus cleachtóirí 

idirnaisiúnta a chuir a gcuid ama ar fáil chun a n-eispéireas ar chláir foghlama iar-bhunoideachais ar líne 

a roinnt.  Chuir na heispéiris agus na léargais luachmhara a bhí acu go mór le bonn eolais na tuarascála 

seo agus le gach céim den tionscadal píolótach 3-bliana ríomh-Mhoil seo.   

Tá an tAonad um Oideachas Gaeltachta ag tnúth le tacú le múinteoirí, scoláirí, scoileanna agus  

tuismitheoirí le linn an eispéiris nua seo ar an bhfoghlaim fhíorúil.  Táthar ag súil go mbeidh an píolót 

mar bhonn eolais do dheiseanna fíorúla foghlama sa todhchaí ionas gur féidir eispéiris teagaisc agus 

foghlama scoláirí a shaibhriú amach anseo.   

 

An tAonad um Oideachas Gaeltachta 

An Roinn Oideachais agus Scileanna 

Bealtaine 2018 
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Cuid 1: Réamhrá 

Cuireann an tuarascáil seo na torthaí ó athbhreithniú idirnáisiúnta i láthair, athbhreithniú a tharla chun 

bonn eolais a chur faoi Thionscadal Píolótach ríomh-Mhoil nó ríomhscoil le seomraí ranga fíorúla chun 

tacú le hiar-bhunscoileanna lán-Ghaeilge atá páirteach sa Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeltachta.  

Déanfaidh an tionscadal píolótach ríomh-Mhoil roinnt scoileanna beaga lán-Ghaeilge sa Ghaeltacht, nó 

aonaid lán-Ghaeilge, a nascadh chun cur leis an raon rogha curaclaim atá ar fáil do scoláirí sna 

scoileanna seo, go háirithe ag an tsraith shinsearach (Polasaí don Oideachas Gaeltachta 2017-2022; lch. 

21).  

Tá an tuarascáil roinnte i 5 chuid, mar seo a leanas: 

Cuid 1: Réamhrá 

Cuid 2: Cás-staidéir ar an bhFoghlaim Fhíorúil 

Cuid 3: Bunriachtanais don Dea-Fhoghlaim Ar Líne 

Cuid 4: Moltaí do ríomh-Mhol Gaeltachta  

Cuid 5: Príomhróil agus Nósanna Imeachta. 

 

Cruthú an Chomhthéacs 
Tá méadú thar na bearta tagtha ar an bhfoghlaim ar líne go domhanda do scoláirí atá cláraithe in 

oideachas bunscoile agus iar-bhunscoile, agus tá sé seo éascaithe ag an bhfás atá tagtha ar an idirlíon 

(Barbour, 2017).  Meastar go bhfuil os cionn 4.6 milliún scoláire páirteach faoi láthair sa bhfoghlaim ar 

líne ar fud an domhain (Gemin, Pape, Vashaw and Watson, 2015).  Téann an scéal a bhaineann leis an 

gcianfhoghlaim ag scoláirí aois-scoile i bhfad siar, go háirithe i gceantair thuaithe, mar ar léiríodh freastal 

scoile agus rochtain churaclaim a bheith ina dhúshlán go minic ag daoine óga.  San am atá thart, ba 

ghnáthach do na scoláirí seo clárú ar chúrsaí comhfhreagrais a bhí tacaithe ag raon acmhainní lena n-

áirítear gnáthphost, teilifís, raidió, agus idirlíon agus fóin soghluaiste le tamall anuas.  Chuidigh luas an 

fheabhsaithe, mar aon le gléasanna soghluaiste agus rochtain idirlín ar phraghas réasúnta, modhanna 

nua foghlama a chur ar fáil do scoláirí scoile.  D’fhéadfadh go mbeadh scoláire cláraithe i rang nó in 

ábhar amháin ar líne nó d’fhéadfadh a ngníomhaíochtaí foghlama go léir a bheith acu ar líne.  Dá bhrí 

sin, tá contanam éiritheach de shamhlacha foghlama ag eascairt a thrasnaíonn ón bhfoghlaim aghaidh-

ar-aghaidh (AAA/F2F) traidisiúnta chuig foghlaim atá go hiomlán ar líne, mar a léirítear i bhFigiúr 1 

thíos (Graham et al., 2013). Dá bhrí sin, is féidir le scoláire a bheith i rang gan aon ghnéith den fhoghlaim 

aghaidh-ar-aghaidh (AAA) nó i rang ina mbíonn an t-eispéarsas foghlama uile ar líne (gan aon AAA).  

 

Figiúr 1: Contanam na Samhlacha Foghlama (Graham, et al. 2013 i Graham, 2017) 
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Tá forbairt tagtha le himeacht ama ar an téarmaíocht agus ar na haicmiúcháin a bhaineann leis an 

bhfoghlaim ar líne, agus tá caighdeánú ag teacht orthu de réir a chéile (Barbour, 2017). Nuair a ghlacann 

scoláire páirt i gclár foghlama lánaimseartha ar líne, ní fhreastalaíonn sé/sí ar scoil ar láthair, agus 

déantar tagairt go hiondúil dá leithéid de chláir mar chibearscoileanna (Barbour, 2013).  Ach má 

tharlaíonn nach nglacann scoláire ach le rang amháin nó níos mó go forlíontach ar líne, déantar iad a 

chlárú i scoil fhíorúil. I measc na dtéarmaíochtaí ábhartha eile a bhaineann le scoileanna fíorúla agus le 

foghlaim ar líne agus chumaisc, tá foghlaim shioncronach agus asioncronach, mar a léirítear i bhFigiúr 

2:   

Déantar foghlaim ar line agus foghlaim chumaisc a shainmhíniú mar: 

 

 

Figiúr 2: Foghlaim Ar Líne agus Foghlaim Chumaisc 

 

Má bhíonn scoláire gafa leis an bhfoghlaim aghaidh-ar-aghaidh agus ar líne araon, mar chuid dá  

n-eispéaras foirmiúil oideachais, bíonn siad gafa leis an bhfoghlaim chumaisc ar chuma éigin. Dá réir 

sin, dhéanfaí togra na Roinne maidir le mol nó ríomhscoil a bhunú ina bhfuil seomraí ranga fíorúla i 

scoileanna atá ann cheana agus iad nasctha le roinnt scoileanna beaga lán-Ghaeilge nó le haonaid lán-
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Ghaeilge i limistéir Ghaeltachta1 a aicmiú mar chlár foghlama cumaisc ar líne.  Mar aon leis sin, nuair a 

bhíonn scoláirí pairteach i gclár foghlama cumaisc ar líne toisc nach féidir leo roinnt ábhar a rochtain 

ina scoil, bíonn siad páirteach i gclár oideachais forlíontach. Tá raon samhlacha den fhoghlaim chumaisc 

ann (Horn and Staker, 2015) agus bíonn sé mar shaintréith acu uile go laghdaítear an t-am teagmhála 

aghaidh-ar-aghaidh.  Bíonn éagsúlachtaí sa chumasc idir an fhoghlaim shioncronach agus asioncronach, 

ag brath ar chomhthéacs na foghlama.   

 

Déanann an tuarascáil seo cur síos ar roinnt samhlacha foghlama ar líne atá ar fáil cheana agus a 

cuireadh le chéile chun oideachas forlíontach a sholáthar do scoláirí atá lonnaithe i scoileanna ar láthair. 

Go hiondúil, is i scoileanna beaga tuaithe a bhíonn na scoláirí seo, agus ní bhíonn dóthain scoláirí sa 

scoil, nó ní bhíonn múinteoir ar fáil, chun ábhar ar leith a theagasc aghaidh-ar-aghaidh.  Ina leithéid de 

chásanna, déantar scoláirí a chlárú i scoil fhíorúil mar a mbíonn taithí le fáil acu ar fhoghlaim chumaisc 

fhorlíontach chun cúrsa nó cúrsaí ar leith a rochtain. 

 

  

                                                      

1 Polasaí don Oideachas Gaeltachta 2017-2022, www.education.ie   

http://www.education.ie/
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Cuid 2: Cás Staidéir ar an bhFoghlaim Fhíorúil  

Dhírigh an t-athbhreithniú ar chleachtais foghlama ar líne atá ann cheana ar chláir a dearadh chun an 

rogha curaclaim a leathnú do scoláirí a bhí i gceantair thuaithe, go háirithe scoláirí sinsearacha sa dá 

bhliain dheiridh dóibh ar scoil.  Rinneadh athbhreithniú idirnáisiúnta ar an litríocht, agus tharla 

díospóireachtaí leis an príomhpháirtithe sa Nua Shéalainn, i dTalamh an Éisc agus i Labradar, in Iarthar 

na hAstráile agus in Albain, agus i scoileanna in Éirinn atá, nó a bhí, gafa le cláir fhoghlama fíorúla. Cé 

go bhfuil méadú ag teacht ar an litríocht faoin bhfoghlaim ar líne i scoileanna, aithnítear gur gá i bhfad 

níos mó taighde a dhéanamh chun an tionchar a bhíonn ag a leithéid de chláir ar chleachtais teagaisc, 

foghlama agus measúnaithe a iniúchadh.  Tá na cáis a athnítear sa chuid seo ann toisc gur iad is mó a 

bhaineann le suíomh na hÉireann.   

 

An Nua Shéalainn - NetNZ 
Bíonn deacrachtaí ag a lán scoileanna sa Nua Shéalainn an raon ábhar a bhíonn ar fáil dá scoláirí 

sinsearacha a mhéadú (Pratt and Pullar, 2013), go háirithe iad siúd atá lonnaithe i gceantair thuaithe 

mar a mbíonn na scoileanna níos lú de ghnáth.  Ní féidir le roinnt mhaith de na scoileanna beaga seo 

múinteoirí speisialaithe a bheith acu i ngach raon ábhar, agus bíonn srian dá réir ar an raon ábhar is 

féidir a ofráil do scoláirí. Ní dúshlán nua é seo don Nua Shéalainn toisc daonra scáinte agus líon mór 

iar-bhunscoileanna beaga na tíre.  Táthar tar éis plé go gníomhach leis an gceist seo cheana le raon 

idirbheartaíochtaí ó chúrsaí comhfhreagairtí, a tosaíodh chomh fada siar le 1922, físchomhdhálacha sna 

1990í, agus cúrsaí ar líne ó 2009 i leith (Barbour and Wenmoth, 2013).  Dá bhrí sin, téann scéal na Nua 

Shéalainne maidir le plé go réamhghníomhach lena leithéid de dhúshláin chun teacht ar réitigh dá 

scoláirí i bhfad siar. 

I 1994 tháinig seacht scoil i gceantar Canterbury le chéile agus cruthaíodh tionscadal Teicneolaíochta 

do Chumann Scoileanna Cheantar Canterbury (CASAtech) chun curaclaim níos leithne a sholáthar do na 

scoláirí sinsearacha iar-bhunscoile.  Bhain an cuibhreannas seo leas as córas closghrafaicí2 chun 

scoileanna a nascadh, agus dáileadh múinteoir amháin ar gach scoil chun cúrsa amháin a theagasc. Bhí 

scoláirí ó aon cheann de na seacht scoileanna ábalta clárú ar an gcúrsa sin (Wenmoth, 1996 in Barbour 

and Wenmoth, 2013).  Chruthaigh scoileanna eile sa Nua Shéalainn cuibhreannais den chineál céanna 

ina dhiaidh sin chun an rochtain céanna ar dheiseanna foghlama a dheimhniú d’fhoghlaimeoirí tuaithe 

agus dóibh siúd sna ceantair níos uirbeacha den tír.  Ar an mbealach seo, tháinig scoileanna le chéile 

chun acmhainní a roinnt agus réitigh nuálacha a chruthú chun freastal ar riachtanais a scoláirí agus ar 

aon mhíchothromachtaí braite sa tsoláthar. 

 

Samhail NetNZ 

Tháinig éabhlóid agus forbairt ar shamhail agus ar chur chuige an chuibhreannais don fhoghlaim ar líne 

sa Nua Shéalainn sna blianta idir eatarthu agus tá NetNZ3, atá lonnaithe ar an Oileán Theas, ar cheann 

de na príomhchuibhreannas anois. Is é misiún NetNZ “timpeallacht a fhorbairt don nualaíocht leanúnach 

                                                      

2 Córas closghrafacha, cineál telechomhdháil ina mbaintear úsáid as córas closchomhdhála mar aon le córas 

físchomhdhála ríomhaire-bhunaithe.  Bhí an-tóir air seo don chianfhoghlaim sna 1990í. 
3 NetNZ, http://www.netnz.org  

http://www.netnz.org/
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agus eispéiris foghlama ardcháilíochta ar líne a fhorbairt d’aon duine, in aon áit, ar fud na Nua 

Shéalainne agus níos faide” (Sudlow, 2017).   

Is iad baill na scoileanna féin a chuireann na cúrsaí NetNZ ar fáil de ghnáth. Gnóthaíonn na scoileanna 

a roghnaíonn cúrsaí a sholáthar áiteanna rollúcháin bunaithe ar líon na gcúrsaí a chuireann siad chun 

cinn agus íocann scoileanna, a roghnaíonn gan ach glacadh le cúrsaí, as gach rollúchán. Bíonn gach 

cúrsa oscailte don rollúchán ó scoileanna eile a bhfuil ballraíocht acu, ó scoileanna nach bhfuil 

ballraíocht acu, agus ó dhaoine aonair (iad siúd a bhfuil scoláiocht baile á fháil acu mar aon le scoláirí 

idirnáisiúnta (scoláirí na Nua Shéalainne a bhfuil cónaí orthu i dtíortha eile). De ghnáth bíonn idir 10-18 

scoláire ó 5-10 scoil éagsúl ar na cúrsaí. Bíonn e-Dhéan ag gach scoil agus freagracht aige/aici ar 

thacaíocht a sholáthar ar an suíomh do scoláirí agus feidhmíonn sé/sí mar phointe teagmhála don 

ríomh-Mhúinteoir agus é/í ag gníomhú leis na scoláirí. Baineann gach cúrsa úsáid as mol ar líne nó as 

spás ranga a fheidhmíonn mar phointe fócais don fhoghlaim agus don idirghníomhaíocht. Is é/í an 

ríomh-Mhúinteoir a dhéanann na spásanna seo a fhorbairt ag baint úsáide as uirlis digiteach dá rogha 

féin. Bíonn roinnt cúrsaí go hiomlán ar líne, ach is meascán den fhoghlaim ar pháipéar agus ar líne a 

bhíonn i gceist lena bhformhór. Tagann gach rang le chéile uair sa tseachtain ag baint úsáide as beo-

fheidhmchlár comhdhála Idirlín (m.sh. baineann scoileanna úsáid as Google Hangouts de ghnáth), agus 

feidhmíonn sé seo mar phointe teagmhála tábhachtach idir an múinteoir agus na scoláirí (Sudlow, 2017). 

Tá pobal foghlama i gceist le samhail NetNZ ina mbíonn scoileanna ag dearadh agus ag ofráil cúrsaí dá 

bpobal.  I ngeall ar an fad idir scoileanna ní fheadfadh múinteoir taisteal de ghnáth eatarthu, agus dá 

bhrí sin cinneadh úsáid a bhaint as comhdhálú Idirlín mar aon le hacmhainní téacs-bhunaithe agus 

gréasán-bhunaithe chun ceachtanna a sholáthar (Pratt and Pullar, 2013).  Dá réir sin, rinneadh samhail 

den fhoghlaim chumaisc a fhorbairt ina mbíonn meascán den fhoghlaim shioncronach (seisiúin 

foghlama beo) agus asioncronach (foghlaim nach dtarlaíonn ag an am céanna ná san áit chéanna).   

 

Figiúr 3: Samhail NetNZ (www.netNZ.org) 

Go hiondúil, bíonn fáil ag scoláirí sinsearacha na Nua Shéalainne ar 4 go 5 uair an chloig teagaisc in 

aghaidh na seachtaine i suíomh aghaidh-ar-aghaidh in aon ábhar ar leith.  Bíonn 1 uair an chloig 
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teagmhála shioncronach ag scoláirí NetNZ lena múinteoir agus a gcomhscoláirí, de ghnáth, mar aon le 

3 go 4 huaire an chloig foghlama asioncronach in aghaidh na seachtaine in a gcuid ama féin.  Nuair a 

thosaigh an fhoghlaim ar líne, agus nuair a bhí costas na mbeosheisiún foghlama i bhfad níos mó, 

socraíodh srian uair an chloig sa tseachtain a chur leis an idirghníomhú sioncronach.  Cé nach mar sin 

atá sé anois, tá NetNZ den tuairim go bhfuil an tsamhail chumaisc níos éifeachtaí ná foghlaimeoirí a 

bheith ag idirghníomhú leis an múinteoir amháin trí theagmháil comhdhála beo.  Baineann siad úsáid 

as uirlisí saor in aisce ar nós Google Hangout do na beosheisiúin agus Google Docs mar aon le raon 

acmhainní eile lena n-áirítear leabhair, bileoga eolais srl. do na seisiúin asioncronacha.  Leagtar an-

bhéim sa phobal foghlama ar fhoghlaimeoirí a bheith ag comh-thógáil eolais agus tuisceana le chéile, 

agus moltar do mhúinteoirí gan a bheith ró-lárnach sa suíomh.  Is cosúil go dtaobhaíonn an cóimheas 

1 uair an chloig sioncronach go 3 uair an chloig asioncronach le scoláirí a bhfuil scileanna láidre acu don 

fhoghlaim ar feadh an tsaoil agus atá aibí agus spreagadh iontu chun ról gníomhach a bheith acu ina 

bhfoghlaim.  Creideann NetNZ, áfach, go n-oireann an cur chuige atá ag feidhmiú do gach foghlaimeoir, 

ní hamháin do na scoláirí a bhfuil féith na hacadúlachta iontu. 

 

Ról an ríomh-Mhúinteora agus Ról an ríomh-Dhéan le NetNZ 

Téann cur chuige na Nua Shéalainne níos faide ná ábhar foghlama agus uirlis a sholáthar chun 

idirghníomhaíocht a éascú idir múinteoirí agus scoláirí ionas go mbíonn struchtúr agus timpeallacht ann 

inar féidir leis an bhfoghlaim bláthú.  Tugtar ríomh-Mhúinteoir ar an múinteoir a bhíonn ag idirghníomhú 

leis na scoláirí trí bhogearraí comhdhála.  Fostaíonn an scoil baile ríomh-Mhúinteoirí agus bíonn a 

ranganna gréas-chomhdhála mar chuid dá n-ualach teagaisc.  Tugadh faoi deara go raibh éagsúlachtaí 

cumas agus taithí TFC ag na ríomh-Mhúinteoirí agus bíonn tacaíocht ar fáil dóibh go háitiúil ó 

chomhordaitheoirí scoile.  Go hiondúil is iad na múinteoirí a thugann le fios cé na cúrsaí a ba mhaith 

leo a mhúineadh agus téann bainistíocht NetNZ sa tóir freisin ar mhúinteoirí chun roinnt ábhar a 

mhúineadh.  Muna n-eiríonn le NetNZ teacht ar mhúinteoirí laistigh den 60 scoil atá sa chuibhreannas, 

déanfar múinteoir le speisaltóireacht a earcú lasmuigh. B’fhearr le NetNZ nach mar seo a bheadh, áfach. 

