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Brollach 
 
Is tuairisc chumaisc í Ag Breathnú ar Mhatamaitic, atá bunaithe ar thorthaí 
cigireachtaí ábhair sa Mhatamaitic. Sna cigireachtaí seo, bhreathnaigh cigirí 
ar bheagnach 400 ceacht, labhair siad le scoláirí, scrúdaigh siad obair 
scoláirí agus bhí plé acu le múinteoirí, comhordaitheoirí Matamaitice agus 
baill de bhainistíocht in-scoile.  

 
Aithníonn an tuairisc seo go leor gnéithe de dhea-chleachtas. Tá 
tráchtaireacht mholtach inti maidir le leithdháileadh ama don Mhatamaitic i 
gclár ama na seachtaine, maidir leis na timpeallachtaí foghlama tacúla a 
chuirtear ar fáil, agus maidir le hionchais arda mhúinteoirí faoi rannpháirtíocht 
agus ghnóthachtáil scoláirí. Bhí cáilíocht fhoghlaim na scoláirí go maith nó 
níos fearr i dtromlach na gceachtanna a bhreathnaítear agus bhí an 
mhonatóireacht a bhí á déanamh ar dhul chun cinn na scoláirí go maith nó 
níos fearr i mbeagnach gach ceacht. Aithníonn an tuairisc dúshláin freisin, 
lena n-áirítear gá le níos mó béime ar fhorbairt scileanna agus tuisceana 
ardoird i measc scoláirí agus gá le pleanáil traschuraclaim a fhorbairt sa 
Mhatamaitic, ar mhaithe le feasacht na scoláirí faoin mbaint atá ag 
Matamaitic lena saol féin a mhéadú.  

 
Tá comhchosúlacht idir na torthaí seo agus na torthaí a foilsíodh i 
dTuarascáil an Phríomhchigire 2010 – 2013 le déanaí, ina dhéantar tagairt 
d’fhianaise agus do bhreithiúnais chigirí ó 124 tuairisc ar chigireachtaí ábhair 
sa Mhatamaitic a rinneadh idir 2010 agus 2012. Tugann Ag Breathnú ar 
Mhatamaitic anailís níos mine ar chigireachtaí ábhair sa Mhatamaitic agus tá 
an tuairisc ceaptha go háirithe do mhúinteoirí, cheannairí scoile agus oideoirí 
múinteoirí. Tugann sí moltaí chun cabhrú le scoileanna agus múinteoirí agus 
iad ag tabhairt aghaidh ar na dúshláin atá aitheanta i dTuarascáil an 
Phríomhchigire 2010 – 2013 agus san anailís níos mine atá anseo.  

 
Léiríonn torthaí PISA 2012 go bhfuil gnóthachtáil scoláirí na hÉireann ar 
chomhleibhéal lena ngnóthachtáil i mbeagnach gach ceann de thimthriallta  
PISA ó ghlac Éire páirt i bPISA den chéad uair i 2000. Is údar misnigh é go 
bhfuil na caighdeáin ghnóthachtála sin á gcaomhnú, cé go bhfuil daonra na 
scoláirí iar-bhunscoile níos éagsúla anois ná mar a bhí. Léiríonn torthaí PISA 
2012, áfach, nach bhfuil gnóthachtáil scoláirí sa Mhatamaitic ag cúig bliana 
déag d’aois ach beagán ós cionn an mheáin idirnáisiúnta agus gur ghá 
gnóthachtáil scoláirí atá ar ardchumas agus gnóthachtáil bhanscoláirí a 
fheabhsú go háirithe. 

 
Ó rinneadh na meastóireachtaí ar a bhfuil Ag Breathnú ar Mhatamaitic bunaithe 
i 2009-2010, tharla roinnt rudaí suntasacha a mbeidh mar thacaíocht do 
scoileanna agus iad ag tógáil ar dhea-chleachtas agus ag tabhairt aghaidh ar 
na dúshláin atá aitheanta sa tuairisc seo. Leagann Tionscadal Mata, atá á 
chéimniú isteach i ngach scoil, béim níos mó ar úsáid chomhthéacsanna agus 
feidhmithe a chuireann ar chumas scoláirí naisc a dhéanamh idir 
Mhatamaitic agus a saoil féin. Ag leibhéal níos leithne, tá an t-am a 
chaitear ar litearthacht agus uimhearthacht i scoileanna méadaithe agus clár 
leathan d’fhorbairt ghairmiúil curtha ar fáil do mhúinteoirí agus cheannairí scoile 
sa litearthacht agus san uimhearthacht mar chuid de chur i bhfeidhm na 



straitéise náisiúnta litearthachta agus uimhearthachta. Tacaíonn an stratéis 
freisin do phríomhoidí agus do phríomhoidí tánaistigh féinmheastóireacht 
stóinseach a chur i bhfeidhm, ag díriú go háirithe ar fheabhsúcháin sa 
litearthacht agus san uimhearthacht. Déantar fóráil freisin d’fhorbairt uirlisí agus 
nósanna imeachta measúnaithe sa Mhatamaitic san iar-bhunscoil.  

 
I gcomhthéacs na hathruithe dearfacha seo agus athruithe eile cosúil leo atá 
ag tárlú sa Mhatamaitic iar-bhunscoile, táthar ag súil go mbeidh Ag Breathnú 
ar Mhatamaitic mar thagairt úsáideach do scoileanna, príomhoidí agus 
múinteoirí agus iad ag tabhairt faoi éispiris foghlama agus torthaí foghlama sa 
Mhatamaitic a mheas agus a fheabhsú dá scoláirí. 
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Caibidil 1 
Réamhrá  
 
1.1 Cúlra na tuairisce seo 
 
Tá an tuairisc chumaisc seo bunaithe ar na sonraí a bailíodh le linn cigireachtaí 
ábhair a rinneadh i gcaoga iar-bhunscoil ag Cigireacht na Roinne Oideachais agus 
Scileanna ó Mheán Fómhair 2009 go Bealtaine 2010. Cigireachtaí ábhair aonair ab 
ea formhór na gcigireachtaí, a rinneadh go neamhspleách ar aon ghníomhaíocht eile 
chigireachta. Sna cásanna seo, tugadh fógra faoin gcigireacht do na scoileanna a bhí 
páirteach dhá sheachtain roimh ré. Bhí líon beag de na cigireachtaí ábhair ina gcuid 
de mheastóireachtaí scoile uile, a bhfaigheann scoileanna fógra ina leith trí 
seachtaine roimh ré. Bhí an próiseas meastóireachta don dá chineál cigireachta mar 
an gcéanna, nach mór. 
 
Tá gnóthachtáil scoláirí sa Mhatamaitic agus dearcthaí scoláirí maidir leis an ábhar 
tar éis bheith mar ábhar imní le roinnt blianta anuas. Ábhar croíláir is ea an 
Mhatamaitic ar an gcuraclam sna hiar-bhunscoileanna uile. Ó 1995 i leith, tá an 
Mhatamaitic ar fáil do scoláirí le staidéar ag trí leibhéal: ardleibhéal, gnáthleibhéal 
agus bonnleibhéal. Tá sé tar éis bheith mar ábhar imní go bhfuil céatadán na scoláirí 
a thógann Matamaitic ag an ardleibhéal níos ísle ná an céatadán a thógann ábhair 
eile ag an ardleibhéal. Bhí feabhsú suntasach ar an scéal seo, áfach, idir 2011 agus 
2013. D’fhás líon na scoláirí a thógann Matamaitic ag an ardleibhéal ó 16% to 26% 
sa tréimhse sin. Bhí an méadú seo ar chomhthráth le tabhairt isteach siollabas nua 
sa Mhatamaitic. Tharla an méadú seo ag an am céanna, freisin, a thosaigh na 
hInstitiúidí Ardoideachais ag bronnadh pointí bónais ar scoláirí a fuair grád D3 nó 
grád níos airde i Matamaitic ag an ardleibhéal.  
 
Tábla 1.1: Céatadáin a roghnaigh an Mhatamaitic sna scrúduithe teistiméireachta  
 

Bliain Scrúdú          Ardleibhéal Gnáthleibhéal Bonnleibhéal 
2009 Teastas Sóisearach 43.1 47.4 9.5 
2009     Ardteistiméireacht 16.2 71.8 12.0 
2010 Teastas Sóisearach 44.9 46.8 8.3 
2010 Ardteistiméireacht 16.0 72.5 11.5 
2011 Teastas Sóisearach 45.6 46.5 7.9 
2011 Ardteistiméireacht 15.9 72.1 12.0 
2012 Teastas Sóisearach 48.0 44.7 7.3 
2012 Ardteistiméireacht 22.1 67.2 10.7 
2013 Teastas Sóisearach 51.6 41.8 6.6 
2013 Ardteistiméireacht 25.6 63.2 11.2 

 
Treocht eile atá dearfach le sé bliana anuas ná laghdú i gcéatadán na scoláirí a 
fhaigheann grád E/F/NG sa Mhatamaitic ag an nGnáthleibhéal san 
Ardteistiméireacht. Tá sé seo léirithe i dTábla 1.2.  
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Tábla 1.2: Céatadáin na scoláirí a fuair gráid ísle (E, F nó NG) sa Mhatamaitic ag 
gnáthleibhéal na hArdteistiméireachta 

Bliain % scoláirí a fuair grád E,F nó NG 
 

Líon na scoláirí a fuair grád E,F nó NG 

2008 12.2 4369 
2009 10.3 3839 
2010 9.7 3677 
2011 9.8 3676 
2012 9.4 3188 
2013 9.4 3024 

 
Tá gnóthachtáil scoláirí de 15 bliana d’aois i Matamaitic sa Chlár um Mheasúnú 
Idirnáisiúnta ar Scoláirí (PISA) 2012 ós cionn an mheáin do na tíortha san OECD, 
rud a chuireann Éire sa 13ú áit as 34 tír. Tá sé seo cosúil leis na caighdeáin a bhain 
scoláirí na hÉireann amach nuair a ghlac an tír páirt i PISA den chéad uair sa bhliain 
2000 agus sa chuid is mó de na timthriallta ó shin. 
 
Is údar misnigh é go bhfuil caighdeáin ghnóthachtála scoláirí na h Éireann i PISA á 
gcaomhnú, cé go bhfuil daonra na scoláirí iar-bhunscoile níos éagsúla anois, le líon 
mór de scoláirí a bhfuil Béarla acu mar theanga bhreise, scoláirí le riachtanais 
speisialta oideachais agus scoláirí nach mbeadh fós ar scoil murach an Clár 
Críochnaithe Scoile. Níl feabhas tagtha, áfach, ar mheánscór scoláirí na hÉireann ó 
ghlac Éire páirt i PISA den chéad uair sa bhliain 2000. Chomh maith leis sin, tá 
laghdú sa mheánscór matamaitice trasna an OECD i 2012 mar chuid den chúis go 
raibh gnóthachtáil scoláirí na hÉireann sa scrúdú matamaitice ar pháipéar ós cionn 
an mheáin don OECD den chéad uair. Léirigh PISA 2012 freisin go bhfuil gá le 
feabhas a chur ar ghnóthachtáil scoláirí atá ar ardchumas agus ar ghnóthachtáil 
bhanscoláirí.  
 
Is údair mhisnigh iad an méadú atá tagtha le déanaí i líon na scoláirí a thógann 
Mataimitic ag an Ardleibhéal, an laghdú i líon na scoláirí a fhaigheann grád íseal ag 
an nGnáthleibhéal agus daingniú na gcaighdeán gnóthachtála i PISA. Is é ceann de 
chuspóirí na tuairisce seo ná tacaíocht a thabhairt do scoileanna agus do mhúinteoirí 
agus iad ag leanúint de dhearcthaí agus ghnóthachtáil scoláirí maidir le Matamaitic a 
fheabhsú.  
 
Rinneadh na cigireachtaí a thug na sonraí don tuairisc seo sular tugadh isteach na 
siollabais agus modheolaíochtaí leasaithe ar a dtugtar Tionscadal Mata. Bhí scoil 
amháin sa sampla páirteach i bhforbairt churaclaim ó Mheán Fómhair 2008, mar 
chuid de ghrúpa tosaigh de cheithre scoil is fiche Thionscadal Mata.  
 