Bíonn comhordaitheoir scoile ag gach scoil agus bíonn sé mar ról ag an gcomhordaitheoir oibriú leis na 

múinteoirí agus na scoláirí chun a chinntiú go mbíonn gach rud ag feidhmiú go réidh.  Tá forbairt tagtha 

ar an ról seo le blianta beaga anuas agus ról ríomh-Dhéan atá ann anois ina ndéantar, mar aon leis an 

ról riaracháin, tacaíocht a chur ar fáil do scoláirí le hábhar an chúrsa agus tréadthacaíocht a sholáthar. 

Breathnaítear anois ar ríomh-Dhéain mar chuid riachtanaach den eispéaras foghlama ar líne agus bíonn 

fáil orthu go príomha chun tacaíocht a sholáthar do scoláirí.  De ghnáth, ag tús na bliana acadúla i mí 

Feabhra, beidh cruinniú ag an ríomh-Dhéan leis na scoláirí chun a fháil amach cé na réimsí staidéir a 

bhfuil spéis acu iontu.  Déanfaidh sé/sí monatóireacht ar dhul chun cinn foghlama an scoláire agus 

cuirfidh sé/sí cúnamh ar fáil leis an teicneolaíocht má bhíonn an scoláire i gcruachás. Bíonn an ríomh-

Dhéan i dteagmháil leis an ríomh-Mhúinteoir go rialta agus cruthaítear triantán cumarsáide idir an 

múinteoir, an foghlaimeoir agus an ríomh-Dhéan.  Breathnaíonn NetNZ ar ról an ríomh-Dhéain mar 

phríomhthacadóir a chuidíonn le scoláirí a scileanna a fhorbairt agus a bhfoghlaim féin a bhainistiú.  Is 

díol spéise an dearcadh seo mar go ndíríonn sé aird ar thábhacht na ngairmeoirí oideachais chun 

eispéaris foghlama ardcháilíochta a dheimhniú dá scoláirí. 
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Teagasc agus Foghlaim le NetNZ 

Cothaíonn NetNZ cur chuige ina dtógtar ar eolas. Bíonn na ríomh-Mhúinteoirí ag obair leis na 

foghlaimeoirí chun muinín a chothú agus bíonn cur chuige gníomhach chun eolas agus tuiscint a 

fhorbairt. Déantar múinteoirí a thráthchlárú dá seisiún seachtainiúil 60-nóimeád ar chomhdháil idirlín. 

Tosaíonn an chomhdháil idirlín ar bhuille na huaire, beag beann ar na hamanna ina dtosaíonn na 

ranganna sna scoileanna baile.  Glactar leis go ndéanfar scoláirí a thráthchlárú dá ranganna NetNZ, agus 

go scoilfear saor iad ó ranganna eile chun freastal ar an mbeosheisiún comhdhála.  Bíonn dúshlán rímhór 

ag baint leis an dtráthchlárú do scoileanna agus rinneadh iarracht ar dtús na tráthchláir a shocrú go 

comhuaineach i ngach scoil, agus bhí sé seo dúshlánach.  Mar aon leis na scoláirí, bíonn gá ag na 

múinteoirí le briseadh tar éis dóibh páirt a ghlacadh i mbeosheisiún comhdhála mar bíonn dúthracht 

agus déine áirithe ag baint lena leithéid de sheisiúin. Creideann NetNZ, má theipeann ar scoláire freastal 

ar rang aghaidh-ar-aghaidh ar mhaithe le páirt a ghlacadh i seisiún comhdhála, gur féidir leis/léi breith 

suas ar an bhfoghlaim i ranganna aghaidh-ar-aghaidh ina dhiaidh sin.  Bíonn freagracht ar an scoil, dá 

bhrí sin, a thuiscint go gcaithfear scoláirí a scaoileadh saor ó ranganna aghaidh-ar-aghaidh agus go n-

eireoidh leo breith suas níos déanaí ar aon ábhar a pléadh le linn ranganna aghaidh-ar-aghaidh. D’éirigh 

go maith lena leithéid de chur chuige go dtí seo, mar bhí an iomarca deacrachtaí ag baint le tráthchláir 

a ailíniú. 

Baineann múinteoirí úsáid as raon acmhainní - acmhainní traidisiúnta i bprionta, ar nós téacsleabhair 

agus leabhair saothair, físeáin agus suíomhanna gréasáin. Baineann siad úsáid as iliomad 

teicneolaíochtaí don teagmháil le foghlaimeoirí.  Ina measc bíonn Google Docs, téacs- theachtaireachtaí 

ríomhphoist agus aipeanna ar nós Padlet4 chun scoláirí a bheith gafa go gníomhach ina bhfoghlaim.  

Dar le Darren Sudlow, Ceannaire Feidhmiúcháin NetNZ “online learning can often be framed as a sterile, 

content-driven environment that isolates teenagers from the world, but this does not have to be the 

reality”5. I samhail NetNZ, déantar múinteoirí a ghríosadh chun gníomhaíochtaí foghlama spreagúla a 

dhearadh ina mbíonn páirt ghníomhach ag scoláirí ina bhfoghlaim.  Mar aon leis sin, ní bhíonn sé mar 

dhualgas ar mhúinteoirí aon bhogearraí ar leith ná aon uirlisí ar leith do bhainistíocht na foghlama a 

úsáid, cé gur é Google Apps an rogha pearsanta ag a bhformhór. 

Déantar an ríomh-Mhúinteoir agus a scoláirí a ghríosadh chun freastal ar dhá chruinniú aghaidh-ar-

aghaidh don lá iomlán agus ar sheisiúin comhdhála beo ar an Idirlíon.  Tarlaíonn an chéad chruinniú ag 

tús na scoilbhliana i mí Feabhra agus an ceann eile i mí Lúnasa.  Cruthaíonn na seisiúin seo deiseanna 

caidrimh idir múinteoirí agus scoláirí, agus, ina theannta sin, cruthaíonn siad deiseanna do 

mheasúnachtaí praiticiúla.   

Baineann múinteoirí úsáid as trí phríomh chur chuige leis na scoláirí agus baineann a bhformhór úsáid 

as meascán de na trí cinn i rith na scoilbhliana.   

 Comhdháil Idirlín amháin: Is í an chomhdháil Idirlín 60-nóiméad an t-aon teagmháil 

shioncronach a bhíonn ag roinnt múinteoirí leis na scoláirí. 

 Comhdháil Idirlín agus teagmháil aghaidh-ar-aghaidh: I gcásanna áirithe, tapaíonn múinteoirí 

an deis a bheith i ngiorracht tiomána (m.sh. 30 nóiméad) dá scoláirí, agus bíonn cuairteanna 

                                                      

4 Clár “fógraí” fíorúil ar líne atá i gceist le Padlet, ina mbíonn scoláirí agus múinteoirí ag comhoibriú, ag 

machnamh, agus roinnt nasc agus pictiúr, in áit a bhíonn slán. 
5 NetNZ Connected, https://hail.to/netnz/article/yCbfEtT/accessibility   

 

https://hail.to/netnz/article/yCbfEtT/accessibility
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aghaidh-ar-aghaidh mar aon leis na seisiúin físchomhdhála atá ar an dtráthchlár, nó úsáideann 

siad cuairteanna in ionad seisiúin físchomhdhála. 

 Comhdháil Idirlín agus seisiúin bhreise: Cuireann múinteoirí seisiúin bhreise ar fáil mar aon leis 

na seisiúin físchomhdhála atá ar an sceideal.  Is do fhoghrúpa scoláirí, ar nós scoláire aonair nó 

scoláirí ó scoil amháin a chuirtear a leithéid ar fáil de ghnáth.  Ceisteanna agus freagraí  a bhíonn 

i gceist leo seo go minic nó déantar obair scoláirí a bhfuil deacrachtaí acu a athbhreithniú. 

Is cosúil go bhfuil ag éirí go maith le samhail NetNZ agus tá forbairt leanúnach tarlaithe uirthi le blianta 

beaga anuas chun tacú le foghlaimeoirí agus chun oideachas ardcháilíochta breise a sholáthar dóibh. 

 

Talamh an Éisc agus Labradar - CDLI 
Tá taithí Thalamh an Éisc agus Labradair i gCeanada sách cosúil le taithí na Nua Shéalainne, mar tá siad 

gafa freisin leis an gcianfhoghlaim do scoileanna ó na 1930í i leith (Saqlain, 2016).  Tá siad ar cheann 

d’iliomad limistéar i gCeanada atá gafa leis an bhfoghlaim ar líne.  Iar-bhunscoileanna beaga atá ina lán 

de na scoileanna agus bíonn deacrachtaí go minic múinteoirí cáilithe a earcú agus a choinneáil, agus 

bíonn dúshlán dá réir curaclam cuimsitheach a ofráil.  Ceann de na dúshláin is mó a bhaineann le 

scoileanna Thalamh an Éisc agus Labradair ná an comhthéacs tuaithe lena mbaineann siad. Tá achar 

tíreolaíochta an cheantair dhá oiread chomh mór le hachar na Breataine agus tá cónaí ar níos mó ná 

leath den daonra sa phríomhchathair agus sna bruachbhailte.  Dá réir sin, tá pobal na tuaithe an-scáinte 

agus tá gá teacht ar réitigh scoláiochta a théann i ngleic leis an gceist seo. 

 

An Lárionad don Chianfhoghlaim agus don Nuálaíocht (CDLI) 

Bhunaigh Talamh an Éisc agus Labradar an Lárionad don Chianfhoghlaim agus don Nuálaíocht (CDLI) 

sa bhliain 2000 chun deiseanna foghlama agus roghanna gairme a mhéadú do scoláirí ar fud an limistéir, 

ach go háirithe sna ceantair tuaithe sin.  Tar éis rath a bheith ar an gclár píolótach, rinne CDLI cúrsaí 

idirlíon-bhunaithe a rollú amach chuig scoileanna le linn na scoilbhliana 2002-03. Bhain an córas úsáid 

as meascán de chóras bainistíocht foghlama (CBF) WebCT don fhoghlaim asioncronach agus as vClass, 

uirlis shioncronach, don idirghníomhú beo le scoláirí.  Baineann CDLI úsáid inniu as CBF Desire2Learn 

(athbhrandáilte Brightspace)6 agus as Blackboard Collaborate7 do na beosheisiúin foghlama, agus 

cuireann na huirlisí seo eispéaras foghlaim chumaisc ar fáil do scoláirí ina mbíonn meascán de 

ghníomhaíochtaí foghlama asioncronacha agus sioncronacha. Tá 44 ball foirne ag CDLI lena n-áirítear 

beirt speisialtóir clár, beirt speisialtóir oiliúna, speisialtóir nascachta agus cumarsáide, bainisteoir córais 

TE(IT), naoi ríomh-Mhúinteoirí is fiche, treoirchomhairleoir, agus ochtar foirne riaracháin agus 

tacaíochta.8  Roimh 2017-18, bhí CDLI mar aonad neamhspleách laistigh de limistéir Thalamh an Éisc 

agus Labradair.  Le blianta beaga anuas, mar thoradh ar shrianta airgeadais sa cheantar, rinneadh CDLI 

a chomhthathú le ceann den dá cheantar scolaíochta sa limistéir.  Faoi láthair tá an limistéar seo ag 

soláthar tacaíochta do dhá cheantar scolaíochta. 

  

                                                      

6 Desire2Learn, www.d2l.com/en-eu  
7 Blackboard Collaborate, http://www.blackboard.com/online-collaborative-learning/blackboard-collaborate.html  
8 Maidir leis an Centre for Distance Learning and Innovation (CDLI), https://www.cdli.ca/about-us.html   

http://www.d2l.com/en-eu
http://www.blackboard.com/online-collaborative-learning/blackboard-collaborate.html
https://www.cdli.ca/about-us.html
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Is é ról an an Lárionad don Chianfhoghlaim agus don Nuálaíocht ná: 

 Deiseanna foghlama agus roghanna gairme a mhéadú do scoláirí; go háirithe iad siúd i 

scoileanna beaga agus iargúlta  

 Cláir ríomh-Fhoghlama a fhorbairt agus a sholáthar mar aon le seirbhísí do scoláirí agus do 

mhúinteoirí 

 Cúrsaí a fhorbairt agus a sholáthar do scoláirí sinsearacha ardscoile 

 Cláir foghlama ghairmiúla a fhorbairt agus a sholáthar do mhúinteoirí bunscoile agus iar-

bhunscoile  

 Cláir agus seirbhísí a sholáthar d’fhoghlaimeoirí fásta eile ag baint úsáide as an idirlíon 

 Táirgí agus seirbhísí oideachais a fhorbairt agus a easpórtáil.  

Tá na cosúlachtaí seo idir an tsamhail seo agus samhail NetNZ: 

 Meascán d’eispéiris foghlama shioncronacha agus asioncronacha 

 Ríomh-Mhúinteoirí freagrach as na ceachtanna ar líne a dhearadh agus a theagasc 

 Múinteoirí-meantóra ag soláthar tacaíochta d’fhoghlaimeoirí ina scoileanna, mar a dhéanann na 

ríomh-Dhéin sa Nua Shéalainn 

Déanann CDLI cúrsaí a dhearadh go lárnach agus tá teimpléad cúrsa forbartha chun foghlaim scoláirí a 

éascú.  Déantar an curaclam a fhorbairt ag leibhéal an limistéir agus ansin déanann CDLI na cúrsaí a 

dhearadh agus a sholáthar de réir shonraíochtaí an churaclaim.  Déanann CDLI iarracht eispéiris 

foghlama ar aon dul leo siúd sna rangsheomraí aghaidh-ar-aghaidh a dhearadh agus dá réir sin bíonn 

an leithdháileadh ama céanna ag na ceachtanna fíorúla agus ag na ceachtanna aghaidh-ar-aghaidh.  

Déantar gach iarracht curaclam comhleanúnach a sholáthar do gach scoláire sa limistéir agus déantar 

tráthchlár na scoile a fhorbairt agus monatóireacht a dhéanamh ar an tslí ina n-idirghníomhaíonn 

múinteoirí agus scoláirí. 

Samhail Teagaisc (CDLI) 

Má bhíonn 110 uaire an chloig am foghlama ag cúrsa aghaidh-ar-aghaidh, cintíonn CDLI go mbíonn fáil 

ag na foghlaimeoirí fíorúla ar an méid céanna uaire an chloig foghlama.  Ar dtús rinne CDLI idir thréimhsí 

sioncronacha agus asioncronacha a thráthchlárú do scoláirí fíorúla na scoile. Ba léir don CDLI, áfach, nár 

chuir na scoileanna an t-am ar fáil do na scoláirí i gcónaí chun na tréimhsí asioncronacha ar an 

dtráthchlár a úsaid don fhoghlaim neamhspleách.  Mar shampla, bíonn CDLI ag feidhmiú ar sceideal trí 

seachtaine agus bhíodh an Mhatamaitic á thráthchlárú do 5 sheisiún sioncronach agus do and 5 sheisiún 

asioncronacha.  Léiríodh, áfach, go raibh na scoláirí á ngríosadh chun freastal ar sheisiúin aghaidh-ar-

aghaidh in ábhair eile, nuair a bhí siad ar an dtráthchlár do sheisiún asioncronach.  Chuir CDLI in iúl do 

scoileanna nach raibh a leithéid ceadaithe agus anois is seisiúin shioncronacha a bhíonn i ngach seisiún 

ar an dtráthchlár. De ghnáth beidh ionchur gairid ag an múinteoir ag tús an ranga agus tabharfar obair 

do na scoláirí ansin a dhéanfaidh siad go haonair agus/nó i ngrúpaí.  Dá bhrí sin, níl aon seisiúin 

asioncronacha ar an dtráthchlár anois, cé go mbíonn scoláirí gafa in obair fhéindhírithe agus i 

ngrúpobair ar líne le linn na dtréimhsí a bhíonn ar an sceideal. 

Bíonn cúrsaí ríomh-fhoghlama CDLI dírithe ar scoláirí atá cláraithe faoi láthair in ardscoileanna ina 

luaitear go mbíonn, ar chúis éigin, fadhbanna maidir le gnéithe áirithe den churaclam a sholáthar. Bíonn 

an tsamhail teagaisc dírithe dá réir ar ghnáthriachtanais na bhfoghlaimeoirí déagóra. Cur chuige 

gníomhach i leith na foghlama a bhíonn sa tsamhail ríomh-Fhoghlama. Déantar idirghníomhaíochtaí a 

mhealaldh, mar shampla, idir scoláire agus ábhar, idir scoláire agus teagascóir agus idir grúpaí scoláirí. 

Cloíann na cúrsaí ar líne seo leis na prionsabail foghlama seo a leanas: 
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 Próiseas atá sa bhfoghlaim ina ndéantar eolas a thógáil go gníomhach 

 Déanann scoláirí eolas a thógáil, agus tuiscint a chothú, bunaithe ar eolas agus ar eispéiris a 

bhíonn acu cheana  

 Bíonn an fhoghlaim níos fearr nuair a tharlaíonn sí i dtimpeallacht shóisialta agus 

chomhoibríoch 

 Caithfidh scoláirí leanúint ar aghaidh ag breathnú ar an bhfoghlaim mar iomlán comhtháite. 

Baineann CDLI úsáid as an tsamhail ríomh-Fhoghlama seo mar chur chuige chun cláir a sholáthar.  

 

Figiúr 4: Samhail ríomh-Fhoghlama CDLI (CDLI, 2018) 

 

Samhail ríomh-Fhoghlama CDLI  

Bíonn foghlaim shioncronach agus asioncronach araon sa tsamhail ríomh-fhoghlama. Baintear úsáid as 

córas bainistíocht foghlama (CBF), Desire2Learn (D2L), do na heilimintí asioncronacha den chlár agus 

baintear úsáid as Blackboard Collaborate (BBC) do na beosheisiúin.  Tá cnuasach uirlisí chun cúrsa a 

sholáthar agus a bhainistiú mar chomhdhéanamh ag D2L agus coimeádtar iad seo i dtimpeallacht slán, 

cosanta ag pasfhocal, le soláthar tríd an nGréasán Domhanda. Coimeádtar D2L ar Fhreastalaí tiomnaithe 

agus bíonn sé in úsáid ag a lán institiúidí iar-bhunscoile sa cheantar.  

Tugann na hacmhainní gréasán-bhunaithe atá sa D2L cur síos iomlán ar a mbíonn le déanamh ag scoláirí 

chun torthaí an chúrsa a bhaint amach.  Ina measc tá: 

 Féilire don Chúrsa a bhíonn á uasdátú go rialta ag an ríomh-Mhúinteoir agus ina mbíonn fáil go 

laethúil ar eolas tábhachtach ar nós sceidil, spriocdhátaí agus fógraí faoi imeachtaí atá le tarlú 

ar nós trialacha agus ranganna sioncronacha 

 Ríomhphost a chuireann modh asioncronach so-úsáidte ar fáil do chumarsáidí nach bhfuil 

critciúil ó thaobh ama 

 Dropbox a bhíonn in úsáid chun ábhar scríofa a chur isteach, uirlisí meastóireachta roghnaithe 

san áireamh  
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 Fóraim Dhíospóireachta Snáithithe a sholáthraíonn deiseanna do scoláirí chun páirt a ghlacadh 

i ngníomhaíochtaí foghlama comhoibríocha chun cur lena dtuiscint ar aon choincheap ar leith 

 Ábhar teagaisc ar féidir breathnú orthu ag aon am gur mian le scoláirí agus ar féidir leis an 

teagascóir an leibhéal úsáide a thraiceáil. 

Déantar na hidirghníomhaíochtaí sioncronacha a éascú trí BBC agus tugann an chuid seo den chlár deis 

do mhúinteoirí agus do scoláirí idirghníomhú ar an idirlíon sa bhfíor-am. Is é seo an príomh-mhodh 

idirghníomhaíochta sa bhfíor-am idir scoláirí agus múinteoirí agus bíonn fáil ar uirlisí, ar nós Class List 

Display, Message Window agus White Board, chun an t-idirghníomhú a éascú. 

 

Tairseach Gréasáin CDLI  

Bíonn tairseach Gréasáin CDLI go lárnach i ngach foghlaim fhíorúil agus soláthraíonn sé rochtain gan 

dua ar na huirlisí agus na hacmhainní éagsúla do ghrúpaí úsáideoirí ar nós príomhoidí, ríomh-

Mhúinteoirí, nó foirne meantóirí.  Cuireann an tairseach raon acmhainní ar líne ar fáil do na scoláirí go 

léir i dTalamh an Éisc agus i Labradar (NL). I measc na n-acmhainní tá: 

 ábhar ar líne do os cionn 40 cúrsa ceantair 

 1700+ Nithe Foghlama Ilmheáin (NFI/MLO). Is éard atá sna NFI athbhreithnithe cúrsaí agus 

cleachtaí ar thascanna scrúduithe, iad uile idirghníomhach 

 Treoirsheomra CDLI chun tacaíocht a sholáthar do scileanna staidéir, bainistíocht ama agus 

straitéisí trialach  

 teagasc ar líne (www.CDLI.ca/tutoring). 

 

Ag tacú le Scoláirí (CDLI) 

Déantar na ríomh-Mhúinteoirí nó na múinteoirí fíorúla a earcú ón bpobal múinteoireachta atá ann 

cheana. Ag leibhéal na scoile, bíonn príomhról ag an bpríomhoide maidir le scoláirí a earcú agus a chlárú 

do chúrsaí ar líne.  Bíonn tacaíocht acu ó fhoireann idirghabhála agus ó mhúinteoirí idirghabhála.  Tá 

ríthábhacht ag baint leis na tacaíochtaí seo chun eispéaras ardcháilíochta a dheimhniú sa scoil agus 

bíonn ar a laghad triúr ar an bhfoireann idirghabhála – an príomhoide, duine don tacaíocht theicniúil 

agus múinteoir a bheidh mar chóitseálaí agus mar mheantóir ag na scoláirí. Síltear go bhfuil an ról atá 

acu siúd, atá ar aon dul le ról ríomh-Dhéan na Nua Shéalainne, ríthábhachtach lena chinntiú go mbíonn 

eispéaras foghlama spreagúil ag na scoláirí. 

Online teaching will not be successful without onsite teacher support. At the school level, 

online students are supported and supervised by a mediating team (foireann idirghabhála) or 

a mediating teacher (múinteoir idirghabhála). 

(Saqlain, 2017) 

Déanann an múinteoir idirghabhála: 

 Feitheoireacht ar scoláirí cianfhoghlama nuair a bhíonn siad gafa leis na gníomhaíochtaí ar líne 

 Monatóireacht ar dhul chun cinn na scoláirí cianfhoghlama maidir le tascanna/ scrúduithe a 

chríochnú in am 

 Súil a choinneáil ar scoláirí a bhfuil deacrachtaí acu chun an rannpháirtíocht is fearr a chinntiú 

 Gráid agus tuairiscí a ghlacadh ón ríomh-Mhúinteoir agus a chinntiú go gcláraítear iad ar 

thuairiscí dheireadh téarma/bliana na scoláirí 

 Cabhrú le scoláirí a bhfuil fadhbanna acu na huirlisí cumarsáide asioncronacha a úsáid 

 Scoláirí ar líne a chur ar rangliostaí an mhúinteora agus neamhláithreachtaí ón rang a fhiosrú 

de réir an chleachtais do scoláirí atá á múineadh ag an múinteoir idirghabhála sna gnáth rang-

ghrúpaí aghaidh-ar-aghaidh  

http://www.cdli.ca/tutoring
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 Buaileann, de réir mar a iarrtar, leis an ríomh-Mhúinteoir, leis an éascaitheoir gréasán-bhunaithe, 

agus leis an speisialtóir cláir ardscoile 

 Cuidíonn leis an bhfoireann na scileanna is gá a bheith acu chun forbairt ghairmiúil gréasán-

bhunaithe a rochtain, tar éis dul i gcomhairle le CDLI, Lárionad na Múinteoirí Fíorúla den NLTA 

agus an Ceantar Scoile  

 Glacann páirt, de réir mar a iarrtar, i gcruinnithe foirne ar fheidhmiú an chúrsa phíolótaigh sa 

cheantar  

 Glacann páirt, má iarrtar, in inseirbhís agus i bhfóraim sa réigiún. 

(Curtha in oiriúint ó Barbour and Mulcahy, 2004) 

 

Is díol spéise é nach ndéanann an múinteoir idirghabhála i dTalamh an Éisc agus i Labradar (NL): 

 Teagasc ná cúnamh teagaisc a sholáthar go rialta  

 Fabhtcheartú teicniúil a sholáthar bainteach le stáisiún oibre, crua-earraí líonra nó feidhmiú an 

chórais CDLI mar go dtarlaíonn a leithéid trí dheasc chabhrach lárnach. 

Bíonn ról an mhúinteora idirghabhála dírithe go mór ar dhualgais riaracháin agus ar mhonatóireacht 

rannpháirtíocht na scoláirí leis an gcúrsa.  Mar atá sa Nua Shéalainn, bíonn ról lárnach ag an múinteoir 

idirghabhála lena chinntiú go mbíonn múinteoir ag scoláirí ina scoil féin chun tacú lena bhfoghlaim ar 

líne. Dá réir sin, bíonn an ríomh-Mhúinteoir freagrach as gach gné den chúrsa a dhearadh agus a 

theagasc agus bíonn tacaíocht aige/aici ó mhúinteoir idirghabhála sa scoil baile. 

 

Measúnú (CDLI) 

Bliain ríthábhachtach a bhíonn sa bhliain deiridh, Grád 12, den ardscoil do scoláirí mar go mbíonn siad 

ag ullmhú do scrúduithe deiridh a mbíonn an-tábhacht ag baint leo. Bíonn na scrúduithe seo páipéar-

bhunaithe, agus is in ionaid scrúduithe a dhéanann na scoláirí iad. Mar chuid den ullmhúchán do na 

scrúduithe, cuireann scoláirí an obair bhaile isteach trí ábhar scríofa a scanáil go Dropbox agus baintear 

úsáid as an gcur chuige céanna chun marcanna agus aischothú a chur ar ais chucu.   

 

Freagracht an Fhoghlaimeora (CDLI) 

Fanann scoláire a bhíonn páirteach sa rangsheomra fíorúil ar rolla na scoile baile. Nuair a bhíonn siad 

páirteach i gcúrsa a bhíonn á ofráil ag CDLI, bíonn comhfhreagracht ar CDLI, ar an ríomh-Mhúinteoir 

agus ar an scoil baile don scoláire.  Mar shampla, baineann na nithe a eascraíonn faoi bhainistiú 

iompraíochta leis an bpríomhoide sa scoil baile go príomha toisc gur ar an scoil baile i ndeireadh an lae 

a bhíonn an fhreagracht do na scoláirí.   

Samhlacha den scolaíocht fhíorúil iad samhlacha na Nua Shéalainne agud Thalamh an Éisc Labradair 

araon. Tá sé i gceist go ndéanfaidís an curaclam a fhorlíonadh do scoláirí nach féidir leo ábhair áirithe a 

rochtain ina scoil féin.  D’eascair siad araon ó chultúr an chúrsa comhfhreagrais agus cuireann siad 

eispéaras den fhoghlaim chumaisc ar fáil d’fhoghlaimeoirí - meascán d’fhoghlaim shioncronach agus 

aisioncronach.  Sa dá shamhail bíonn an ríomh-Mhúinteoir freagrach as an gcúrsa ar líne a theagasc 

agus bíonn tacaíocht ar fáil do scoláirí ó fhoireann mheantóireachta ina scoil baile. Baineann an dá 

shamhail úsáid as uirlisí idirlíon-bhunaithe chun eispéiris foghlama ar líne a sholáthar, seachas 

teicneolaíocht físchomhdhála neamhspleách, mar a mbíonn an múinteoir ag idirghníomhú go beo an t-

am go léir leis na scoláirí. 
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An Astráil - CEWA 
Tá grúpa scoileanna Caitliceacha in Iarthar na hAstráile (an córas scolaíochta ar a dtugtar Catholic 

Education Western Australia – CEWA)9 ag tabhairt faoi ghréasán scolaíochta-fíorúil [virtual-schooling 

network nó ViSN] a rollú amach do scoláirí ina gcóras.  I 2017, bhí 10 gcinn de scoileanna tuaithe agus 

iargúlta an chórais nach raibh ag ofráil aon cheann, nó fíorbheagán, de na 11-12 cúrsaí a raibh gá leo 

chun clárú san ollscoil (Cavanaugh and Roe, 2018).  Bhí roinnt scoileanna tar éis cúrsaí a sholáthar dá 

scoláirí trí chláir cianoideachais an rialtais, ach níor léir go raibh barrchleachtas rannpháirtíochta agus 

trasghníomhaíochta cianda ag tarlú d’fhoghlaimeoirí dara leibhéal (Ibid, lch. 4).  Mar aon leis sin, mheas 

na scoileanna go gcosnódh sé 200,000 dollar clár iomlán a ofráil don 125,000 scoláire a raibh gá acu 

leis.  Dá bhrí sin, rinne cuibhreannas scoileanna Caitliceacha in Iarthar na hAstráile scoil fhíorúil a 

fhorbairt chun rannpháirtíocht éifeachtach agus chuí a chur ar fáil go forleathan do scoláirí laistigh dá 

bpobal féin.  Faoi láthair, tá 10 scoil sa chuibhreannas agus tá siad ag iarraidh an tionscnamh a leathnú 

trí chuireadh a thabhairt do scoileanna Caitliceacha eile sa stáit a bheith páirteach. 

 

Samhail Baile-Thógtha den Scoil Fhíorúil (CEWA) 

Dar le CEWA, i measc na bpríomh-chomhábhar do scoil fhíorúil rathúil áirítear ábhar an chúrsa a bheith 

toiscdhéanta, múinteoirí fíorúla sciliúla agus maoirseacht an chláir lena n-áirítear rollú, treoshuíomh, 

polasaí agus dearbhú cáilíochta (Ibid, lch. 5).  Bheartaigh CEWA infheistiú a dhéanamh ina múinteoirí 

féin, seachas páirt a ghlacadh i gclár fíorúil ón dtaobh amuigh, ionas go mbeadh na múinteoirí uas-oilte 

chun clár a dhearadh agus a sholáthar laistigh den scoil a mbeadh barrchleachtais na foghlama ar líne 

mar bhonn leis. D’ainmnigh príomhoidí na múinteoirí mar gur speisialtóirí ábhar agus múinteoirí 

éifeachtacha iad a raibh spéis acu foghlaim faoin teagasc ar líne, agus a bhí tiomanta do dhianchlár 

bliana a chur i bhfeidhm. 

I mBliain 1, is é an sprioc a bhí ann ná polasaithe agus cleachtais an chláir a bhunú chun tús a chur leis 

an dtimpeallacht foghlama; inniúlachtaí múinteoirí don teagasc ar líne a fhorbairt; tús a chur le 

hathbhreithniú seachtrach ar an gcúrsa; scoláirí a chlárú ar na cúrsaí éagsúla; meantóir don láthair scoile 

a fháil agus a oiliúint i ngach scoil; agus modúil eolais faoin tionscnamh a chur ar fáil do gach scoláire.  

Bhí clár CEWA go mór faoi thionchar obair Chumann Idirnáisiúnta um Fhoghlaim ar Líne do K-12, 

iNACOL10 a bhí lonnaithe i Washington DC. I mBliain 1, an bhliain forbartha, ghlac na múinteoirí páirt i 

raon gníomhaíochtaí sa bhforbairt ghairmiúil chun a scileanna oideolaíochta fíorúla a fhorbairt agus 

chun a gcúrsaí a dhearadh, a bheadh le teagasc acu an bhliain dár gcionn. 

 

Forbairt Ghairmiúil Múinteoirí (CEWA) 

Bhí an meíd ama inar scaoileadh múinteoirí ón sceideal lán-teagaisc teoranta, lasmuigh den ocht lá 

ceardlann. Chaith siad 2 lá gach ráithe sa bhliain idir Márta agus Deireadh Fómhair ag freastal ar chúrsaí 

le ceannairí clár agus ceannairí córas na scoile fíorúla a raibh taithí acu ar fhoghlaim a dhearadh agus ar 

fhoghlaim ar líne.  I rith na bliana, bhí siad ag obair le chéile i bpobal foghlama gairmiúil (PFG) ar líne 

agus bhí an ceannaire cláir agus ceannairí córais eile mar éascaitheoirí ar an bhfoghlaim.  Rinne an 

                                                      

9 Catholic Education Western Australia, www.ceo.wa.edu.au  
10 iNACOL, www.inacol.org/our-work  

http://www.ceo.wa.edu.au/
https://www.inacol.org/our-work
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Cumann Idirnáisiúnta um Chaighdeáin Náisiúnta don Fhoghlaim Ar Líne agus Chumaisc do K-12 

(iNACOL) (Ibid, lch.6) an obair a threorú.   

Is í an sprioc do mhúinteoirí le linn na bliana forbartha ná caidrimh a fhorbairt sa phobal cleachtais lena 

mbaineann siad, agus dá bhrí sin bheidís: 

 ag foghlaim faoin éascaíocht ar oideolaíocht fhíorúil 

 ag forbairt prionsabal spreagthacha do dhearadh cúrsaí 

 ag foghlaim faoi thimpeallacht na foghlama digití  

 ag forbairt na chéad mhodúil dá gcúrsa ar líne 

 ag feidhmiú mar thacadóirí agus ionadaithe muiníneacha don chlár sa stáit. 

Rinneadh na múinteoirí a earcú as 8 go10 scoil agus, ar an meán, bhí 11.8 bliana taithí rangtheagaisc 

acu, ó 1 go 31 bliana taithí.  Ní raibh aon taithí ag formhór na múinteoirí ar chláir a theagasc ar líne agus 

bhí an raon taithí seo ó gan taithí ar bith go taithí an-leathan ar fad.  Rinneadh próifíliú orthu roimh 

dóibh a gcéad sheisiún den fhorbairt ghairmiúil fhíorúil a bheith acu, ag baint úsáide as na Caighdeáin 

Náisiúnta don Teagasc Ardcháilíochta Ar Líne (iNACOL nó National Standards for Quality Online 

Teaching)11. Ghlac múinteoirí páirt i 64 uaire an chloig den fhoghlaim ghairmiúil a bhí ar an sceideal 

agus iliomad uaire an chloig oibre i bpobal foghlama gairmiúil (PFG) thar thréimhse sé mhí, agus bhí 

siad ag obair go neamhspleách chun an t-ábhar digiteach a fhorbairt agus chun a gcúrsaí a dhearadh.  

Nuair a bhí an sé mhí thart, rinne siad Scála um Theagasc Ar Líne iNACOL a chomhlánú arís.   

 

Foghlaim Ghairmiúil Post-Leabaithe (CEWA) 

Rinneadh athbhreithniú faoi dhó ag deireadh na bliana, ó thaobh ábhair agus dearaidh, ar gach ceann 

den deich gcúrsa a chur na múinteoirí le chéile.  Oideachasóir nach raibh bainteach le clár na scoile 

fíorúla, ach a raibh eolas aige/aici ar ábhar shainréimse an chúrsa, a rinne an t-ábhar a athbhreithniú.  

Oideachasóir nach raibh bainteach le clár na scoile fíorúla, ach a raibh taithí aige/aici ar chúrsaí 

ardcháilíochta ar líne agus ar dhearadh don fhoghlaim, a rinne an dearadh fíorúil a athbhreithniú.  

Rinneadh athbhreithniú, de réir mar a bhí na cúrsaí á dhearadh agus á athdhearadh, ar an úsáid a 

baineadh as rúibric ardcháilíochta do dhearadh cúrsa agus ar an bhforbairt feasachta i measc múinteoirí 

faoi na tagarmharcanna a bhaineann le cúrsa éifeachtach a dhearadh.  Mar aon leis sin, chuir an próiseas 

athbhreithnithe aischothú foirmitheach pearsanta ar fáil do gach múinteoir, ionas go bhféadfaidís a 

gcúrsaí a mhínchóireáil roimh dóibh iad a theagasc.   

Ghlac múinteoirí páirt, ar feadh bliana, i bpobal foghlama gairmiúil post-leabaithe do mhúinteoirí 

fíorúla, inar éirigh leo raon inniúlachtaí oideolaíochta nua a fhorbairt mar aon le cumas cúrsa a dhearadh.  

Thuairisicigh CEWA gur éirigh le múinteoirí na scileanna a shíl siad a bhí acu a fhorbairt i ngach réimse, 

rud a léirigh méadú muiníne mar thoradh ar fheasacht agus ar úsáid na gcaighdeán iNACOL le linn na 

foghlama gairmiúil. Níor tháinig ardú ar leibhéal íseal roinnt caighdeán, ar nós éascú agus 

modhnóireacht na foghlama ar líne, agus aithnítear iad siúd mar thosaíocht don PFG sa bhliain atá le 

teacht. 