 
1.2 Catagóirí agus cineálacha na scoileanna a rinneadh cigireacht 

orthu 
 
D’áirigh na scoileanna inar rinneadh cigireachtaí ábhair sa Mhatamaitic 
meánscoileanna deonacha, scoileanna faoi phátrúnacht Choistí Gairmoideachais 
(CGO)1, agus pobalscoileanna agus scoileanna cuimsitheacha. Sa sampla bhí idir 
scoileanna comhoideachais agus scoileanna aonghnéis agus bhí réimse sa mhéid 
na scoileanna ó níos lú ná 150 scoláire go dtí beagnach 1,200 scoláire. Is féidir a 
fheiceáil go raibh an sampla ag teacht, a bheag nó a mhór, leis an mbriseadh síos 

                                                 
1 Sa bhliain 2013 bunaíodh Boird Oideachais agus Oiliúna (BOO) in ionad na gCoistí Gairmoideachais. 
Is iad na Boird Oideachais agus Oiliúna atá mar phatrúin ar na scoileanna seo anois. 
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náisiúnta ar chineál scoile, ina bhfuil thart ar 52% de mheánscoileanna deonacha, 
35% de scoileanna CGO (BOO) agus 13% de phobalscoileanna agus scoileanna 
cuimsitheacha.  
 
I ngach ceann den chaoga scoil ar a rinneadh cigireacht, tugadh cuairt ar ranganna 
ag gabháil do chláir an Teastais Shóisearaigh agus na hArdteistiméireachta. 
Rinneadh cigireacht ar ranganna na hIdirbhliana in dhá scoil is daichead agus ar 
ranganna na hArdteistiméireachta Feidhmí i sé scoil is fiche. Ar an iomlán, 
breathnaíodh agus rinneadh meastóireacht ar 393 ceacht. 
 
Tábla 1.3 Catagóirí agus cineálacha na scoileanna a rinneadh cigireacht orthu 
 

Scoileanna de réir catagóire  Líon % den sampla 
Meánscoileanna deonacha 24 48 
Scoileanna CGO (anois faoin mBOO) 18 36 
Pobalscoileanna agus scoileanna cuimsitheacha 8 16 
Iomlán  50 100 
Scoileanna de réir gnéis 
Scoileanna comhoideachais 32 64 
Scoileanna aonghnéis - cailíní 10 20 
Scoileanna aonghnéis - buachaillí 8 16 
Iomlán 50 100 
Méid na scoile 
<250 scoláire  3 6 
250-500 scoláire 19 38 
501-800 scoláire 20 40 
801-1000 scoláire 4 8 
>1000 scoláire 4 8 
Iomlán 50 100 

 
 
1.3 Cigireachtaí ábhair 
 
Cuirtear cigireachtaí ábhair i gcrích faoi réir Threoir don Chigireacht Ábhair ag an 
Dara Leibhéal (Roinn Oideachais agus Eolaíochta, 2004). Tarlaíonn cigireachtaí 
ábhair sa Mhatamaitic thar lá amháin nó dhá lá, ag brath ar mhéid na scoile agus ar 
líon na múinteoirí atá ag múineadh na Matamaitice. Faigheann an scoil fógra roimh 
ré go mbeidh an chigireacht ar siúl. Le linn na cigireachta, de ghnáth buaileann an 
cigire leis na múinteoirí Matamaitice agus leis an gcomhordaitheoir nó múinteoir 
tacaíochta breise sa Mhatamaitic. Scrúdaítear pleanáil na múinteoirí don 
Mhatamaitic, chomh maith le samplaí de shaothar na scoláirí. Déantar athbhreithniú 
ar na socruithe agus na tacaí don ábhar ag leibhéal scoile uile. Déantar 
meastóireacht ar cheachtanna agus tugtar aiseolas do gach múinteoir. Ag deireadh 
na cigireachta eagraítear cruinniú idir an cigire, an comhordaitheoir nó múinteoirí 
Matamaitice, agus an príomhoide. Ag an gcruinniú seo déantar cinntí na cigireachta 
agus na moltaí d’fheabhsúchán breise agus d’fhorbairt a chur i láthair agus a phlé.  
 
I ndiaidh gach cigireachta, seoltar dréacht-thuairisc chuig an scoil agus iarrtar uirthi a 
dheimhniú go bhfuil an tuairisc ceart ó thaobh na bhfíricí de. Nuair atá sé seo déanta, 
seoltar an tuairisc dheiridh chuig an scoil agus tugtar deis do bhord bainistíochta na 
scoile freagairt don tuairisc. Ansin foilsítear an tuairisc, in éineacht le freagra na 
scoile, ar shuíomh gréasáin na Roinne Oideachais agus Scileanna, 
www.education.ie. Foilsíodh na tuairiscí scoile aonair ag éirí as an gcaoga cigireacht 
ar a bhfuil an tuairisc chumaisc seo bunaithe ar shuíomh gréasáin na Roinne. 
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1.4 Struchtúr agus cuspóir na tuairisce seo 
 
Leanann struchtúr na tuairisce cumaisc seo an struchtúr atá ar na tuairiscí 
cigireachta ábhair aonair a eisíodh chuig na scoileanna lena mbaineann. Tugann sí 
tuairisc ar  

• cháilíocht an tsoláthair don ábhar agus na tacaíochta scoile uile  
• cáilíocht na pleanála agus an ullmhúcháin  
• cáilíocht an teagaisc agus na foghlama  
• cáilíocht an mheasúnaithe 

 
Ainmníonn an tuairisc tréithe an dea-chleachtais agus réimsí imní, d’fhonn comhairle 
a chur agus tacaíocht a thabhairt do mhúinteoirí Matamaitice, údaráis scoile agus 
lucht déanta beartas. Táthar ag súil go ngabhfaidh an tuairisc chumaisc seo 
múinteoirí agus ranna ábhair i bplé gairmiúil athmhachnamhach maidir le soláthar, 
pleanáil, teagasc agus foghlaim, agus measúnú na Matamaitice. Thar aon ní eile, tá 
sé d’aidhm ag Ag Breathnú ar Mhatamaitic tacú le scoileanna agus múinteoirí i 
bhfeabhsú ar eispéiris foghlama na scoláirí uile amach anseo. 
 
 
1.5 Téarmaí cáilíochtúla agus cainníochtúla a úsáidtear sa tuairisc 
 
Tá an Chigireacht tiomanta do chóras meastóireachta atá cothrom agus 
comhsheasmhach, sa chaoi ina gcuirtear cigireacht i gcrích agus sa stíl tuairiscithe a 
ghineann sé. Chun tacú leis an tiomantas seo, déantar breitheanna na gcigirí a 
thaifeadadh ag baint úsáide as contanam cáilíochta atá forbartha le roinnt blianta 
anuas. Tá na téarmaí cáilíochtúla a úsáidtear sa tuairisc chumaisc seo lonnaithe 
laistigh den chontanam cáilíochta seo. 
 
Tábla 1.4: Téarmaí cáilíochtúla a úsáidtear sa tuairisc seo 

Leibhéal Feidhmíochta Sampla de théarmaí tuairisciúla 

Láidreachtaí 
suntasacha 
 

Ar fheabhas; ar ardcháilíocht; an-éifeachtach; le moladh go hard; 
an-mhaith; an-rathúil; is beag gnéithe gur féidir feabhas a chur 
orthu  

Is treise na 
láidreachtaí ná na 
laigí 

Go maith; dea-cháilíocht; tairbheach; cleachtas 
éifeachtach; inniúil; úsáideach; inmholta; tá an soláthar 
lánoiriúnach, cé go bhfuil gnéithe ann gur féidir 
feabhas a chur orthu; fónta 

Is treise na laigí ná na 
láidreachtaí 

Measartha (cuibheasach); scóip chun forbartha; 
deacrachtaí le sonrú; laigí follasacha mar bhac 
suntasach ar fhoghlaim na scoláirí/ndaltaí 

Laigí 
suntasacha 

Lag; míshásúil; easnamhach; neamhéifeachtach; ar cháilíocht atá 
lag; gá le hathrú/ forbairt/ feabhsú suntasach; deacrachtaí 
suntasacha le sonrú 

 
Ar fud na tuairisce seo baintear úsáid as téarmaí sainiúla mar thomhais 
chainníochtúla. Léiríonn an tábla thíos na téarmaí seo agus an raon céatadáin a 
ghabhann leo. 
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Tábla 1.5: Téarmaí cainníochtúla a úsáidtear sa tuairisc seo 

Téarma cainníochtúil Céatadán tarlaithe 
Ar fad, nach mór  Níos mó ná 90% 

Formhór 75-90% 

Tromlach 50-74% 

Níos lú ná leath / Mionlach suntasach 25-49% 

Líon beag 16-24% 

Beagán Suas le 15% 
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Caibidil 2 
Cáilíocht an tSoláthair don Ábhar agus na Tacaíochta 
Scoile Uile 
 
2.1 Am don Mhatamaitic 
 
Faoi láthair, éilíonn Ciorclán M58/2011 ar scoileanna gach iarracht a dhéanamh chun 
a chinntiú go mbíonn ceacht Matamaitice ag gach scoláire gach lá, go háirithe sa 
tsraith shóisearach. Tá sé seo cothrom le leithdháileadh ama seachtainiúil d’idir 175 
agus 200 nóiméad. Tá sé níos fearr má tá ceacht Matamaitice ag scoláirí gach lá, ar 
mhaithe le rialtacht agus leanúnachas san fhoghlaim. D’fhéadfadh sé go mbeadh 
deacrachtaí ag roinnt scoileanna ceacht laethúil a sholáthar de bharr cúiseanna 
éagsúla. Fiú nuair nach féidir ceacht Matamaitice a sholáthar do gach scoláire gach 
lá, tá sé tábhachtach nach laghdófaí an leithdháileadh ama seachtainiúil atá molta 
don Mhatamaitic.  
 
Sa chuid is mó de na scoileanna a ndearnadh meastóireacht orthu, bhí an soláthar 
ag teacht leis an leithdháileadh molta nó ag dul thairis. Sa líon beag scoileanna nach 
raibh ag teacht leis an leithdháileadh molta, bhí an t-easnamh le sonrú sa chéad 
bhliain níos minice na i mblianghrúpaí eile. I mionlach suntasach de na scoileanna 
níor cuireadh ach ceithre thréimhse ar fáil sa tseachtain (idir 140 agus 160 nóiméad) 
do ranganna sa chéad bhliain, agus i mbeagán de scoileanna, trí thréimhse (120 
nóiméad).  
 
Taispeánann Tábla 2.1 líon agus céatadán na scoileanna ar a rinneadh 
meastóireacht inar sroicheadh nó inar sáraíodh an leithdháileadh íosta ama molta 
don Mhatamaitic do gach bliainghrúpa, agus líon agus céatadán na scoileanna nár 
sroicheadh an leithdháileadh íosta ama molta iontu. 
 
Tábla 2.1: Leithdháileadh ama don Mhatamaitic i gcláir an Teastais Shóisearaigh agus na 
hArdteistiméireachta 

 <175 nóiméad ≥175 nóiméad Iomlán  
 Líon na 

scoileanna 
% Líon na 

scoileanna 
%  

An chéad 
bhliain 

17 34 33 66 50 

An dara bliain 7 14 43 86 50 
An tríú bliain 6 12 44 88 50 
An cúigiú bliain 0 0 50 100 50 
An séú bliain 0 0 49 100 49* 

*I scoil amháin, ní raibh grúpa na séú bliana ann i 2009-2010 
 

Bhí sé suntasach, de réir mar a ghluais scoláirí ar aghaidh trí na bliainghrúpaí agus 
mar a ghabh siad i dtreo scrúduithe an Teastais Shóisearaigh agus na 
hArdteistiméireachta, gur mhéadaigh an leithdháileadh ama don Mhatamaitic go 
minic. B’fhéidir gur léiriú é seo ar thosaíochtaí na scoileanna agus ar an tábhacht a 
chuireann siad ar thacú le scoláirí agus iad ag ullmhú do scrúduithe. Mar sin féin, dá 
mbeadh cothromaíocht ama níos mó ann idir na sraitheanna sóisearacha agus 
sinsearacha, thacófaí le boinn níos daingne san ábhar a thógáil.  
 