 

                                                      

11 iNACOL National Standards for Quality Online Teaching, https://www.inacol.org/resource/inacol-national-

standards-for-quality-online-teaching-v2  

https://www.inacol.org/resource/inacol-national-standards-for-quality-online-teaching-v2
https://www.inacol.org/resource/inacol-national-standards-for-quality-online-teaching-v2
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Cur Chuige Páirtnéireachta (CEWA) 

Cuirfidh gréasán na scoileanna fíorúla 10 gcúrsa ar fáil do 100 scoláire le linn na scoilbhliana 2018.  Tá 

sé i gceist ag CEWA ábhar agus acmhainní an chúrsa a bheith ar fáil do scoileanna i 2019, de réir mar a 

mhéadaíonn na héilimh a shíltear a bheidh ann. Tá samhail pháirtnéireachta á chur i bhfeidhm ag CEWA 

ina mbeifear ag obair leis na heagraíochtaí seo a leanas: 

 iNACOL an príomhchumann gairmiúil idirnáisiúnta don fhoghlaim ar líne do K-12, a bheidh mar 

fhoinse do threoir, caighdeáin, saineolas agus foghlaim ghairmiúil. 

 Microsoft ViSN tar éis OneNote12, Teams13 agus Skype mar aon le Cortana Analytics agus Bots14 

atá roghnaithe don fhoghlaim ar líne. Tá CEWA i mbun oibre leis na grúpaí innealtóireachta 

oideachais don dá tháirge seo. 

 CLANED15, ardán do thaisclann ábhar digiteach AI-bhreisithe agus do ríomhphunann, agus tá 

CEWA i mbun oibre leis. 

 Córas oideachais na Fionnlainne, a bhfuil páirtnéireachtaí ag CEWA leis, agus atá tar éis spéis a 

léiriú sna cúrsaí ar líne.  

 Na hÁnraí Teagaisc in Ollscoil Notre Dame, atá i measc pháirtnéirí CEWA, agus is féidir le ceann 

acu seo, ar a laghad, tacú leis an ViSN. 

 Michigan Virtual16 agus Michigan Virtual Learning Research institute (MVLRI)17 maidir le 

heispéiris na foghlama gairmiúla ar líne do mhúinteoirí agus do mheantóirí araon, lena n-áirítear 

ábhar ó CLANED a roinnt agus taighde ar shamhail ViSN.  

 

Taithí an Scoláire (CEWA) 

Bíonn gach scoláire ar an dtráthchlár do 5 thréimhse sa tseachtain. Seisiúin asioncronacha a bhíonn i 

gceithre cinn acu seo ag baint úsaide as Microsoft Teams, Class Notebook agus as ábhair dhigiteacha 

eile ar nós físeáin i Microsoft Stream, nó aon acmhainní eile ar ardán CLANED.  Is féidir le scoláirí nó 

múinteoirí a bheith ag cur teachtaireachtaí, ag comhrá nó ag glaoch ar a chéile agus iad ag baint úsáide 

as comhar-ardán Teams.  Ag an 5ú tréimhse ranga atá ar an dtráthchlár, casann múinteoirí leis na scoláirí 

go sioncronach, i mbuíonta, agus iad ag baint úsáide as glaoch Skype. Tugann Figiúr 5 thíos léiriú 

coincheapúil ar thimpeallacht na foghlama.  

Ta spás ar leith curtha ar fáil ag roinnt scoileanna i seomra ranga nó i leabharlann do scoláirí agus 

múinteoirí na scoile fíorúla, agus i gcásanna eile cuirtear scoláirí isteach i seomra ranga le linn ranga eile 

(ina leithéid de chás bíonn siad ag obair go neamhspleách le cluasáin, más gá). Ina theannta sin, tá 

CEWA tar éis a iarraidh ar gach scoil ríomhaire glúine Windows nó Mac a chur ar fáil do gach múinteoir 

agus gach scoláire. 

 

                                                      

12 OneNote, https://support.office.com/en-us/article/video-what-is-onenote-be6cc6cc-3ca7-4f46-8876-

5000f013c563  
13 Teams, https://www.microsoft.com/en-us/education/products/teams/default.aspx  
14 Microsoft Cognitive Services, https://docs.microsoft.com/en-us/azure/bot-service/bot-service-concept-

intelligence?view=azure-bot-service-3.0  
15 CLANED online collaborative platform, https://claned.com  
16 Michigan Virtual, https://michiganvirtual.org  
17 Michigan Virtual Learning Research institute, https://mvlri.org  

https://support.office.com/en-us/article/video-what-is-onenote-be6cc6cc-3ca7-4f46-8876-5000f013c563
https://support.office.com/en-us/article/video-what-is-onenote-be6cc6cc-3ca7-4f46-8876-5000f013c563
https://www.microsoft.com/en-us/education/products/teams/default.aspx
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/bot-service/bot-service-concept-intelligence?view=azure-bot-service-3.0
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/bot-service/bot-service-concept-intelligence?view=azure-bot-service-3.0
https://claned.com/
https://michiganvirtual.org/
https://mvlri.org/


Tionscadal Píolótach ar ríomh-Mhol trí mheán na Gaeilge – Athbhreithniú Idirnáisiúnta agus Tuarascáil Chomhairleach 

20 | L e a t h a n a c h  

 

Figiúr 5: Léiriú Coincheapúil ar shamhail foghlama CEWA ViSN  

 

Mar aon leis sin, caithfidh gach scoil a bhfuil scoláirí fíorúla acu ríomh-Mheantóir, atá oilte, a bheith acu 

ar an láthair agus bíonn an ríomh-Mheantóir freagrach as dul chun cinn a mhonatóireacht, scoláirí a 

thacú, teagmháil a dhéanamh le scoileanna agus múinteoirí, agus sonraí do thuairiscí a chur ar fáil do 

scoileanna. 

 

Albain - Ríomh-Sgoil  
Níos gaire don bhaile, ta scoil fhíorúil nó ríomh-Sgoil bunaithe in Albain.18  Bunaíodh an ríomh-Sgoil i 

mí Lúnasa 2016 agus osclaíodh foirgneamh an mhoil i Mí na Nollag ina dhiaidh sin. Rialtas na hAlban 

agus Bòrd na Gàidhlig a rinne an tionscnamh a mhaoiniú. Tá na tseirbhís lonnaithe ar na hOileáin Siar 

(Gaeilge na hAlban: Na hEileanan Siar) agus cuireadh tús leis an tionscadal chun fíorfhadhb a réiteach, , 

múinteoir Matamaitice a d’imigh ó oileán Bharraigh.  Bhí géarghá go práinneach ag na scoláirí ar iar-

bhunscoil bheag an oileáin le múinteoir. D’fhreagair an ríomh-Sgoil láithreach do riachtanas na scoile, 

trí mhúinteoir a aimsiú agus oiliúint ar úsáid an chórais fhíschomhdhála a chur ar an múinteoir.  Tá an 

tseirbhís mar chuid de Roinn Oideachais agus Seirbhísí Leanaí19 na nOileán Siar agus tá sé mar aidhm 

aici: 

 raon ábhar níos leithne agus níos cothroime a sholáthar do scoláirí in iar-bhunscoileanna uile 

na nOileán Siar 

 tacú le hoideachas na hAlban trí mheán na Gàidhlig a leathnú go háitiúil agus go náisiúnta  

                                                      

18 ríomh-Sgoil, http://www.e-Sgoil.com  
19 Roinn Oideachais agus Seirbhísí Leanaí, https://www.cne-siar.gov.uk/cnes-departments/education-and-

childrens-services  

http://www.e-sgoil.com/
https://www.cne-siar.gov.uk/cnes-departments/education-and-childrens-services
https://www.cne-siar.gov.uk/cnes-departments/education-and-childrens-services
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 gréasán foirne a fhorbairt a bhfuil ar a gcumas foghlaim ar líne i ngach ábhar a sholáthar ar fud 

na hAlbain 

 a bheith gafa le straitéis Chomhairle na nEilean Siar do phleanáil-foirne don aosfhoghlaim agus 

do phrintísigh nua-aoiseacha. 

Dá réir sin, tá sainchúram níos leithne ar an ríomh-Sgoil ná mar atá ar na scoileanna fíorúla sa Nua 

Shéalainn, i gCeanada agus san Astráil sa mhéid is go bhfuil sainchúram uirthi Gaeilge na hAlban a 

chothú agus tacú le pleanáil foirne.  Ceann dá príomh-aidhmeanna, áfach, ná dul i ngleic leis na dúshláin 

a bhaineann le bheith ag cónaí agus ag teagasc i gceantar tuaithe tríd an raon ábhar curaclaim a leathnú 

do scoláirí a bhfuil cónaí orthu sna hOileáin Siar.  Tá roinn iar-bhunscoileanna sa cheantar, ina bhfuil an 

líon scoláirí ar na rollaí idir 50 i mBarra go thart ar 1,000 i Steòrnabhag. Mar aon leis an gcuraclam áitiúil 

a leathnú do scoláirí atá ag freastal ar scoileanna sna hOileáin Siar, cuireann an ríomh-Sgoil oideachas 

trí mheán na Gàidhlig ar fáil freisin go háitiúil agus go náisiúnta. Bhí an soláthar ar cheachtanna Gàidhlig 

ar líne do scoil in Obar Dheathain (Aberdeen) ar cheann de na chéad tionscnaimh. D’éirigh go maith leis 

an tseirbhís agus anois tá nasc á chruthú ag roinnt scoileanna eile go náisiúnta leis an ríomh-Sgoil chun 

ceachtanna Gàidhlig a fháil dá bhfoghlaimeoirí. Ina theannta sin, tá an cur chuige seo in úsáid acu anois 

i raon ábhar eile, an Ríomheolaíocht ina measc.  Maidir leis an Ríomheolaíocht, chuidigh sé seo le freastal 

ar an bhfadhb náisiúnta a bhain le gan múinteoir le speisialtóireacht sa réimse seo a bheith ag 

scoileanna. Tá an ríomh-Sgoil tar éis ríomh-Mhúinteoir speisialta a earcú don Ríomheolaíocht agus is 

féidir leis an múinteoir sin anois scoláirí a mhúineadh a bhfuil conaí orthu in áiteanna éagsúla ar fud na 

hAlban.   

Tá an ríomh-Sgoil lonnaithe i seanscoil atá athchóirithe mar mhol ríomh-fhoghlama i Steòrnabhag ar 

Oileán Leódhais.  Cuireadh bliain ar fáil ar dtús chun an clár a chur le chéile ach bhí an clár ag feidhmiú 

laistigh de shé mhí. Tá tiomantas maidir le fadhbanna a réiteach agus foghlaim de réir mar a bhíonn an 

tionscadal ag teacht chun cinn léirithe ag foireann bheag spreagúil na ríomh-Sgoile, agus is léir sin ó na 

gníomhaíochtaí atá idir lámha acu go dtí seo. 

 

Éiteas agus Samhail Foghlama na ríomh-Sgoile 

Níl sé mar éiteas ag tionscadal na ríomh-Sgoile teacht in ionad múinteoir ach, mar atá ag tarlú sa Nua 

Shéalainn, i gCeanada agus san Astráil, is gá curaclam leathnaithe a sholáthar do scoláirí, go háirithe 

dóibh siúd atá sna hOileáin Siar.  Ina theannta sin, tá cothú na Gàidhlig in Albain mar chúram ar an 

bhfoireann agus cuirtear maoiniú ar fáil dá réir.  Baineann an tsamhail foghlama le múinteoirí a chur os 

comhair scoláirí agus is dá bhrí sin a socraíodh ar an bhfíschomhdháil a úsáid.  Díríonn an tsamhail ar 

dhlúthchaidrimh a fhorbairt idir na múinteoirí agus na scoláirí agus tá sé faighte amach acu go dtógann 

sé níos faide a leithéid a dhéanamh ar líne.  Chun tacú le caidrimh a fhorbairt, moltar go mbeadh cruinniú 

ag an múinteoir leis na scoláirí roimh ré, más féidir.  Is ionann do shamhail na Nua Shéalainne mar a 

gcasann an múinteoir leis na scoláirí faoi dhó sa bhliain agus coimeádtar srian ar an líon scoláirí ionas 

nach mbíonn an ríomh-Mhúinteoir ach ag plé le 4-6 fhoghlaimeoir ag aon am ar leith. 

Nuair a fógraíodh an ríomh-Sgoil, bhí a lán daoine den tuairim go gcruthódh sé réiteach faidhbe ar nós 

an Ollscoil Oscailte agus institiúidí ardleibhéil eile, ina mbeadh foghlaimeoirí ag plé le hualach mór 

ábhar ar LMS ina gcuid ama féin. Sheachain an ríomh-Sgoil úsáid na gcóras LMS, ar nós Moodle nó D2L, 

ina mbeadh ábhar á rochtain ag scoláirí ina gcuid ama féin.  Ina ionad sin, déantar foghlaimeoirí a 

thráthchlárú i rang ina mbíonn siad ag idirghníomhú go beo leis an múinteoir.  Ní bhíonn an ríomh-

Mhúinteoir ag teagasc ranga aghaidh-ar-aghaidh i ngnáth-rangsheomra, ach bíonn sé/sí i seomra ar 
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leith ag obair le comhscoláirí trí uirlis físchomhdhála, Vscene20.  Dá bhrí sin, bíonn an múinteoir agus a 

f(h)oghlaimeoirí ar an dtráthchlár ionas gur féidir leo a bheith ar líne ag an am céanna agus ní bhaineann 

an tsamhail aon úsáid as aon chineál foghlama asincronach ag an bpointe seo.  Is féidir leis an múinteoir 

agus na scoláirí a bheith ag idirghníomhú lena chéile agus iad ag baint úsáide as raon uirlisí atá ann 

cheana agus a chuireann rialtas na hAlban ar fáil do scoileanna.  De ghnáth tagann na scoláirí a bhíonn 

ag an múinteoir sa rangsheomra fíorúil ó roinnt scoileanna. 

 

Réiteach Teicneolaíochta (ríomh-Sgoil) 

Tá an ríomh-Sgoil ag baint úsáide as raon teicneolaíochtaí íseal-leibhéil lena n-áirítear uirlisí agus 

seirbhísí atá ar fáil ag gach scoil in Albain saor in aisce.  Ceann de na príomheilimintí atá mar chuid den 

réiteach ná Glow21. Is éard atá i Glow ná timpeallacht dhigiteach don fhoghlaim atá ar fáil go náisiúnta 

in Albain agus cuireann Glow raon seirbhísí idirlín ar fáil mar aon le hacmhainní a sholáthar a chuireann 

deiseanna cruthaíochta, comhoibrithe agus nuálaíochta ar fáil d’úsáideoirí.  Mar chuid de Glow, bíonn 

fáil ag scoileanna ar Office365 agus ar Vscene.  Mar aon leis sin, baineann an réiteach úsáid as 

amharcléiritheoirí neamhchostasacha agus as uirlisí eile, ar nós cláir bhána idirghníomhacha atá ar fáil 

go coitianta i bhformhór na scoileanna. Ghlac foireann na ríomh-Sgoile le cinneadh straitéiseach gan 

infheistiú a dhéanamh i dteicneolaíocht chostasach agus baineann an molscoil úsáid as an 

teicneolaíocht chéanna atá in úsáid sna scoileanna go léir.  Thuairiscigh foireann na ríomh-Sgoile gur 

beag deacracht theicniúil a d’eascair, seachas ceisteanna a bhain leis an mballa dóiteáin sna scoileanna 

a bhí páirteach, agus chuir siad seo as do Vscene in amanna.  Ba bheag na fadhbanna a d’eascair, áfach, 

agus tá an tseirbhís atá ar fáil téagar agus slán. 

 

Tacaíocht do Mhúinteoirí (ríomh-Sgoil) 

Ón tús, tá tacaíocht oiriúnaithe curtha ar fáil ag an ríomh-Sgoil dá ríomh-Mhúinteoirí.  Bhíodar ag obair 

le triúr ríomh-Mhúinteoirí ar dtús, a bhformhór nach raibh aon deacrachtaí acu le húsáid na 

teicneolaíochta agus leis an timpeallacht foghlama ar líne.  Nuair a tháinig fadhbanna chun cinn bhí an 

fhoireann ar fáil ar an toirt, rinne siad na fadhbanna a mheas agus chuir siad clár oiliúna ‘díreach-in-am’ 

ar fáil.  Cuireadh lámhleabhar le chéile ina raibh cur síos ar chur chuige oideolaíoch na ríomh-Sgoile, 

agus cuirtear é seo ar fáil roimh ré do gach ball foirne.  Measann foireann na ríomh-Sgoile nach dtógann 

sé ach thart ar 20 uaire an chloig chun múinteoir a ullmhú don teagasc ar líne. Cuireann an ríomh-Sgoil 

an oiliúint is gá ar fáil ionas gur féidir le múinteoir teagasc ar líne.  Ní bhíonn aon mhoill idir oiliúint a 

chur ar fáil do mhúinteoirí agus a rannpháirtíocht ar líne leis na scoláirí. Cur chuige ‘díreach-in-am’ i 

leith na forbartha gairmiúla atá i gceist.   

Nuair a bhíonn foireann na ríomh-Sgoile ag iarraidh teacht ar mhúinteoirí chun teagasc ar an gcúrsa ar 

líne, dírítear ar mhúinteoirí maithe a fháil seachas múinteoirí a bhfuil cumas teicneolaíochta acu. Tá an 

fhoireann den tuairim más féidir teacht ar mhúinteoirí cumasacha, díograiseacha, go dtiocfaidh siad ar 

bhealach leis an teicneolaíocht a úsáid ionas go mbíonn na foghlaimeoirí gafa go héifeachtach ar líne.  

                                                      

20 Is uirlis físchomhdhála í Vscene agus tá fáil ag institiúidí oideachais ar an ábhar saor trí JISC.  Beidh íocaíocht i 

gceist, áfach, ó Mhárta 2018.  
21 Glow - Digital Learning for Scotland, https://glowconnect.org.uk  

https://www.jisc.ac.uk/rd/projects/vscene-service-development
https://glowconnect.org.uk/
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Bíonn siad ag obair go hiondúil le múinteoirí i gceantar na nOileán Siar, ach muna n-éiríonn leo teacht 

ar mhúinteoir sainréimse, d’fhéadfadh go ndéanfadh siad múinteoir atá ar scor a ath-earcú.   

Le déanaí, tá foireann na ríomh-Sgoile atr éis tús a chur le teicneolaíocht na físchomhdhála a úsáid chun 

eispéiris sa bhforbairt ghairmiúil a sholáthar do mhúinteoirí sna hOileáin Siar. Tá úsáid bainte acu as an 

gcóras chun múinteoirí sa cheantar a nascadh le saineolaithe ar an mórthír agus i gceantair eile. Tá 

toradh dearfach le feiceáil cheana féin ó thaobh laghdú na gcostas ar dheiseanna sa bhforbairt 

ghairmiúil a sholáthar do mhúinteoirí, trí chostais taistil agus ionadaíochta a laghdú. Tá rochtain 

chothrom ar fhorbairt ghairmiúil ardcháilíochta á sholáthar freisin ag an gcóras do mhúinteoirí, rud nach 

raibh indéanta cheana.   