Tá sé molta ag an gCigireacht go mbeadh 105 go 120 nóiméad ar a laghad, nó trí 
thréimhse ranga, leithdháílte in aghaidh na seachtaine don Mhatamaitic san 
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Idirbhliain (TY) agus i gclár na hArdteistiméireachta Feidhmí (ATF). Taispeánann 
Tábla 2.2 gur shroich nó gur sháraigh na scoileanna uile, nach mór, an moladh seo. 
 
Tábla 2.2: Leithdháileadh ama don Mhatamaitic i gcláir na hIdirbhliana agus ATF 

 <105 nóiméad ≥105 nóiméad Líon na scoileanna ina 
raibh an clár ar fáil 

 Líon % Líon %  
TY 1 2 43 98 44 
LCA1 0 0 22 100 22 
LCA2 0 0 23 100 23 

 
 
2.2 Múinteoirí Matamaitice 
 
2.2.1  Cáilíochtaí agus imlonnú 
 
Chomh maith leis na riachtanais ghinearálta d’aitheantas mar mhúinteoir ranga 
príomhshrutha in iar-bhunscoil, leagann An Chomhairle Mhúinteoireachta amach 
riachtanais speisialta d’aitheantas mar mhúinteoir Matamaitice. Mar cheann de na 
riachtanais, iarrtar gur rinne an múinteoir staidéar ar Mhatamaitic mar phríomhábhar 
sa chéim ar feadh trí bliana ar a laghad agus ar feadh 30% ar a laghad den tréimhse 
sin.2

 Go minic, áfach, in iar-bhunscoileanna, iarrtar ar mhúinteoirí atá cáilithe in 
ábhair eile - lena n-áiríonn ábhair ghnó agus theicneolaíochta chomh maith le 
hábhair eolaíochta nach bhfuil Matamaitic lárnach dóibh - Matamaitic a mhúineadh.  
 
Mar chuid de na meastóireachtaí ar a bhfuil an tuairisc seo bunaithe, iarradh eolas ó 
na scoileanna maidir le cáilíochtaí agus sonraí clárúcháin na múinteoirí. Tugadh faoi 
deara, mar chúis imní, nach raibh cáilíochtaí a bhí ag teacht le riachtanais speisialta 
na Comhairle Múinteoireachta d’aitheantas chun Matamaitic a mhúineadh ag 24% de 
na múinteoirí a bhí ag múineadh Matamaitice sna scoileanna.3  
 

Is saincheist bhunúsach í seo don Mhatamaitic toisc gur féidir leis na cleachtais 
úsáide seo cur le heispéireas teoranta matamaiticiúil do scoláirí ina gcuirtear in 
aghaidh an imscrúdaithe agus an cheistiúcháin, agus ina dtagann máistreacht ar 
scileanna scartha gnásúla san ionad ar thuiscint chomhleanúnach. Má fhoghlaimítear 
an Mhatamaitic ar an mbealach seo, b’fhéidir nach mbeidh ann ach sraith de 
‘chleasa’ nach bhfuil nasc ar bith acu lena chéile ná leis an bhfíorshaol. Ba chóir go 
mbeadh sé seo ina chúis imní do na hoideoirí uile. Ba chóir do scoileanna, chomh 
fada agus is féidir, féachaint chuige nach mbeidh dualgais teagaisc sa Mhatamaitic  
ag múinteoirí seachas iad a bhfuil a gcuid cáilíochtaí ag teacht le riachtanais na 
Comhairle Múinteoireachta d’aitheantas chun Matamaitic a mhúineadh.  
 
Má tá deiseanna ann do mhúinteoirí cáilithe Matamaitice teagasc i gcláir éagsúla 
agus ag leibhéil éagsúla, tógtar réimse an tsaineolais agus na taithí i roinn na 
Matamaitice, agus tugtar deiseanna agus dúshláin luachmhara gairmiúla do 
mhúinteoirí. Is mar seo a bhí an cás i dtromlach na scoileanna a rinneadh 

                                                 
2 Ó General and Special Requirements for Teachers of Recognised Subjects in Mainstream Post-
Primary Education, ar fáil ag www.teachingcouncil.ie/registration/general-recognition.468.html  
3 I Meán Fómhair 2011, d’fhógair an tAire Stáit um Thaighde agus Nuálaíocht na torthaí ó Shuirbhé ar 
Mhúineadh na Matamaitice a rinne an Chomhairle Mhúinteoireachta. Thaispeán an suirbhé go raibh 
34% de mhúinteoirí a bhí ag múineadh na Matamaitice nach raibh cáilíochtaí acu a bhí ag teacht le 
riachtanais speisialta na Comhairle Múinteoireachta d’aitheantas chun Matamaitic a mhúineadh. 
Preasráiteas ar fáil ag www.education.ie/en/Press-Events/Press-Releases/2011-Press-Releases/PR11-
09-29.htm  

http://www.teachingcouncil.ie/registration/general-recognition.468.html
http://www.education.ie/en/Press-Events/Press-Releases/2011-Press-Releases/PR11-09-29.htm
http://www.education.ie/en/Press-Events/Press-Releases/2011-Press-Releases/PR11-09-29.htm
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meastóireacht orthu. Tugadh cur síos ar dhea-chleachtas ina leith seo i dtuairisc 
scoile amháin mar seo a leanas. 

 
Baintear úsáid as múinteoirí faoi réir a gcáilíochtaí, a dtaithí agus a 
saineolais. Tá uainíocht mhaith ar leibhéil don tsraith shóisearach i 
measc bhaill na foirne teagaisc.  