 

Samplaí na hÉireann 
Tá roinnt tionscadal cianfhoghlama curtha i bhfeidhm go sásúil i gcóras oideachais na hÉireann le blianta 

beaga anuas.  I bhformhór na dtionscadal sin tháinig scoileanna le chéile chun roghanna breise ábhar a 

sholáthar do scoláirí sa cheantar.  I measc na dtionscnamh sin tá ciantheagasc na Ceimice idir Pobalscoil 

Dhún Sheachlainn agus iar-bhunscoil Naomh Fhintina (Coláiste Clavin anois) i Maigh Dearbhaí, Contae 

na Mí.22 D’éirigh go geal leis an tionscnamh seo idir an dá scoil chun Ceimic Ardteistiméireachta a ofráil 

trí fhíschomhdhálú chuig líon beag scoláirí i Maigh Dearbhaí.  Tharla tionscadal den chineál céanna idir 

Scoil Sheosaimh, Baile an Bhuinneánaigh agus Meánscoil na Trócaire, Cnoc an tSeabhaic, Trá Lí,23 agus 

chuir sé ar chumas scoláirí i mBaile an Bhuinneánaigh staidéar a dhéanamh ar raon ábhar, ina measc 

eolaíocht talmhaíochta, stair, ceimic agus fisic ag baint úsáide as teicneolaíocht na físchomhdhála. Le 

déanaí bhain dhá scoil i mBaile Átha Cliath, Coláiste Bhríde i gCluain Dolcáin agus Meánscoil na 

Toirbhirte i gCnocán an Bharrúin, úsáid as an bhfíschomhdháil chun dhá rangsheomra Matamaitice 

Onóracha a nascadh ionas go bhféadfadh scoláirí i gCnocán an Bharrúin an t-ábhar a dhéanamh don 

Ardteistiméireacht. Is trua gur beag taighde a rinneadh ar na tionscadail seo, seachas tuairisc 

inmheánach ar Thionscadal Nasc-Ranganna Choláiste Bhríde/Cnocán an Bharrúin.   

Tionscadal Samplach ar Leathanbhanda Scoileanna a bhí i dTionscadal Nasc-Ranganna Chnocán an 

Bharrúin,24 maoinithe ag an Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Daonna. Chuir an tionscadal 

ar chumas Chnocán an Bharrúin rang Matamaitice ardleibhéal ar leith a sholáthar, seachas cohórt scoláirí 

Matamaitice ardleibhéal a theagasc i rang measctha, ina raibh múinteoirí ag iarraidh an Mhatamaitic 

ardleibhéal agus gnáthleibhéal a theagasc don aon ghrúpa amháin.  Bhain an tionscadal le teagasc a 

sholáthar ó scoil amháin go scoil eile – ó mhúinteoir a bhí lonnaithe i gColáiste Bhríde, a raibh a rang 

féin á múineadh aici, chuig grúpa scoláirí (seisear ar dtús agus ansin ceathrar) i gCnocán an Bharrúin.  

Chuaigh a scoláirí i gCnocán an Bharrúin isteach leis an rang i gCluain Dolcáin tríd an bhfís-chomhdháil 

agus bhíodar mar chuid den rang sin.  Beosheisiúin a bhí ann agus bhí siad ag brath go mór ar 

mhúinteoir Chluain Dolcáin a bheith ag cinntiú rannphairtíochta na scoláirí ó Chnocán an Bharrúin.   

Rinneadh an dá sheomra ranga a nascadh ionas go bhféadfadh an teagasc a bhí ag tarlú ar láthair 

amháin a bheith chomh héifeachtach céanna ar chianláthair tíreolaíoch.  Lean an múinteoir i gColáiste 

                                                      

22 Sampla CGO na Mí, https://www.independent.ie/life/family/learning/beam-me-up-children-ms-smith-is-on-

screen-number-one-26587651.html 
23 Sampla den chianfhoghlaim i gCiarraí, https://www.independent.ie/regionals/kerryman/news/distance-

learning-initiative-may-set-pattern-for-schools-nationwide-27403845.html 
24 Tionscadal ar Eiseamlár Idirlín i Scoileanna, https://www.thedigitalhub.com/projects/the-schools-broadband-

exemplar-project  

https://www.independent.ie/life/family/learning/beam-me-up-children-ms-smith-is-on-screen-number-one-26587651.html
https://www.independent.ie/life/family/learning/beam-me-up-children-ms-smith-is-on-screen-number-one-26587651.html
https://www.independent.ie/regionals/kerryman/news/distance-learning-initiative-may-set-pattern-for-schools-nationwide-27403845.html
https://www.independent.ie/regionals/kerryman/news/distance-learning-initiative-may-set-pattern-for-schools-nationwide-27403845.html
https://www.thedigitalhub.com/projects/the-schools-broadband-exemplar-project
https://www.thedigitalhub.com/projects/the-schools-broadband-exemplar-project


Tionscadal Píolótach ar ríomh-Mhol trí mheán na Gaeilge – Athbhreithniú Idirnáisiúnta agus Tuarascáil Chomhairleach 

24 | L e a t h a n a c h  

Bhríde ag teagasc an ranga i gCluain Dolcáin agus rinneadh iarracht an cohórt níos lú scoláirí a 

chomhtháthú a mhéid agus ab fhéidir.  Léiríodh tríd an dtionscadal go raibh a leithéid dúshlánach don 

mhúinteoir. I measc na ndúshlán bhí iontaofacht na teicneolaíochta, an gá a bhí ann na gníomhaíochtaí 

teagaisc agus measúnaithe a athdhearadh do scoláirí, agus méadú ar ualach oibre an mhúinteora.  Cé 

go raibh an tionscadal ag freastal ar fhíorghá a bhí ann, níor leanadh leis, agus sin mar a tharla le 

tionscadail fhíschomhdhála eile freisin.  Ó thaobh na teicneolaíochta, is féidir ceangal a chruthú go sásúil 

idir dhá sheomra le teicneolaíocht na físchomhdhála, ach is gá do mhúinteoirí dul i dtaithí air seo agus 

i ndeireadh an lae bíonn orthu a gcleachtais teagaisc a athcheapadh. Léirigh tionscadal Bhaile an 

Bharrúnaigh go n-éilíonn straitéis chun rangsheomraí a nascadh go mbeadh na múinteoirí tar éis freastal 

ar ghníomhaíochtaí sa bhforbairt ghairmiúil, ionas gur féidir tacaíocht níos fearr a sholáthar 

d’idirghníomhú na bhfoghlaimeoirí, go háirithe na scoláirí sin a bhíonn gafa leis an gcianfhoghlaim.  I 

ndeireadh an lae, bíonn scoláirí ag cianfhoghlaim agus bíonn gá le chur chuige teagaisc de chineál eile 

seachas na straitéisí teagaisc aghaidh-ar-aghaidh a bhíonn sa rangsheomra fisiceach. 

 

Na Conclúidí ó na Cás-Staidéir 
Léiríodh san athbhreithniú raon samhlacha ina bhfuil scoláirí ag cianfhoghlaim go sásúil, tríd an idirlíon.  

Tá an dul chun cinn is mó tarlaithe sa Nua Shéalainn, san Astráil agus i gCeanada mar a n-úsáidtear 

teicneolaíochtaí idirlín chun scolaíocht fhíorúil a sholáthar do scoláirí.  Go hiondúil, cuireann na múnlaí 

seo cúrsaí ar fáil do scoláirí nach mbíonn fáil acu orthu ina scoileanna féin, ag cur dá réir leis an rogha 

ábhar atá ar fáil acu cheana féin ar an gcúrsa.  Téann an scolaíocht fhíorúil i bhfad siar sna tíortha seo 

agus tá forbairt déanta ar struchtúir agus ar thacaíochtaí ionas gur féidir le scoláirí páirt a ghlacadh gan 

dua sna cúrsaí ar líne seo, má bhíonn teagmháil idirlín acu.  In Éirinn agus in Albain, tá teicneolaíocht na 

físchomhdhála úsáidte chun triail a bhaint as iliomad tionscnamh ar an gcianfhoghlaim.  Cé go raibh 

rath ar na tionscadail a tharla go dtí seo chun seomraí ranga a nascadh in Éirinn, níor leanadh lena 

bhformhór mar gheall ar thosca eile ar nós ualach oibre an mhúinteora.  In Albain, baintear úsáid as 

teicneolaíocht na físchomhdhála chun oideachas forlíontach a sholáthar do scoláirí i gceantair iargúlta 

agus tá a dtionscadal ar an bhfoghlaim ar líne sách nua go fóill.  Dá bhrí sin, tá samhail na scolaíochta 

fíorúla idirlíon-bhunaithe ar an tsamhail is mó atá i bhfeidhm agus is cosúil gur ag an tsamhail seo is 

mó atá na féidearthachtaí chun eispéaras foghlama inmharthana a sholáthar do scoláirí in iar-

bhunscoileanna sa Ghaeltacht.  Tá fáil ag scoláirí sa tsamhail seo ar mheascán den bheotheagasc agus 

den fhéinstaidéar. 

 

Soláthraíonn an tsamhail chumaisc rochtain bheo do scoláirí ar a múinteoir, ag baint úsáide as socrú 

físchomhdhála neamhspleách nó as malairt Idirlín ar nós Skype for Business nó Google Hangouts.  Bíonn 

scoláirí i dteagmháil go beo lena múinteoir le linn tréimhsí ranga a bhíonn socraithe roimh ré agus ansin 

bíonn siad ag obair go neamhspleách nó lena bpiaraí le linn tréimhsí eile. Tá éagsúlachtaí sna samhlacha 

seo ó thír go tír ach, toisc go mbíonn na seisiúin asioncronacha san áireamh, bítear ag súil go nglacfaidh 

na scoláirí freagracht bhreise ar a bhfoghlaim féin, seachas a bheith ag brath ar an múinteoir chun an 

obair go léir a dhéanamh.  Leagtar béim láidir ina leithéid de shamhlacha ar scoláirí a bheith páirteach 

go gníomhach ina bhfoghlaim féín agus eolas agus tuiscint á chruthú acu i dteannta a chéile le cabhair 

ón múinteoirí agus óna gcomhscoláirí. Sa bhreis air sin, cuireann na samhlacha seo tacaíocht ar fáil do 

na scoláirí a bhíonn ag cianfhoghlaim, trí ríomh-Mheantóir agus áit ar leith don fhoghlaim a sholáthar 

dóibh.  Tá forbairt tagtha ar nádúr na struchtúr in imeacht ama ach, i ngach cás, aithnítear go gcaithfidh 

tacaíocht a bheith ar fáil do scoláirí ina scoileanna féin don chianfhoghlaim éifeachtach.  
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Cuid 3: Bunriachtanais don Dea-Fhoghlaim ar 
Líne 

Mar atá luaite cheana, is beag taighde téagar ar mhórscála atá déanta ar ghnóthachtáil scoláirí i réimse 

suíomhanna ar líne agus foghlaim-chumaisc (Barbour, 2017).  Ar an iomlán, tá an taighde atá ar fáil 

bunaithe den chuid is mó ar shamplaí beaga, ar uirlisí uathúla, agus ar chomparáidí neamh-normaithe.  

Ina theannta sin, tá an taighde atá ar fáil ar an bhfoghlaim chumaisc ar líne i gcomhthéacs scoileanna 

an-teoranta, nuair a fhágtar ar lár staidéir ar an ardoideachas.  Mar sin féin, in ainneoin na dteorannaithe, 

tá fianaise ag teacht chun solais ar dhea-chleachtais a ba chóir a bheith mar bhonn taca do chláir ar an 

bhfoghlaim chumaisc ar líne do scoileanna.  Déanann an chuid seo cur síos ar roinnt de na cleachtais a 

ba chóir a chur san áireamh nuair a bhíonn clár foghlaim-chumaisc ar líne á ullmhú d’iar-bhunscoileanna 

sa Ghaeltacht. 

 

An Pobal Scoláirí 

Léirigh an t-athbhreithniú idirnáisiúnta a rinneadh gur scolairí ardspreagtha agus ardghnóthachtála, ó 

thaobh na hacadúlachta, iad formhór na scoláirí atá páirteach i gcláir foghlaim-chumaisc ar líne.  De 

ghnáth bíonn siad ina bhfoghlaimeoirí féindhírithe, féinsmachtaithe agus neamhspleácha ar féidir leo 

léamh agus scríobh go maith agus a bhfuil ardspéis nó ardchumas acu in úsáid na teicneolaíochta 

(Haughey and Muirhead, 1999 in Barbour, 2017).  

 

Tacaíocht Scoile Áitiúil 

Tá méadú ag teacht ar an bhfianaise a léiríonn go mbíonn tacaíocht áitiúil de dhíth ar scoláirí a bhíonn 

páirteach sna cláir foghlaim-chumaisc ar líne, má bhíonn cúrsaí forlíontacha á rochtain acu nach bhfuil 

fáil orthu ina scoil féin.  Mar ghnáthnós duine ar a dtugtar meantóir nó éascaitheoir a bhíonn i gceist, 

nó ríomh-Dhéan i gcás NetNZ.  Is é an ról a bhíonn acu ná “to interact with and supervise students during 

online class time, provide technical troubleshooting, distribute and facilitate materials and activities sent 

by the online teacher or program, provide assistance with some content items and student study skills, and 

communicate with online teachers and parents.” (Barbour, 2017; lch. 44). 

 

Taithí ar Fhoghlaim-Chumaisc  

Is iad na samhlacha is mó a bhfuil rath orthu ná iad siúd ina bhfuil meascán den bheotheagasc agus 

den fhoghlaim fhéindírithe.  Sa Nua Shéalainn agus san Astráil, bíonn beosheisiún amháin go hiondúil 

ag scoláirí lena múinteoir agus ansin bíonn ceithre sheisiún eile acu ina mbíonn siad ag obair leo féin 

nó le scoláirí eile.  Is féidir leis an múinteoir a bheith gafa leo le linn na seisiúin asioncronacha seo, ach 

ní bhíonn aon teagasc beo don ghrúpa iomlán. Má bhíonn deacracht ag scoláire, is féidir seisiún duine-

le-duine a eagrú leis an múinteoir chun na deacrachtaí a bhíonn aige/aici a phlé.  Leagann an tsamhail 

dualgas ar an scoláire a bheith gafa go gníomhach ina c(h)uid foghlama féin.  
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Ról an Mhúinteora 

Tá ríthábhacht ag baint le ról an mhúinteora lena dheimhniú go mbíonn scoláirí gafa le linn a gcúrsa ar 

líne.  Caithfidh an ríomh-Mhúinteoir cúrsa ar líne a dhearadh a chuirfidh ar chumas scoláirí tuiscint a 

fhorbairt ar an ábhar.  Bíonn an múinteoir ag feidhmiú níos mó mar éascaitheoir sa tsamhail seo agus 

d’fhéadfadh go mbeadh gá na straitéisí a bhíodh ag obair go maith sa chomhthéacs ranga aghaidh-ar-

aghaidh a oiriúnú nó a athrú don timpeallacht ar líne.  Dá bhrí sin, is gá don mhúinteoir gníomhaíochtaí 

foghlama a dhearadh ina mbíonn deiseanna ag na scoláirí teacht ar a dtuiscint féin tríd an idirghníomhú 

leis an ábhar, lena bpiaraí agus leis an múinteoir.   

 

Ról an Scoláire 

Go hiondúil, d’fhéadfadh scoláirí i roinnt seomraí ranga a bheith sách éighníomhach ina bhfoghlam féin 

agus, seachas a bheith ag plé go gníomhach leis an múinteoir agus leis an ábhar foghlama (i.e. an 

téacsleabhar), is annamh a bhíonn siad gafa i ndíospóireachtaí criticiúla nó i ngníomhaíochtaí foghlama 

bríocha lena gcomhscoláirí.  Glactar leis, sa bhfoghlaim ar líne, go mbíonn an scoláire gafa ar bhealach 

níos gníomhaí ina bhfoghlaim féin agus bíonn samhlacha na Nua Shéalainne, Cheanada agus na 

hAstráile ag súil go nglacfaidh scoláirí freagracht dá bhfoghlaim féin agus go mbeidh siad páirteach i 

ngrúp-phlé nó i ngníomhaíochtaí foghlama lena bpiaraí.   

 

Forbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí 

Ní hionann an teagasc ar líne agus an teagasc sa seomra ranga fisiceach. Is gá do mhúinteoirí a 

gcleachtas a chur in oiriúint don teagasc ar líne agus, dá réir, bíonn gá acu le forbairt ghairmiúil chun 

cuidiú leo tuiscint a fháil ar na héagsúlachtaí idir teagasc agus foghlaim ar líne agus teagasc agus 

foghlaim aghaidh-ar-aghaidh.  Go hídéalach, ba chóir do mhúinteoirí taithí a fháil ar an bhfoghlaim ar 

líne mar fhoghlaimeoir agus dá bhrí sin ba chóir do sciar maith de ghníomhaíochtaí na forbartha 

gairmiúla tarlú ar líne.  Ba chóir don fhorbairt ghairmiúil a bheith post-leabaithe, mar a tharlaíonn i gcás 

na hAstráile, agus ba chóir di díriú ar an ábhar a bheidh in úsáid ag múinteoirí lena bhfoghlaimeoirí 

agus ar na gníomhaíochtaí foghlama a bheidh á dhearadh acu.  Go hídéalach, ba chóir do ghrúpa 

múinteoirí a bheith páirteach ina leithéid d’fhorbairt ghairmiúil, ionas go mbíonn pobal cleachtais ann, 

inar féidir leo idirghníomhú le comhghleacaithe agus a gcleachtas féin a fhorbairt de réir a chéile.  Ba 

chóir gur forbairt ghairmiúil leanúnach a bheadh i gceist, agus ba chóir go mbeadh sé ag teacht le haon 

cheisteanna a bhíonn ag eascairt do mhúinteoirí sa chleachtas.  D’fhéadfadh, dá réir, go bhféadfadh go 

mbeadh an-éifeacht ag baint le pobal foghlama gairmiúil (PFG) a chruthú chun tacú le múinteoirí a 

gcleachtas a fhorbairt thar thréimhse ama.  Ba chóir do na heispéiris foghlama gairmiúla do mhúinteoirí 

a bheith ar aon dul i ndeireadh an lae le samhail foghlama na scoláirí i dtimpeallacht na scoile fíorúla. 

 

Caidrimh Foghlama a fhorbairt idir Múinteoirí agus Scoláirí 

Léirigh gach cás-staidéar go bhfuil ról an mhúinteora ríthábhachtach maidir le caidrimh foghlama láidre 

a fhorbairt. Tá sé ríthabhachtach na múinteoirí cearta a aimsiú chun dea-eispéaras foghlama a 

dheimhniú do scoláirí. Baineann forbairt na gcaidreamh foghlama le daoine eile seachas an ríomh-

Mhúinteoir atá ag teagasc na scoláirí. Baineann sé freisin leis na múinteoirí eile i scoil na scoláirí féin.  Tá 

ról lárnach ag an ríomh-Mhúinteoir chun gníomhaíochtaí a dhearadh a chothóidh spéis na scoláirí agus 

a chruthóidh deiseanna dóibh chun páirt a ghlacadh i ndíospóireachtaí agus chun caidrimh a fhorbairt 
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le scoláirí eile. Tá an tábhacht chéanna ag baint leis an ríomh-Dhéan lena dheimhniú go mbíonn na 

scoláirí gafa agus go mothaíonn siad go bhfuil tacaíocht acu sa scoil.  Tá sé tábhachtach freisin caidrimh 

a fhorbairt le tuismitheoirí agus is ról ríthábhachtach é seo don ríomh-Mhúinteoir agus don ríomh-

Dhéan araon, ionas go gcoimeádtar iad ar an eolas go rialta faoi dhul chun cinn agus faoi 

ghníomhaíochtaí foghlama a linbh.  

 

Measúnú Ar Líne 

Bíonn an measúnú, measúnú foirmitheach agus suimitheach araon, ríthábhachtach don dea-theagasc 

agus is cuid riachtanach d’aon eispéaras foghlama é. Bíonn an measúnú ar fhoghlaim na scoláirí 

ríthábhachtach freisin san oideachas fíorúil ar líne, mar go dtugann sé léiriú ar an tslí ina mbíonn forbairt 

ag teacht ar thuiscint an scoláire.  Nuair a bhíonn idir fhoghlaim shioncronach agus ascioncronach ag 

scoláirí, bíonn fáil ar iliomad deiseanna don mheasúnú. Nuair a bhíonn scoláirí ag obair go h-

aisioncronach, leo féin nó i ngrúpa, is féidir leo a gcuid oibre a roinnt leis an múinteoir chun aischothú 

a fháil.  É sin, nó is féidir leis na scoláirí obair a dhéanamh ar pháipéar agus í a chur isteach go 

leictreonach ar scanóir nó ar amharcléiritheoir.  I ndeireadh an lae, ba chóir do scoláirí ríomh-phunann 

a bheith acu ina ndéantar a gcuid oibre a stóráil agus inar féidir le múinteoirí, nó fiú tuismitheoirí, 

breathnú uirthi agus aischothú a sholáthar. Is féidir measúnú suimitheach, ar nós scrúduithe deiridh nó 

scrúduithe stáit, a dhéanamh in ionad fisiceach agus dhéanfaí feitheoireacht ar an mbealach traidisiúnta 

ar a leithéid. Seo mar a tharlaíonn i dTalamh an Éisc agus i Labradar mar a ndéanann na scoláirí a 

scrúdaithe ar an mbealach traidisiúnta, cé go ndearna siad a gcuid foghlama ar líne. 
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Cuid 4: Moltaí do ríomh-Mhol Gaeltachta 

Tugann an fhianaise le fios gur féidir leis an bhfoghlaim fhíorúil an rogha curaclaim a leathnú do scoláirí 

iar-bhunscoile atá i scoileanna níos lú trí eispéiris sa bhfoghlaim fhíorúil a sholáthar ar líne.  Is cosúil gur 

socrú uathúil i ngach tír ar leith a bhíonn i gceist le cruthú agus rollú amach a leithéid d’eispéaras 

foghlama agus bíonn gá le sraith struchtúr agus tacaíochtaí chun a chur ar chumas scoláirí páirt a 

ghlacadh in eispéiris foghlama ardcháilíochta.  Go dtí seo in Éirinn, dhá scoil a bhí i gceist go hiondúil 

do shamhlacha den chianfhoghlaim, scoil mhór agus scoil bheag, inar chuir an scoil mhór ábhar ar fáil 

don scoil bheag. D’éirigh go maith le heispéaras na hÉireann i bhformhór na gcásanna, ach is annamh 

a leanann a leithéid de shamhlacha.  Dá bhrí sin, is gá breathnú ar an tslí inar féidir na barrchleachtais, 

a bhfuil cur síos orthu i gCodanna 2 agus 3 den tuarascáil seo, a bheith mar bhonn eolais chun eispéaras 

scoile fíorúla a chruthú, ar a bhfreastalóidh scoláirí ó roinnt iar-bhunscoileanna. Ní hionann sin agus 

samhlacha a bhí ann cheana inar cruthaíodh nasc idir dhá sheomra ranga trí cheangal físchomhdhála 

agus nach raibh ag freastal ach scoláirí ón dá scoil sin.  Tugtar ríomh-Mhol Gaeltachta ar eispéaras na 

scoile fíorúla seo. 

 

Beidh Tionscadal Píolótach ríomh-Mhol Gaeltachta ag baint leasa as an taithí a bhain le tionsnaimh agus 

cleachtais ríomhfhoghlama den chineál céanna ar fud an domhain, ina ndéanann scoláirí an taithí 

curaclaim atá acu a fhorlíonadh le cúrsaí ar líne d’ábhair nach bhfuil ar fáil acu ina scoil féin.   

 

Thacódh ríomh-Mhol Gaeltachta le raon cúrsaí fíorúla a sholáthar trí mheán na Gaeilge do scoláirí 

Ardteistiméireachta atá in aon cheann de na 28 iar-bhunscoileanna atá páirteach sa Scéim Aitheantais 

Scoileanna Gaeltachta.  Bheadh an mol lonnaithe i scoil ar leith ach pobal fíorúil scoileanna a bheadh 

ag feidhmiú dáiríre, ina bhféadfadh aon cheann de na scoileanna a bhíonn páirteach ábhair 

Ardteistiméireachta a sholáthar nó a ghlacadh ar líne. D’fhéadfadh a leithéid de shamhail ábhar amháin 

a sholáthar ar dtús ina mbeadh 3 go 4 scoil páirteach chun coincheap na samhla atá mar bhonn leis an 

tionscadal píolótach a chruthú. D’fhéadfadh an tsamhail forbairt de réir a chéile le himeacht ama agus 

de réir mar a aithnítear ríomh-Mhúinteoirí agus mar a bhíonn éileamh ar ábhair eile.   

 

 

Figiúr 6:  Samhail de ríomh-Mhol Gaeltachta ina bhfuil 4 scoil páirteach 

 

Bheadh an ríomh-Mhol Gaeltachta fíorúil agus, ag brath ar an áit ina mbíonn an múinteoir lonnaithe, 

dhéanfaí na cúrsaí a sholáthar ó aon cheann de na scoileanna a bhíonn páirteach i ngréasán na 

foghlama-fíorúla. Tugann a leithéid de shamhail scaipthe deis do na múinteoirí in aon cheann de na 

scoileanna páirt a ghlacadh sa tionscadal. Táthar ag súil, ar dtús, go mbeidh múinteoir amháin ag 

teagasc an ábhair sa ríomh-Mhol chuig rang-ghúpa a bhíonn scaipthe thar 3 go 4 scoil. Mar atá in 
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Albain, beidh ríomh-Mhol ar leith ag gach scoil laistigh den scoil, agus is chuige sin a rachaidh scoláirí 

nuair a bhíonn siad ar an dtráthchlár chun páirt a ghlacadh sa rang fíorúil. 

 

Dhéanfaí an ríomh-Mhúinteoir a dháileadh ar rang-ghrúpa scoláirí atá lonnaithe idir roinnt scoileanna.  

Dhéanfadh na scoileanna atá páirteach a dtráthchláir a chomhordú ionas go mbíonn an grúpa ranga 

seo ar fáil chun páirt a ghlacadh ina ranganna fíorúla ag na hamanna atá ar an dtráthchlár. Bheadh a 

leithéid pléite agus socraithe idir na scoileanna roimh thús na scoilbhliana.  Sa chás scéil atá léirithe i 

bhFigiúr 8, tá an ríomh-Mhúinteoir ag múineadh Fisice do rang fíorúil sa 5ú bliain, “Fuinseog”.  I 

bhFuinseog, tá 10 scoláire, scaipthe idir 4 scoil, ina measc 3 scoláire atá i scoil an ríomh-Mhúinteora féin. 

Tá Fuinseog ar an dtráthchlár do 5 thréimhse sa tseachtain, lena n-áirítear tréimhse dúbailte ar an 

Déardaoin.  

 

Ag na hamanna a bhíonn socraithe, téann na scoláirí i bhFuinseog chuig an ríomh-Mhol atá lonnaithe 

ina scoil féin. Déanann siad logáil isteach ar an ríomh-Mhol Gaeltachta chun teagmháil a dhéanamh leis 

an ríomh-Mhúinteoir. Is féidir leo an ríomh-Mhúinteoir a fheiceáil, más gá, agus is féidir leo na scoláirí 

atá lonnaithe sa trí scoil eile a fheiceáil freisin.  Bíonn an ríomh-Mhúinteoir ag idirghníomhú go beo leis 

na scoláirí agus, ar aon dul le gnáthrang beo, is féidir leis na scoláirí ceisteanna a chur, páirt a ghlacadh 

i ndíospóireacht nó fadhb a léiriú.  Is féidir le scoláirí an t-amharcléiritheoir a úsáid chun a gcuid oibre 

a léiriú nó chun féachaint ar thagairtí páipéar-bhunaithe.  Is féidir leo áisíneacht chomhdhála an chláir 

bháin a úsáid chun dul trí fhadhb agus chun na scoláirí a bheith páirteach go gníomhach i raon 

gníomhaíochtaí teagaisc agus foghlama. 

 

Teagasc an Ábhair  

Beidh an ríomh-Mhúinteoir freagrach as an 10 scoláire a theagasc agus déanfaidh sé/sí sraith eispéaras 

foghlama a dhearadh ina mbeidh gníomhaíochtaí foghlama sioncronacha agus aisioncronacha.  Cuirfidh 

sé/sí ábhar foghlama i láthair dá scoláirí trí mheascán de cheachtanna réamh-thaifeadta agus 

beosheisiúin.  Le linn na seisiúin réamhthaifeadta, beidh scoláirí gafa le hábhar an cheachta leo féin 

amháin nó le foghlaimeoirí eile.  Cuirfear sraith tascanna foghlama ábhartha ar fáil dóibh a bhíonn 

deartha chun cuidiú leo tuiscint a fhorbairt ar an ábhar.   

 

Díreoidh na beosheisiúin ar mhúinteoirí a bheith ag soiléiriú aon cheisteanna a d’fhéadfadh a bheith ag 

scoláirí, seachas ábhar a bheith á sholáthar ‘beo’ ag múinteoirí dá scoláirí, mar a tharlaíonn sna 

rangsheomraí aghaidh-ar-aghaidh. Beidh múinteoirí ag idirghníomhú leis an ngrúpa go léir agus iad ag 

baint úsáide as straitéisí díopóireachta sioncronacha agus asioncronacha, a thabharfaidh deis do scoláirí 

aon mhíthuiscintí a d’fhéadfadh a bheith acu a shoiléiriú. Ansin cuirtear scoláirí ag obair lena 

gcomhscoláirí chun fadhbanna a réiteach agus chun a bhfoghlaim a dhoimhniú. Sa tslí sin bítear ag súil 

go nglacfaidh na scoláirí níos mó freagrachta ar a bhfoghlaim féin agus bíonn ról an mhúinteora níos 

cosúla le ról éascaitheora ar an bhfoghlaim. 

 

Measúnú Foirmitheach ar na Riachtanais Foghlama 

Beidh an measúnú foirmitheach mar ghné ríthábhachtach d’eispéaras foghlama an ríomh-Mhoil. 

Tabharfaidh múinteoirí raon tascanna do scoláirí a bheidh le déanamh acu gach seachtain, ina n-aonar 

nó le scoláirí eile.  Tá sé i gceist go mbeidh meascán tascanna sa mheasúnú foirmitheach agus beidh 

éagsúlachtaí ag baint leo seo ag brath ar an ábhar a bhíonn i gceist. Beifear ag súil go mbeidh scoláirí 

ag plé leis an ábhar nua agus ag freagairt do cheisteanna scríofa sula mbuaileann siad leis an múinteoir. 

D’fhéadfadh na ceisteanna seo a bheith mar chuid de thimpeallacht foghlama fhíorúil nó d’fhéadfaidís 

iad a dhéanamh le peann agus páipéar agus iad a roinnt roimh ré. Ina theannta sin, bheadh sé i gceist 

go ndéanfadh múinteoirí tascanna measúnaithe a dhearadh ina mbeadh ar scoláirí oibriú lena 

gcomhscoláirí agus dhéanfaí na tascanna seo le linn na seisiúin ranga ar líne.  Beidh an measúnú 
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foirmitheach mar phríomhghné d’eispéaras na scoile fíorúla mar cuideoidh sé leis an ríomh-Mhúinteoir 

a modhanna teagaisc a oiriúnú chun freastal ar riachtanais na scoláirí. 

 

Idirghníomhú Múinteora / Scoláire agus Deiseanna Díospóireachta  

Tá an taighde faoin bhfoghlaim ar líne ar aon fhocal faoi shamhail foghlama den tógachas sóisialta a 

chothú ina ndéanann múinteoirí agus scoláirí tuiscint, foghlaim agus eolas a fhorbairt i dteannta a chéile. 

Éilíonn an tsamhail seo go ndéanfadh an múinteoir a ngníomhaíochtaí foghlama a athdhearadh ionas 

gur féidir le foghlaimeoirí páirt ghníomhach a bheith acu ina bhfoghlaim, seachas iad a bheith ag 

glacadh go réidh le heolas a chuirtear ar fáil dóibh.  Cuirfidh an tsamhail seo iliomad deiseanna ar fáil 

do scoláirí chun gníomhú i ngrúpdhíospóireachtaí leis an múinteoir nó lena bpiaraí nó, más gá, ag 

cruinnithe fíorúla duine-le-duine. Ba chóir don phlé a bheith chun tosaigh agus beidh sé mar ról ag an 

múinteoir a leithéid de dhíospóireachtaí a dhearadh agus a threorú, ionas go mbaintear úsáid as an 

bplé mar uirlis teagaisc (Brookfield and Preskill, 2005).   

 

D’fhéadfadh gur plé shioncronach a bheadh i gceist, ina mbíonn daoine ag caint lena chéile beo trí 

mhicreafón, nó d’fhéadfadh gur plé asioncronach a bheadh ann ina mbíonn téacs in úsáid ag múinteoirí 

nó scoláirí chun ceist a phlé ina gcuid ama féin. D’fhéadfadh go mbeadh an díospóireacht beo ag tarlú 

idir an múinteoir agus an grúpa nó d’fhéadfadh gur foghrúpaí scoláirí a bheadh i gceist agus iad i 

spásanna ar leith inar féidir ceisteanna a phlé.  Beidh tábhacht ag baint leis an dá chineál díospóireachta 

chun pobal foghlama láidir a fhorbairt. Beidh sé tábhachtach a dheimhniú go mbíonn na scoláirí gafa 

agus go mbrathann siad mar chuid den phobal foghlama má bhíonn a múinteoir agus/nó a 

gcomhscoláirí lonnaithe i scoil eile. 

 

Idirghníomhaíochtaí Díospóireachta idir Scoláirí 

Leagann an tsamhail foghlama ar líne an dualgas go príomha ar na foghlaimeoirí freagracht a ghlacadh 

maidir lena bhfoghlaim féin agus a bhfoghlaim féin a chomhthógáil. Dá bhrí sin, beidh ar an múinteoir 

athmhachnamh a dhéanamh ar an tslí ina ndéanann siad gníomhaíochtaí foghlama a dhearadh, ionas 

go mbíonn neart deiseanna idirghníomhaíochta ag na foghlaimeoirí. Beidh gá dá réir guth a thabhairt 

do na scoláirí, ionas gur féidir leo idirghníomhú lena chéile chun an t-ábhar lena bhfuil siad gafa a phlé, 

chun fadhbanna a réiteach agus chun ceisteanna nach dtuigeann siad a phlé. D’fhéadfadh sé am a 

ghlacadh chun a leithéid a fhorbairt agus d’fhéadfadh go mbeadh gá scoláirí a scaflú ar dtús chun a 

chur ar a gcumas páirt a ghlacadh ina leithéid de chleachtais.  

 

Grúp-Ghníomhaíochtaí 

Bíonn grúp-ghníomhaíochtaí mar phríomhghné den fhoghlaim ar líne, mar cruthaíonn siad deiseanna 

do scoláirí teagmháil a bheith acu lena bpiaraí agus grúpa foghlama a chruthú. D’fhéadfadh go 

mbainfeadh na grúp-ghníomhaíochtaí le scoláirí a bheith ag réiteach faidhbe a chuireann an múinteoir 

os a gcomhair. Trí na hidirghníomhaíochtaí leis an múinteoir agus lena gcomhscoláirí bíonn deiseanna 

acu láithreacht shóisialta a fhorbairt agus cur lena dtuiscint féin ar an topaic nó ar an gceist ar a bhfuil 

siad ag obair.  D’fhéadfadh go mbeadh gá scoláirí a scaflú le hobair i ngrúpaí agus d’fhéadfadh go 

ndéanfaí fíorphobal foghlama a fhorbairt ón ghafacht lena leithéid de ghníomhaíochtaí ina mbeidh 

scoláirí agus a múinteoir gafa go gníomhach sa phróiseas teagaisc agus foghlama. 

 

Pobal Foghlaimeoirí Ar Líne a Chruthú 

Léiríonn barrchleachtas idirnáisiúnta gur chóir go mbeadh meascán de ghníomhaíochtaí foghlama 

aghaidh-ar-aghaidh agus asioncronacha ag scoláirí. Beidh ar mhúinteoirí pobal foghlama ar líne a 

fhorbairt go gníomhach i measc a scoláirí trí dheiseanna a sholáthar ón tús don idirghníomhú i measc 
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scoláirí. B’fhéidir go ndéanfaí na scoláirí go léir a thabhairt le chéile sula dtarlaíonn an chéad seisiún ar 

líne ionas gur féidir leo bualadh lena gcomhscoláirí agus leis an múinteoir, mar a tharlaíonn le samhail 

NetNZ. Beidh ar mhúinteoirí deiseanna a sholáthar go rialta le bheith gafa go díreach leis na scoláirí, i 

ndíospóireachtaí leis an ngrúpa uile nó i bplé duine-le-duine.  Mar aon leis sin, beidh gá ag na scoláirí 

le tacaíocht sa scoil baile, ón ríomh-Mheantóir, a bheidh ag casadh leo go rialta agus ag deimhniú go 

mbíonn siad gafa leis an ríomh-Mhúinteoir, le hábhar an chúrsa, agus lena gcomhscoláirí.   