 
2.2.2  Forbairt ghairmiúil leanúnach 
Rinneadh forbairt ghairmiúil leanúnach (FGL) a éascú agus a thacú sna scoileanna 
ar fad, nach mór, ar a tugadh cuairt. Bhí na rátaí rannpháirtíochta ab airde ag 
gníomhaíochtaí a bhain le Tionscadal Mata, a bhí á chéimniú isteach ag am na 
meastóireachtaí, ach bhí réimse mhaith de ghníomhaíochtaí eile sonrach don ábhar 
a rinne múinteoirí Matamaitice. D’áirigh siad seo comhroinnt an tsaineolais sa 
teicneolaíocht faisnéise agus cumarsáide (TFC) agus méadú ar scileanna i bpleanáil 
ábhair. Sna háiteanna sin inar measadh go raibh láidreachtaí suntasacha sa 
chleachtas, bhí naisc forbartha agus cothaithe ag múinteoirí le cumainn ábhair, le 
hionaid oideachais áitiúla, le hinstitiúidí tríú leibhéal agus le seirbhísí tacaíochta 
scoile don Mhatamaitic. Tugann an tráchtaireacht seo a leanas ó thuairisc 
chigireachta scoile cur síos ar shampla de chleachtas dá leithéid. 
 

Spreagtar múinteoirí [ag bainistíocht na scoile] le gníomhaíochtaí FGL 
a rochtain; tá na múinteoirí uile ag glacadh páirt faoi láthair i seirbhísí 
inseirbhíse do Thionscadal Mata agus coinnítear ar an eolas go maith 
iad faoi fhorbairtí trí bhallraíocht i gCumann Múinteoirí Matamaitice na 
hÉireann; … tá baill den fhoireann Matamaitice freisin ag gabháil do 
staidéar acadúil breise agus ag gabháil faoi láthair do thionscadail 
taighde sa Mhatamaitic. 

 
Tréithe an dea-chleachtais 

• Bhí an t-am leithdháilte don Mhatamaitic i dtromlach na gcásanna ag tabhairt 
175 nóiméad ar a laghad d’am ranga gach seachtain do scoláirí.  

• Chuir tromlach de na scoileanna a rinneadh meastóireacht orthu deiseanna 
do mhúinteoirí Matamaitice cláir éagsúla a mhúineadh agus múineadh ag 
leibhéil éagsúla. 

• Rinneadh FGL do mhúinteoirí a éascú agus a thacú sna scoileanna ar fad, 
nach mór. 

• I mbeagán scoileanna, bhí neart de na múinteoirí Matamaitice páirteach i 
ngníomhaíochtaí FGL agus taighde agus staidéar breise. 

Buarthaí 
• I mionlach suntasach de scoileanna, fuair scoláirí céadbhliana níos lú ná 175 

nóiméad d’am ranga gach seachtain sa Mhatamaitic. 
• Fuarthas amach go raibh thar 24% de na múinteoirí a bhí ag múineadh na 

Matamatice nach raibh a gcuid cáilíochtaí ag teacht le riachtanais na 
Comhairle Múinteoireachta d’aitheantas chun Matamaitic a mhúineadh. 

 
 
2.3 Eagrú na Matamaitice 
 
2.3.1  Eagrú an ama don Mhatamaitic 
Faoi láthair is féidir staidéar a dhéanamh ar an Matamaitic ag trí leibhéal – 
ardleibhéal, gnáthleibhéal agus bonnleibhéal – do scrúduithe an Teastais 
Shóisearaigh agus na hArdteistiméireachta araon. Bealach an-oiriúnach chun cur ar 
chumas na scoláirí an leibhéal is mó a oireann dá gcumais agus dá spéiseanna a 
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shroicheadh is ea ceachtanna sa Mhatamaitic a amchlárú go comhthráthach thar 
gach bliainghrúpa. Ghabh tromlach na scoileanna a rinneadh meastóireacht orthu 
don chleachtas seo, i bhformhór na gcásanna ón dara bliain ar aghaidh. Chuir 66% 
de na scoileanna ceachtanna sa Mhatamaitic ar an amchlár go comhthráthach sa 
dara bliain agus 76% sa tríú bliain, rud a léiríonn an tábhacht a thugann scoileanna 
do roinnt na scoláirí i ngrúpaí atá iomchuí don leibhéal mar ullmhúchán do na 
scrúduithe teistiméireachta. Sa tsraith shinsearach, bhí amchlárú comhthráthach thar 
gach bliainghrúpa i mbeagnach 90% de na cúigiú agus na séú blianta.  
 
I líon beag de chásanna nótáladh go raibh ceachtanna sa Mhatamaitic leithdháilte go 
míchothrom ar fud na seachtaine. I gcás ina raibh an cleachtas ba laige, ní raibh 
ceachtanna Matamaitice ag scoláirí ach ar dhá lá sa tseachtain. Is féidir bac a chur 
ar dhul chun cinn na scoláirí sa Mhatamaitic nuair nach bhfuil teagmháil laethúil acu 
leis an ábhar agus ba chóir an cleachtas seo a sheachaint. Rinne tuairisc scoile 
amháin trácht ar dhea-chleachtas sa réimse seo mar seo a leanas. 
 

Eagraítear tréimhsí ceachta le bheith ann ar laethanta éagsúla na 
seachtaine, a léiríonn go n-aithníonn bainistíocht na scoile nádúr 
ordlathach an ábhair agus go bhfuil am de dhíth ar scoláirí chun 
smaointe agus scileanna nua a thógáil. Ina theannta sin, tá suíomh na 
gceachtanna cothrom, le meascán cuí de thréimhsí maidine agus 
iarnóna do gach rang-ghrúpa. 

 
2.3.2  Eagrú na ranganna Matamaitice 
I dtromlach na scoileanna a rinneadh meastóireacht orthu, eagraíodh ranganna 
céadbhliana mar ghrúpaí le cumas measctha, amchláraithe go neamhspleách de 
ghnáth. Ba chleachtas maith é seo, a thug am do scoláirí ag dul isteach i 
dtimpeallacht scoile nua socrú isteach, clár coiteann oibre a chur i gcrích agus dul 
faoi mheasúnuithe coiteanna. Rinne beagán scoileanna ranganna céadbhliana a 
shruthlú de réir cumais ghinearálta. B’ábhar imní do chigirí an cleachtas seo, mar a 
fheictear sa sliocht seo a leanas ó thuairisc chigireachta.  
 

Ba chóir monatóireacht a dhéanamh ar luath-chinneadh chumas 
scoláirí, toisc go dtugann an taighde le tuiscint gur féidir torthaí 
diúltacha a bheith ann má chuirtear scoláirí i socrúchán cumais go 
róluath. 