 

Is í an mhórsprioc don ríomh-Mhol Gaeltachta ná go mbeadh roinnt ríomh-Mhúinteoirí ag teagasc 

ranganna fíorúla ag an am céanna.  Don phíolót, tá sé i gceist ríomh-Mhúinteoir amháin nó níos mó a 

roghnú agus struchtúir thacaíochta a fhorbairt d’ábhar amháin, ionas gur féidir triail a bhaint as an gcur 

chuige sula ndéantar an tsamhail a chur in oiriúint agus a rollú amach in achair churaclaim eile.  Mar 

aon leis sin, ba chóir breathnú ar Bhliain a hAon mar thurgnamh gníomhach nuair a bhíonn an tsamhail 

á athbhreithniú agus á oiriúnú i gcónaí, más gá, chun barrchleachtas d’fhoghlaimeoirí agus do 

mhúinteoirí a dheimhniú.  Beidh an barrchleachtas i dtíortha eile mar bhonn eolais don tsamhail agus 

bainfear úsáid as eilimintí ón mbarrchleachtas sin a oirfidh go maith do chomhthéacs oideachais na 

hÉireann.  Toisc gur píolót atá i gceist anseo, áfach, ba chóir go mbeadh an dearadh solúbtha ionas gur 

féidir oiriúnú agus freagairt do na ceisteanna a eascraíonn, de réir mar a thagannn siad chun cinn.  Tá 

deis iontach an t-uafás a fhoghlaim faoi dhearadh, rollú amach agus inmharthanacht na samhla ó Bhliain 

a hAon. Dá bhrí sin, caithfear tréimhse ullmhúcháin a bheith mar chuid den phíolótú ón tús. 

 

Samhail ríomh-Mhol Gaeltachta – An Cás a d’Fhéadfadh a Bheith Ann  

Nuair a bhí ag éirí go geal leis an scoil fhíorúil, bhí gréasán scoileanna páirteach a chonaic go raibh gá 

ábhar nó ábhair a ofráil do scoláirí ina scoileanna nuair nach raibh sé indéanta a leithéid a chur ar fáil 

dóibh go háitiúil.  Ba chóir go mbeadh spéis ag na scoileanna, a bhíonn sa ghréasán scoileanna, ábhair 

a ofráil do scoileanna Gaeltachta eile agus go mbeadh gá acu freisin le hábhair breise dá scoláirí féin.  

Léiríonn Figiúr 7 an tslí ina bhféadfadh a leithéid de ghréasán nó de chuibhreannas feidhmiú, ina bhfuil 

10 scoil páirteach, Fisic, Ceimic, Fraincís agus Eacnamaíocht Bhaile á theagasc ag 4 cinn de na scoileanna 

seo trí ríomh-Mhol Gaeltachta.  
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Figiúr 7:  Samhail de ríomh-Mhol Gaeltachta ina bhfuil 10 scoil páirteach 

 

Tá ríomh-Mhúinteoir, atá lonnaithe sa scoil, ag gach ceann de na 4 scoileanna agus, mar aon leis na 

dualgais teagaisc aghaidh-ar-aghaidh atá ag an múinteoir sin, bíonn sé/sí ag teagasc ar an gcúrsa ar 

líne.  Tagann ríomh-Mhúinteoirí na scoláirí ón 10 scoil agus braitheann sé seo ar an ábhar a bhíonn i 

gceist.  Déanann an ríomh-Mhúinteoir ábhar an chúrsa a fhorbairt roimh ré agus bíonn siad i dteagmháil 

le scoláirí ina scoil féin trí ríomh-Mhol na Scoile, i seomra nó i spás atá tiomnaithe don fhoghlaim ar 

líne.  Anois is arís, mar a tharlaíonn leis an gCeimic, d’fhéadfadh go mbeadh scoláirí ón scoil féin ag an 

ríomh-Mhúinteoir agus beidh siad sin i láthair freisin i ríomh-Mhol na scoile.  Cuirfear am breise ar fáil 

don ríomh-Mhúinteoir chun a ranganna ar líne a fhorbairt agus a ullmhú agus beidh sé/sí ar an 

dtráthchlár do sheisiúin ranga sioncronacha agus asioncronacha leis na scoláirí.   

 

Beidh ríomh-Mheantóir ag gach scoil a bhíonn páirteach agus tacóidh sé/sí le scoláirí lena chinntiú go 

mbíonn siad ag freastal ar an rang agus gafa go héifeachtach leis an gcúrsa.  Beidh oiliúint faoin tsamhail 

ar fáil do na ríomh-Mhúinteoirí agus na ríomh-Mheantóirí agus oiliúint faoin tslí le tacú go héifeachtach 

le foghlaimeoirí ar líne sula dtosaíonn an tionscadal píolótach agus go rialta arís i rith an phíolótaigh.  

Tá sé i gceist ríomh-Mhol Gaeltachta fíorúil a bhunú chun tacú leis na scoileanna a bhíonn páirteach le 

linn an phíolótaigh (tuilleadh eolais ar fáil thíos).  Beidh ról lárnach ag an ríomh-Mhol chun tacú le 

scoileanna eispéiris foghlama ardcháilíochta a dhearadh agus a chur i bhfeidhm do na scoláirí a bhíonn 

páirteach.   

 

Léiríonn Figiúr 8 an chuma a bheadh ar ghnáthsheachtain don ríomh-Mhúinteoir agus dá scoláirí.  Tá 

Ríomh-Mhúinteoir A ag múineadh Fisice do rang-ghrúpa fíorúil sa chúigiú bliain ina bhfuil 10 scoláire ó 

4 scoil. Sa ghrúpa seo tá triúr scoláire atá i scoil an mhúinteora féin. Tagann an grúpa le chéile ceithre 

huaire sa tseachtain agus bíonn gach seisiún ar an dtráthchlár, mar atá le feiceáil i bhFigiúr 8 thíos. 

Bíonn scoláirí ar an dtráthchlár do thréimhse 40-nóiméad ar an Luan, Máirt agus Aoine, agus bíonn 

tréimhse 80-nóiméad acu ar an Déardaoin. Bíonn na múinteoir i láthair leis na scoláirí le linn gach 

tréimhse agus bíonn scoláirí páirteach i raon gníomhaíochtaí foghlama éagsúla, idir sheisiúin múinteoir-
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threoraithe go scoláirí ag obair leo féin nó i ngrúpaí ar thascanna foghlama a bhíonn tugtha roimh ré. 

Mar aon leis na tréimhsí sin a bhíonn ar an dtráthchlár, is féidir le scoláirí físchomhrá aghaidh-ar-aghaidh 

a éileamh leis an múinteoir má bhíonn ceisteanna ar leith acu agus gá acu le cúnamh. Mar aon leis sin, 

beidh an ríomh-Mheantóir ag obair go dlúth leis na scoláirí lena dheimhniú go mbíonn rath ar a 

rannpháirtíocht le gnéithe an chúrsa. 

 

 

Figiúr 8:  Léiriú ar chreatlach a d’fhéadfadh a bheith in úsáid don teagasc i ríomh-Mhol Gaeltachta 

 

Seo sampla amháin den tslí inar féidir le scoláirí eispéaras foghlama ar líne a bheith acu agus iad ag 

obair ar chlár Fisice Ardteistiméireachta.  Toisc go bhfuil gné phraiticiúil éigeantach mar chuid den Fhisic 

Ardteistiméireachta, beidh ar scoláirí freastal ar scoil uair sa téarma freisin chun turgnaimh a dhéanamh. 

Dá bhrí sin, ionas go mbeidh ar chumas scoláirí riachtanais uile an chúrsa Fisice Ardteistiméireachta a 

shásamh, beidh foghlaim ar líne agus foghlaim aghaidh-ar-aghaidh mar eispéaras foghlama acu.   
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Ríomh-Mhol Scoile 
Moltar go ndéanfaidh gach scoil a bhíonn páirteach seomra ciúin a sholáthar ina mbeidh scoláirí ábalta 

páirt a ghlacadh i ranganna ar líne gan aon chur isteach orthu. Go hídéalach, ní cóir an trealamh 

comhdhála a úsáid ar aon chúis eile.  D’fhéadfadh seomra acmhainní nó leabharlann a bheith oiriúnach 

dá leithéid. Ba chóir don seomra a bheith leagtha amach i stíl chomhdhála le bord ina mbíonn spás do 

4-6 scoláirí mar a léiríonn Figiúr 9 thíos.  Ba chóir ceangal WIFI a bheith sa seomra chun deis a thabhairt 

do scoláirí a ngléasanna féin a úsáid.  

 

 

Figiúr 9:  Eagrú ranga Ríomh-Sgoile 

 

Trealamh do ríomh-Mhol Scoile 

Tar éis breathnú ar an socrú teicniúil i samhlacha na scoileanna fíorúla mar atá i gCuid 2, moltar go 

mbeadh fáil ag an ríomh-Mhol ar an trealamh seo a leanas: 

 Ríomhaire agus Scáileán 

 Ceamara gréasáin 

 Closchomhdháil deisce 

 Scáileán réidh ar an mballa 

 Amharcléiritheoir 

 Ródaire WIFI  

Ba chóir don trealamh seo a bheith lonnaithe sa ríomh-Mhol agus, go hídéalach, ní cóir ach don 

ríomh-Mhúinteoir agus a scoláirí úsáid a bhaint as. 

 

Ríomh-Mhúinteoir agus Gléasanna Scoláirí 

Mar aon le trealamh a sholáthar don ríomh-Mhol, beidh gá ag scoláirí agus ag múinteoirí lena 

ngléasanna féin freisin. Is féidir leo a bheith gafa leis an bhfoghlaim ar líne le ríomhairí glúine, 

mionríomhairí glúine, taibléid, fóin soghluaiste agus/nó gléasanna eile. Beidh sé seo ag brath ar pholasaí 

na scoile maidir le gléasanna agus ar an trealamh atá cheana féin ag scoileanna. 
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Moltar, áfach, go gcuirfí taibléad ardshonraíochta le scaileán tadhaill agus cuidiú pinn ar fáil don ríomh-

Mhúinteoir. Tabharfaidh a leithéid deis do mhúinteoirí ceachtanna a ullmhú lasmuigh den ríomh-Mhol 

agus an peann a úsáid ar an gclár bán le linn na beosheisiúin. 

 

Bíonn creataí ceannaigh in úsáid ag PDST-TiE25 do threalamh TFC agus is féidir é seo a úsáid chun an 

trealamh is gá á sholáthar. 

 

Aonad Tacaíochta don ríomh-Mhol Gaeltachta  
Tá gá le haonad comhordaithe, an tAonad Tacaíochta don ríomh-Mhol Gaeltachta, chun múinteoirí agus 

scoláirí a earcú agus a thacú, leabharlanna ábhar a eagrú, agus tacaíocht theicniúil a shocrú agus a thacú 

do gach scoil. Bheadh an tAonad Tacaíochta freagrach as a dheimhniú go mbíonn eispéaras na 

foghlama fíorúla oiriúnach agus go bhfreastalaíonn sé ar riachtanais na scoláirí agus a dtuismitheoirí, 

go háirithe scoil(eanna) ina bhfuil na scoláirí cláraithe.  D’fhéadfadh a leithéid de sheirbhís teacht ó 

lasmuigh go dtí go mbeadh ar chumas an tionscadail comhordaitheoir agus duine don tacaíocht 

theicniúil a chothabháil. Bheadh ar an ríomh-Mhol Gaeltachta cúrsaí Ardteistiméireachta a ofráil 

d’fhoghlaimeoirí i roinnt scoileanna i limistéir Ghaeltachta éagsúla chun inmharthanacht an ríomh-Mhoil 

a dheimhniú.   

 

Dhéanfadh an tAonad Tacaíochta na tacaíochtaí seo a leanas a chomhordú chun a chur ar chumas na 

bhfoghlaimeoirí cúrsaí fíorúla a rochtain agus páirt a ghlacadh iontu:  

 Ríomh-Mhúinteoirí a earcú 

 Tacaíocht theicniúil a sholáthar do ríomh-Mhúinteoirí agus d’fhoghlaimeoirí atá páirteach i 

gcúrsaí fíorúla 

 Eispéiris ghairmiúla foghlama a dhearadh agus a rollú amach do ríomh-Mhúinteoirí agus do 

ríomh-Mheantóirí 

 Cúrsaí/ábhair fíorúla foghlama a dhearadh agus a sholáthar do scoláirí agus dá dtuismitheoirí  

 Tacaíocht agus cumarsáid leanúnach a sholáthar dóibh siúd uile atá páirteach sa ríomh-Mhol. 

 

Léiríonn barrchleachtas idirnáisiúnta gur gá do scoileanna fíorúla, iad siúd ach go háirithe a bhfuil níos 

mó ná dhá scoil i gceist, tacaíochtaí comhordaithe a bheith acu chun cáilíocht na seirbhíse don 

fhoghlaim a dheimhniú.  Tá tábhacht ag baint le tacaíochtaí dá leithéid don fhorfheidhmiú agus don 

inmharthanacht rathúil. 

 

Timpeallacht Fhíorúil Foghlama 
Is féidir leis an bhfoghlaim fhíorúil tarlú ar iliomad bealaí agus níl aon chur chuige amháin is fearr.  

Dheimhnigh na cás-staidéir i gCuid 2 go n-úsáideann formhór na scoileanna fíorúla timpeallacht fhíorúil 

foghlama chun tacú leis an bhfoghlaim asioncronach. Is í ríomh-Sgoil na hAlbaine an t-aon eisceacht 

faoi láthair. Is féidir le timpeallachtaí fíorúla foghlama tacú le scoláirí dul i mbun oibre le chéile, obair 

bhaile a chur isteach agus a cheartú, ábhar a rochtain (ábhair ó mhúinteoirí agus ó fhoilsitheoirí). Léirigh 

an t-athbhreithniú go n-úsáideann samhail CEWA san Astráil, an tsamhail is nua, Office 356 chun raon 

                                                      

25 PDST-TiE Purchasing Frameworks, http://www.pdsttechnologyineducation.ie/en/Technology/Purchasing-

Frameworks  

http://www.pdsttechnologyineducation.ie/en/Technology/Purchasing-Frameworks
http://www.pdsttechnologyineducation.ie/en/Technology/Purchasing-Frameworks
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seirbhísí a sholáthar do mhúinteoirí, scoláirí agus tuismitheoirí. Tá fáil cheana féin ag formhór na 

scoileanna a d’fhéadfadh a bheith páirteach sa phíolót ríomh-Mhoil Ghaeltachta ar na tairgí seo agus 

dá bhrí sin moltar cur chuige ar aon dul le CEWA. 

 

Figiúr 10:  Réiteach do thimpeallacht fhíorúil foghlama (TFF) bunaithe ar Shamhail CEWA  
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Cuid 5: Príomhróil agus Nósanna Imeachta 

Mar aon lena dheimhniú go mbíonn na struchtúir theicniúla ann chun an ríomh-Mhol a fheidhmiú, is 

den riachtanas é go ndéantar príomhphearsanra a roghnú don tionscadal píolótach d’fhonn na 

príomhróil a chomhlíonadh chun tacú le forfheidhmiú an tionscadail phíolótaigh 3-bliana.  Mar aon leis 

sin, beidh ar an tionscadal sraith théagair de nósanna imeachta a bhunú, a chuirfear le chéile chun 

feidhmiú seasta an tionscadail a dheimhniú sna scoileanna uile a bheidh páirteach.   

 

An ríomh-Mhúinteoir 
Tá ról lárnach ag an ríomh-Mhúinteoir maidir le cúrsa fíorúil Fisice Ardteistiméireachta a dhearadh agus 

a sholáthar agus eispéiris foghlama a ghabhann leis a chur ar fáil do scoláirí.  Glactar leis go mbeidh ar 

an ríomh-Mhúinteoir rang-ghrúpa a theagasc ina mbeidh suas le 15 scoláire, agus go mbainfidh na 

scoláirí sin le hiar-bhunscoileanna éagsúla sa Ghaeltacht.  Beidh an ríomh-Mhúinteoir lonnaithe ina scoil 

féin agus déanfar é/í a thráthchlárú chun an rang-ghrúpa fíorúil a theagasc.  Leanfaidh an múinteoir ag 

teagasc ranganna aghaidh-ar-aghaidh ina scoil féin agus cuirfear am ar fáil dóibh chun ullmhú don 

rang-ghrúpa fíorúil agus chun an rang a theagasc.  Beidh ról an ríomh-Mhúinteora ríthábhachtach do 

rath an phíolótaigh agus ba chóir don mhúinteoir, go hídéalach: 

 

 spéis a bheith aige/aici sa bhfoghlaim ar líne agus sa bhféidearthacht na deiseanna foghlama 

a leathnú do scoláirí 

 é/í a bheith ar a c(h)ompard maidir le raon uirlisí digiteacha a úsáid chun tacú leis an 

bhfoghlaim  

 taithí a bheith aige/aici an t-ábhar a theagasc trí mheán na Gaeilge 

 é/í a bheith ar a c(h)ompard le hoideolaíochtaí teagaisc an tógachais shóisialta ina mbíonn 

foghlaimeoirí gafa go gníomhach i bhforbairt a dtuisceana féin 

 tiomantas a bheith aige/aici do chuir chuige nuálacha i leith na hoideolaíochta agus an 

mheasúnaithe, agus 

 tiomantas a bheith aige/aici don fhoghlaim ar feadh an tsaoil agus don fhorbairt ar a 

c(h)leachtas gairmiúil. 

 

Inniúlachtaí an ríomh-Mhúinteora  

Aithnítear sa tionscadal gur coincheap nua atá sa bhfoghlaim ar líne do mhórchuid múinteoirí agus, 

dá bhrí sin, déanfar na hinniúachtaí seo a leanas a fhorbairt in imeacht ama mar ghníomhaíochtaí 

leanúnacha sa bhforbairt ghairmiúil.  Nuair a bhíonn múinteoirí á roghnú don phíolót, áfach, tá sé 

tábhachtach go bhfáiltíonn siad roimh dheiseanna forbartha eolais agus scileanna i leith na foghlama 

ar líne, agus go mbíonn siad claonta i dtreo na hoideolaíochta a bhaineann le comhstruchtúr sóisialta. 