 
Bhí amchlárú comhthráthach i bhfeidhm ag formhór na scoileanna, a lig do scoláirí 
staidéar a dhéanamh ar Mhatamaitic ag an leibhéal ab oiriúnaí, ach a cheadaigh 
freisin gluaiseacht scoláirí idir leibhéil le linn a gcuid staidéar. Ba chleachtas maith é 
seo. Rinneadh suntas den scéal gur dearadh níos lú ná leath de na ranganna 
Idirbhliana do chumas measctha. Ba chóir do scoileanna scrúdú a dhéanamh ar an 
iliomad féidearthachtaí a bhíonn ann má oibríonn grúpaí níos ilghnéithí lena chéile le 
linn na bliana forbartha seo.  
 
Is féidir tionchar an-domhain a bheith ag na cinntí a dhéanann scoileanna maidir le 
heagrú ranganna agus ceachtanna ar fhorbairt acadúil agus phearsanta scoláirí le 
linn a gcuid ama ar scoil agus ina dhiaidh sin. Tá buntáistí agus míbhuntáistí le gach 
modh eagraithe. Ní bhíonn ranganna le cumas measctha go hiomlán éifeachtach ach 
amháin nuair a idirdhealaítear na próisis teagaisc agus mheasúnaithe mar is cuí 
chun an meascán sin de chumais a léiriú. Is féidir le leithdháileadh na scoláirí ar 
ranganna ar bhonn an chumais ghinearálta (sruthú) drochthionchar a bheith aige ar 
mhuinín agus ar ghnóthachtáil roinnt scoláirí. Mar sin, ní mór an-chúram a ghlacadh 
chun an chothromaíocht cheart a aimsiú, ní hamháin do gach scoil aonair, ach do 
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gach iontógáil scoláirí. Ní mór do scoileanna a bheith solúbtha go leor chun 
ranganna a eagrú bunaithe ar láidreachtaí agus riachtanais ghrúpaí aonair. Ina 
theannta sin, agus ranganna bunaithe acu, ba chóir do scoileanna a chinntiú go 
ndéantar monatóireacht orthu ar bhonn leanúnach d’fhonn a chinntiú go leanann an 
struchtúr atá roghnaithe de bheith chun tairbhe na scoláirí.  
 
Tréithe an dea-chleachtais 

• Chonacthas ranganna céadbhliana le cumas measctha agus leibhéal 
coiteanna i dtromlach na scoileanna. 

• Rinne tromlach na scoileanna ranganna a amchlárú go comhthráthach 
laistigh de bhliainghrúpaí, ag cur ar chumas na scoláirí an leibhéal ab oiriúnaí 
a rochtain agus ag ligean dóibh leibhéal a athrú le linn a gcuid staidéar.  

Buarthaí 
• Fuarthas amach go raibh roinnt bheag scoileanna ag sannadh scoláirí 

céadbhliana ar rang-ghrúpaí bunaithe ar thomhais ar a gcumas ginearálta, 
cleachtas a bhféadfadh drochthoradh a bheith air. 

  
 
2.4 Acmhainní 
 
Bhí acmhainní chun cur le teagasc agus foghlaim na Matamaitice ar fáil sna 
scoileanna a rinneadh cigireacht orthu. Fuair na cigirí amach gurb é a bhí i bpróiseas 
shealbhú na n-acmhainní de ghnáth ná iarratais don bhainistíocht shinsearach ó 
chomhordaitheoirí nó ó mhúinteoirí Matamaitice aonair. Nótáladh cleachtas maith áit 
a raibh buiséad ar leith ag an roinn Matamaitice, rud a chuidigh le pleanáil do 
cheannach acmhainní. 
 
I dtromlach na scoileanna bhí rochtain ag múinteoirí Matamaitice ar chrua-earraí TFC 
ar nós ríomhairí glúine, ríomhairí táibléid, teilgeoirí sonraí, osteilgeoirí agus cláir 
bhána idirghníomhacha agus bhí rochtain ag neart múinteoirí ar leathanbhanda ina 
seomraí ranga. Mar sin féin, ní raibh bogearraí sonrach don Mhatamaitic d’úsáid na 
múinteoirí nó na scoláirí ach ag beagán scoileanna. Bhí láimhseoga, ar nós 
cruthanna tríthoiseacha, uirlisí tomhais nó túir chodáin, ar fáil i mionlach suntasach 
na scoileanna, mar a bhí cluichí, cairteanna agus leabhair thagartha mhatamaiticiúla.  
 
Tréithe an dea-chleachtais 

• Bhí acmhainní chun cur le teagasc agus foghlaim na Matamaitice ar fáil sna 
scoileanna uile. 

• Bhí rochtain mhaith ar acmhainní TFC i dtromlach na scoileanna. 
Buarthaí 

• Níor thuairiscigh ach beagán múinteoirí go raibh rochtain acu ar bhogearraí a 
bhí sonrach don Mhatamaitic. 

 
 
2.5 Tacaí breise sa Mhatamaitic 
 
2.5.1  Riachtanais bhreise mhatamaiticiúla a aithint 
I go leor de na scoileanna a ndearnadh meastóireacht orthu, ní raibh dóthain 
forbartha déanta ar chórais chun riachtanais bhreise na scoláirí sa Mhatamaitic a 
aithint agus chun freagairt do na riachtanais sin. I neart scoileanna ní raibh 
speisialtóir tacaíochta Matamaitice ann (múinteoir cáilithe Matamaitice a rinne 
staidéar breise i réimse na tacaíochta foghlama) agus i scoileanna eile ní raibh 
rannpháirtíocht a dhóthain ann de mhúinteoirí cáilithe Matamaitice i soláthar 
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tacaíochta breise don ábhar. Sna cásanna seo, bhí dlúthchomhoibriú idir fhoireann 
tacaíochta foghlama na scoile agus an fhoireann Matamaitice ríthábhachtach.  
 