Tar éis páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí sa bhfoghlaim ghairmiúil, ba chóir don ríomh-Mhúinteoir: 

 tuiscint mhaith a bheith aige/aici ar a mbíonn i gceist le teagasc éifeachtach ar líne agus a bheith 

ábalta eispéiris foghlama a chruthú chun a chur ar chumas scoláirí a lánacmhainneacht a bhaint 

amach 

 raon teicneolaíochtaí atá ann cheana agus atá ag teacht chun cinn, agus a thacaíonn go 

héifeachtach le foghlaim scoláirí agus lena rannpháirtíocht sa timpeallacht ar líne, a thuiscint 

agus a bheith ábalta iad a úsáid  
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 straitéisí a phleanáil, a dhearadh, agus a chomhshnaidhmiú chun foghlaim ghníomhach, 

feidhmiú, idirghníomhú, rannpháirtíocht agus comhpháirtíocht sa timpeallacht ar líne a 

spreagadh 

 rath na scoláirí a chothú trí ionchais shoiléire, freagairtí prasa agus aischothú rialta a sholáthar 

 iompar eiticiúil agus slán mar aon le feasacht ar cheisteanna reachtúla bainteach le húsáid na 

teicneolaíochta a mhúnlú, a threorú, agus a mhealladh  

 éagsúlacht na riachtanais acadúla ag scoláirí a aithint agus oiriúnaithe a fhí isteach sa 

timpeallacht foghlama ar líne 

 a bheith ábalta straitéisí cuí do mheasúnuithe ar líne a chruthú agus a chur i bhfeidhm 

 sonraí ó mheasúnuithe agus ó fhoinsí sonraí eile a úsáid chun ábhar a leasú agus chun foghlaim 

scoláirí a threorú 

 plé ar bhealach gairmiúil, éifeachtach le comhghleacaithe, tuismitheoirí, agus le baill eile den 

phobal chun tacú le heispéaras foghlama rathúil a sholáthar do scoláirí. 

 

Foghlaim agus Tacaíocht Ghairmiúil an ríomh-Mhúinteora 

Tá gá le tacar scileanna nua agus éagsúl don teagasc ar líne i gcomparáid leis an teagasc aghaidh-ar-

aghaidh i seomra ranga.  Beidh gá ag ríomh-Mhúinteoirí le 30 uair an chloig den fhoghlaim ghairmiúil, 

ar a laghad, agus í dírithe ar iad a ullmhú don teagasc ar líne. Chun na hinniúlachtaí atá luaite thuas a 

fhorbairt, ba chóir na chéad ghníomhaíochtaí sa bhfoghlaim ghairmiúil a dhíriú ar: 

 úsáid na timpeallachta foghlama fíorúla chun ábhar a sholáthar, cumarsáid a dhéanamh le 

scoláirí, comhoibriú a chothú agus dul chun cinn scoláirí a mheas 

 bealaí nuálacha a chothú chun an curaclam a chur i láthair, idirghníomhú le scoláirí, obair scoláirí 

a mheas, agus cumarsáid a dhéanamh le tuismitheoirí 

 foghlaim tionscadal-bhunaithe a úsáid chun gníomhaíochtaí foghlama údaracha a fhorbairt a 

mheallann spéis na scoláirí agus a thugann spreagadh dóibh  

 straitéisí a fhorbairt a thacóidh le foghlaimeoirí atá i mbaol agus a mhothaíonn leochaileach ar 

líne, ag deimhniú dá réir go bhfuiltear ag freastal go gníomhach ar fholláine na scoláirí  

 cuir chuige a fhorbairt chun tacú leis an gcumarsáid go leanúnach leis na ríomh-Mheantóirí, le 

comhghleacaithe múinteoirí, treoirchomhairleoirí agus múinteoirí don oideachas speisialta sna 

scoileanna.  

Is féidir le Pobail Foghlama Ghairmiúla, mar atá ag CWEA, tacú le múinteoirí a leithéid d’inniúlachtaí a 

fhorbairt trí chleachtas a roinnt, dúshláin a chur in iúl, réitigh a ransú agus ceachtanna a bhíonn 

foghlamtha a roinnt.  Cuideoidh a leithéid de chomhráití gairmiúla le sár-fhoireann ríomh-Mhúinteoirí 

and ríomh-Mheantóirí a fhorbairt sna scoileanna ríomh-Mhoil. 

Ról an ríomh-Mhúinteora 

Tacaíonn an seomra ranga don fhoghlaim ar líne, seachas an suíomh ranga aghaidh-ar-aghaidh, leis an 

bhfoghlaim aonair ar bhealach níos nádúrtha.  Cruthaíonn sé dúshláin dá chuid féin, áfach, maidir le 

bainistíocht ranga. Is é ról an ríomh-Mhúinteora ná ról éascathóra chun an fhoghlaim a threorú agus a 

thacú.   

Is é ról an ríomh-Mhúinteora ná: 

 tuiscint na scoláirí ar na torthaí foghlama a mheas go leanúnach 

 grúpdhíospóireachtaí a chruthú agus a éascú chun freastal ar fhoghlaim dhoimhin 

 grúpthionscnaimh a fhorbairt agus a mheas 

 aon leasaithe is gá a dhéanamh ar acmhainní an chúrsa chun freastal ar riachtanais na scoláirí 
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 freagairt do cheisteanna scoláirí agus dul i ngleic le haon mhíthuiscintí atá acu le hábhar an 

chúrsa 

 cumarsáid a choimeád go leanúnach leis na ríomh-Mhúinteoirí agus le gairmeoirí eile atá ag 

tacú i scoileanna na scoláirí 

 ionchais réadúla agus obair leantach a shocrú do gach rang-ghrúpa, de réir mar is gá 

 ionchais a shocrú le scoláirí agus lena dtuismitheoirí faoi mhinicíocht na cumarsáide agus faoi 

na hamanna do fhreagairtí ar ríomhphoist. 

 

An ríomh-Mheantóir  
Tá cuspóir tábhachtach ag baint le ról an ríomh-Mheantóra sa pháirtnéireacht idir scoileanna, múinteoirí 

agus scoláirí. Is é an cuspóir ná tacaíocht ar an láthair a sholáthar do scoláirí lena dheimhniú gur féidir 

leo blathú i dtimpeallacht ar líne. Caithfear acmhainní a sholáthar ionas gur féidir tacaíocht chuí a bheith 

ag scoláirí agus a rath a bheith orthu sa timpeallacht ar líne.  

D’fhéadfadh éagsúlacht a bheith ag baint le ról an ríomh-Mheantóra ó scoil go scoil. Beidh sé seo ag 

brath ar chomhthéacs na scoile, ar na róil atá cheana féin ag an bhfoireann agus ar líon na scoláirí atá 

páirteach sa scoil fhíorúil 

Tascanna Riaracháin 

• A dheimhniú go mbíonn rochtain idirlín agus seoladh ríomhphoist scoile ag gach scoláire 

• A bheith i dteagmháil le ríomh-Mhúinteoir(í) chun sonraí do thuairiscí scoile a bhailiú 

• Feitheoireacht a eagrú do mheasúnuithe scoile a bheidh ar scoláirí a dhéanamh i rith na bliana. 

• Maoirsiú ar chruachóipeanna de mheasúnuithe a dháileadh agus a bhailiú, de réir mar is gá. 

 

Cumarsáid 

• Teagmháil leis an/na ríomh-Mhúinteoir(í), scoláirí agus a dtuismitheoirí, de réir mar is gá 

• Teagmháil le múinteoirí eile sa scoil 

• Scoláirí a mhealladh chun bheith i dteagmháil leis an ríomh-Mhúinteoir 

• Plé le hiarratais a thagann on ríomh-Mhúinteoir 

• An Molscoil a chur ar an eolas faoi aon daoine atá tar éis tarraingt siar/fágáil 

• An Molscoil a chur ar an eolas faoi aon ábhair imní a leanann, nó atá gan réiteach, maidir le 

rannpháirtíocht nó iompar scoláirí nó aon chumarsáidí ó mhúinteoirí agus/nó ó thuismitheoirí. 

Tacaíocht do Scoláirí 

 Bí cinnte go mbíonn scoláirí compordach leis na próisis atá bunaithe chun obair a rochtain, 

ceisteanna nó deacrachtaí a eascraíonn a chur in iúl agus obair a chur isteach 

 Bí gafa le scoláirí chun caidreamh oibre a bhunú leo ionas go mbíonn siad compordach ag 

éileamh cúnaimh ón ríomh-Mheantóir de réir mar is gá 

 Bí cinnte gur féidir le scoláirí tacaíocht theicniúil a rochtain de réir mar is gá  

 Inis don ríomh-Mhúinteoir faoi aon ábhair imní a d’fhéadfadh a bheith ag an scoil agus déan 

deileáil le haon ábhair imní a ardaíonn an ríomh-Mhúinteoir  

 Má eascraíonn ceisteanna iompraíochta, cosaint leanaí, folláine nó oibre, bí cinnte go bpléitear 

leo seo trí pholasaithe tréadchúraim, cosanta leanaí agus folláine na scoile, agus bí cinnte go 

leantar an cheist ina dhiaidh sin 
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 Cuir treoir ar fáil do scoláirí ar chur chuige don fhéinbhainistiú, agus ar bheith ina 

bhfoghlaimeoirí neamhspleácha 

 Déan monatóireacht agus rianú rialta ar dhul chun cinn na scoláirí. 

 

Scoláirí a Earcú 
Tosaíonn eispéaras dearfach ar an bhfoghlaim ar líne do scoláirí le próiseas earcaíochta na scoláirí. Is 

beag eolais atá go fóill ag scoláirí ná ag tuismitheoirí ar an bhfoghlaim ar líne. Cruthaíonn an próiseas 

earcaíochta deiseanna chun cuidiú le scoláirí agus tuismitheoirí tuiscint a fháil ar na riachtanais ratha. 

 

Buntáistí do Scoláirí 

Is í an chéad chéim ná a dheimhniú go mbíonn scoláirí ar an eolas faoi na cúrsaí ar líne atá á ofráil dóibh 

tríd an scoil.  Caithfidh scoláirí féideartha agus a dtuismitheoirí tuiscint a fháil ar an tslí ina bhfeidhmíonn 

cúrsa ar líne agus ar na buntáistí a bhaineann leis. Ina measc bíonn: 

 deis ag scoláirí ábhair Ardteistiméireachta a rochtain nach mbeadh fáil acu orthu go háitiúil 

 ábhair sa réimse roghnaithe á dteagasc ag múinteoirí láncháilithe a bhfuil ardchumas Gaeilge 

labhartha agus scríofa acu 

 deis ag scoláirí obair i dtimpeallacht ar líne atá sábháilte agus monatóireacht á dhéanamh uirthi 

 an cúrsa ar líne lán-chomhtháite i dtráthchlár na scoile 

 deis ag scoláirí atá cúthail nó cúlanta páirt a ghlacadh i ndíospóireachtaí nó i bplé ranga ar 

bhealach níos éasca ná seisiúin ranga aghaidh-ar-aghaidh.  

 tacaíocht agus comhairle ghairmiúil ar fáil go leanúnach do scoláirí, duine-le-duine nó i ngrúpaí 

beaga. 

 scoláirí ag foghlaim faoi úsáid na teicneolaíochta mar uirlis riachtanach don fhoghlaim. 

 scoláirí ábalta aigne a dhíriú ar bhealach níos éasca ar an gcúrsa mar nach mbíonn scoláirí eile 

ná gníomhaíocht ranga ag cur as dóibh. 

 

Oiriúnacht Scoláirí 

Tá sé tábhachtach go dtuigeann scoláirí féideartha cad is brí le bheith mar scoláire ar líne. Bíonn dul 

amú ar a lán scoláirí mar go gceapann siad go mbíonn cúrsaí ar líne éasca agus nach mbíonn gá le 

mórán iarrachta. Is mó seans go mbeidh na scoláirí a thugann faoi na cúrsaí lena leithéid de mheon níos 

míshásta agus nach n-eireoidh chomh maith céanna leo. Tá sé riachtanach tuiscint iomlán agus chruinn 

a bheith ag scoláirí agus a dtuismitheoirí ar a bhfuil i gceist le páirt a ghlacadh i gcúrsa ar líne.   

Bíonn an chéad teagmháil ar líne idir scoláire féideartha agus an scoil mar chéim thábhachtach lena 

dheimhniú go n-éiríonn go geal leis an aistriú chuig foghlaim ar líne. Tá sé tábhachtach nósanna 

imeachta a bhunú chun cuidiú le treoirchomhairleoirí (agus baill eile den fhoghlaim ar líne) scoláirí a 

mheantóireacht trí phróiseas clárúcháin agus rannpháirtíochta na gcúrsaí ar líne. Ba chóir do na nósanna 

imeachta a leithéid seo a chlúdach: 

 Seicliosta ar dtús de phointí eolais a ba chóir a chlúdach le scoláirí agus tuismitheoirí. 

 Suirbhé réamhchlárúcháin chun dul i ngleic le réamhthuairimí scoláirí faoin bhfoghlaim ar líne 

agus chun a leibhéal ullmhachta don mhodh foghlama nua seo a thuiscint. 
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 Cúrsa eolais do scoláirí sula dtosaíonn an chéad chúrsa acadúil Ardteistiméireachta chun 

ionchais ghnóthachtála a shocrú, taithí a thabhairt do scoláirí ar an gcóras ar líne agus aon 

ábhair imní a bhaineann leis an tacaíocht theicniúil a aithint. 

 Beidh sé riachtanach aon pholasaithe a bhaineann leis an bhfoghlaim ar líne a athbhreithniú – 

riachtanais a bhaineann le measúnú agus grádú, obair bhaile, riachtanais iompraíochta agus 

rannpháirtíochta scoláirí. 

 

Tacaíocht do Scoláirí 

Téann an tacaíocht do scoláirí níos faide ná an timpeallacht foghlama ar líne agus clúdaíonn sí na 

struchtúir thacaíochta atá ar fáil sa scoil mar aon le tacaíochtaí seachtracha. Áirítear tacaíocht 

earcaíochta, tacaíochtaí treoirchomhairleoireachta agus treoshuímh mar aon le tacaíocht theicniúil, 

tacaíocht acadúil, agus meantóireacht.  

Nuair a bhíonn tacaíocht theicniúil láidir ar fáil réitítear ceann de na príomhbhacanna ar rath foghlama 

scoláirí ar líne agus baintear mór-ualach de mhúinteoirí.  Tugann ranganna teagaisc agus seisiúin 

treoshuímh ar líne taithí do scoláirí ar chórais bhainistíochta ríomhfhoghlama agus cuidíonn siad leo 

aistriú go réidh chuig timpeallacht ar líne.   

Cuideoidh ríomh-Mheantóir aghaidh-ar-aghaidh lena dheimhniú go bhfanann na scoláirí dírithe ar an 

gcúrsa.  Múinteoir nó treoirchomhairleoir sa scoil áitiúil a bheidh mar ríomh-Mheantóir. Beidh an 

chumarsáid idir an ríomh-Mhúinteoir agus an ríomh-Mheantóir mar ghné ríthábhachtach den tacaíocht 

acadúil a chuirtear ar fáil don scoláire.  Má tharlaíonn go mbíonn an scoláire ag dul i gcoinne na 

cumarsáide leis an ríomh-Mhúinteoir, beidh an ríomh-Mhúinteoir ábalta dul i dteagmháil leis an ríomh-

Mheantóir agus ansin beidh an ríomh-Mheantóir ábalta an cheist a phlé go díreach leis an scoláire, de 

réir mar is gá. 
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Conclúid 

Tugann an tuarascáil seo léiriú ar an tslí ina ndéanann roinnt tíortha oideachas forlíontach a ofráil do 

scoláirí iar-bhunscoile i dtimpeallacht fhíorúil ar líne, ionas gur féidir leo cur leis an raon rogha ábhar a 

ofráiltear do scoláirí.  I ngach cás, tá infheistiú láidir curtha isteach ag na hairí oideachais chun tacú le 

múinteoirí agus scoláirí, ionas gur féidir leo a bheith páirteach in eispéiris ardcháilíochta teagaisc agus 

foghlama. Cé go bhfuil feabhas tagtha ar an teicneolaíocht le deich mbliana anuas, bíonn sé 

ríthábhachtach i gcónaí go mbíonn an t-eolas, na scileanna agus na meonta ag múinteoirí, scoláirí agus 

tuismitheoirí le bheith lánpháirteach sa bhfoghlaim ar líne. 

Ní hionann na heispéiris teagaisc agus foghlama ar líne agus na heispéiris foghlama i seomra ranga 

aghaidh-ar-aghaidh agus caithfear tacú leo siúd uile a bhfuil tionchar ag an athrú meoin agus ag an 

gcur chuige seo orthu.  Proiséas leanúnach a bheidh i gceist ina mbeidh gá le gafacht agus tiomantas 

múinteoirí, ceannaireacht na scoile, tuismitheoirí agus scoláirí le linn an tréimhse phíolótaigh.  Beidh ról 

éagsúl i gceist don mhúinteoir agus don scoláire sa tsamhail nua seo. Beidh dualgas orthu sin uile a 

bhíonn páirteach foghlaim óna chéile agus an tsamhail don ríomh-Mhol Gaeltachta a chur in oiriúint 

agus a fhorbairt le linn an phíolótaigh.  Tionscnamh spreagúil, nuálach atá anseo a d’fhéadfadh an 

curaclam iar-bhunscoile trí mheán na Gaeilge a leathnú tuilleadh do scoláirí in iar-bhunscoileanna beaga 

agus in Aonaid sna limistéir Ghaeltachta. 

Ag deireadh na tréimhse trí bliana den ríomh-Mhol píolótach Gaeltachta, beidh ar chumas na Roinne 

Oideachais agus Scileanna fiúntas a leithéid de chur chuige i gcóras oideachais na hÉireann a mheas 

agus, más gá, an tsamhail a leasú agus a mhínchóiriú tuilleadh ionas gur féidir í a leathnú go hachair 

churaclaim eile.  D’fhéadfadh samhail phíolótach an ríomh-Mhoil feidhmiú mar bhonn eolais do pholasaí 

agus do chleachtas na Roinne i leith scoláirí a bheith ag foghlaim ar líne ar fud an chórais uile.  Táthar 

ag súil go gcuideoidh torthaí na tuarascála seo go mór leo siúd uile atá páirteach in eispéiris foghlama 

fíorúla ardcháilíochta a dhearadh agus a chur i bhfeidhm do na scoláirí agus na múinteoirí atá 

rannpháirteach i dtionscadal píolótach an ríomh-Mhoil in iar-bhunscoileanna sa Ghaeltacht. 
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Liosta Figiúirí 

 

Figiúr 1: Contanam na Samhlacha Foghlama (Graham, et al. 2013 i Graham, 2017) 

Figiúr 2: Foghlaim Ar Líne agus Foghlaim Chumaisc 

Figiúr 3: Samhail NetNZ (www.netNZ.org) 

Figiúr 4: Samhail ríomh-Fhoghlama CDLI (CDLI, 2018) 

Figiúr 5: Léiriú Coincheapúil ar shamhail foghlama CEWA ViSN 

Figiúr 6: Samhail de ríomh-Mhol Gaeltachta ina bhfuil 4 scoil páirteach 

Figiúr 7: Samhail de ríomh-Mhol Gaeltachta ina bhfuil 10 scoil páirteach 

Figiúr 8: Léiriú ar chreatlach a d’fhéadfadh a bheith in úsáid don teagasc i ríomh-Mhol Gaeltachta 

Figiúr 9: Eagrú ranga Ríomh-Sgoile 

Figiúr 10: Réiteach do thimpeallacht fhíorúil foghlama (TFF) bunaithe ar Shamhail CEWA 
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