Chuir na scoileanna uile a rinneadh meastóireacht orthu leibhéal áirithe de 
thacaíocht ar fáil do scoláirí a raibh dúshlán ar leith ann dóibh sa Mhatamaitic. I 
dtromlach na gcásanna, mheas na cigirí go raibh tacaíocht dá leithéid ar chaighdeán 
maith. Sna scoileanna inar measadh go raibh an cleachtas go maith, bhí próiseas 
éifeachtach acu do luathaithint na scoláirí a raibh gá acu le tacaíocht sa Mhatamaitic. 
De ghnáth d’áirigh sé seo trialacha inniúlachta matamaiticiúla a riar mar chuid den 
mheasúnú ar scoláirí ag iontráil agus bailiú eolais ó bhunscoileanna friothálacha 
agus ó thuismitheoirí. Ba chóir do scoileanna a bheith cúramach, áfach, lena chinntiú 
go bhfuil na huirlisí tástála suas chun dáta agus oiriúnach don chúis atá beartaithe.  

 
Sna háiteanna inar measadh go raibh láidreachtaí suntasacha sa chleachtas, bhí 
úsáid éifeachtach á baint as trialacha scagtha agus diagnóiseacha. Baineadh úsáid 
as na sonraí a fuarthas chun clár feabhsúcháin struchtúrtha agus dírithe a phleanáil 
agus rinneadh monatóireacht chórasach ar ghnóthachtáil na scoláirí ar scileanna 
agus coincheapa na Matamaitice.  
 
2.5.2  Samhlacha na tacaíochta 
Sna scoileanna ar fad a rinneadh meastóireacht orthu, nach mór, tarraingíodh 
scoláirí siar ón rang príomhshrutha do roinnt, nó don mhéid iomlán, den tacaíocht 
bhreise a fuair siad sa Mhatamaitic. I gcoitinne, tharla an tarraingt siar nuair a bhí 
ábhar sceidealta nach raibh á staidéar ag an scoláire, agus ar an gcaoi sin cuireadh 
tacaíocht ar fáil chomh maith le ceachtanna rialta sa Mhatamaitic. I mbeagán 
cásanna, tarraingíodh scoláirí siar óna gceacht Matamaitice amchláraithe chun 
teagasc comhthreomhar a fháil, ní teagasc breise. Níor chóir an cleachtas seo a 
bheith ann ach amháin i gcúinsí eisceachtúla.  
 
Más rud é gur chuir scoileanna samhail eile tacaíochta ar fáil, don chuid ba mhó 
tharla sé trí ranganna níos lú a bhunú. De ghnáth cheadaigh sé seo do scoláirí obair 
ag luas níos moille agus níos mó idirghníomhaíochtaí aonair a bheith acu leis an 
múinteoir. I níos lú ná leath de na scoileanna a rinneadh meastóireacht orthu tugadh 
tacaíocht do scoláirí trí theagasc foirne nó trí thacaíocht mhúinteora inranga. Fuair na 
cigirí amach nár dhírigh neart scoileanna ach ar shamhail tacaíochta nó dhó. D’fhonn 
aghaidh a thabhairt ar riachtanais na scoláirí uile a bhfuil dúshlán ar leith ann dóibh 
sa Mhatamaitic, ba chóir réimse de shamhlacha tacaíochta a úsáid i scoileanna. Ina 
theannta sin, ba chóir athbhreithniú ar dhéanamh ar na meicníochtaí tacaíochta uile 
ar bhonn rialta chun a n-éifeachtacht leanúnach a chinntiú.  
 
Tréithe an dea-chleachtais 

• I dtromlach na scoileanna, measadh go raibh an tacaíocht do scoláirí a raibh 
dúshlán ar leith ann dóibh sa Mhatamaitic ar chaighdeán maith. 

• Bhí próiseas éifeachtach ag neart scoileanna chun scoláirí a aithint a raibh gá 
acu le tacaíocht bhreise sa Mhatamaitic. 

• Phleanáil roinnt scoileanna clár tacaíochta foghlama don Mhatamaitic, a bhí 
bunaithe ar shonraí measúnaithe, agus rinne siad monatóireacht ar dhul chun 
cinn na scoláirí go córasach. 

 



 12 

 
Buarthaí 

• Níor mhór d’fhormhór na scoileanna polasaithe agus cleachtais do thacaíocht 
foghlama don Mhatamaitic a fhorbairt a thuilleadh. 

• Ní raibh speisialtóir tacaíochta Matamaitice i neart scoileanna. I roinnt 
scoileanna, ní raibh rannpháirtíocht a dhóthain ag múinteoirí Matamaitice 
cáilithe i soláthar na tacaíochta breise sa Mhatamaitic. 

• I neart scoileanna bhí samhlacha teoranta de thacaíocht foghlama sa 
Mhatamaitic agus ní dhearna siad athbhreithniú ar a n-éifeachtacht go rialta. 

 
 
2.6 Soláthar comhchuraclaim 
 
Cuidíonn agus tacaíonn gníomhaíochtaí comhchuraclaim le rannpháirtíocht scoláirí 
sa churaclam. Is féidir leis na gníomhaíochtaí seo tarlúint i suíomh an tseomra ranga, 
i gcomhthéacs níos leithne na scoile, nó lasmuigh den scoil. Is féidir scileanna 
fadhbréitigh a fhorbairt agus a leathnú, is féidir scileanna gnásúla a fheabhsú agus is 
féidir díograis chun gnéithe éagsúla den ábhar a fhiosrú a chothú sna scoláirí. De 
bhreis air sin, is féidir le gníomhaíochtaí comhchuraclaim cuí cur leis an taitneamh a 
bhaineann scoláirí as an Matamaitic agus a hábharthacht sa saol mór a léiriú. 
 
Chuir formhór na scoileanna a rinneadh meastóireacht orthu gníomhaíocht 
chomhchuraclaim Matamaitice amháin nó níos mó ar fáil do scoláirí. I measc na 
ngníomhaíochtaí ba mhó a tuairiscíodh bhí Seachtain Mata na hÉireann agus Lá 
Mata Domhanda. I mionlach suntasach de scoileanna, rinne scoláirí iomaíocht i 
gcomórtais Mhatamaitice ar nós Fadhbréiteach do Mhatamaiceoirí Dara-Leibhéal 
(PRISM), Foireann Mhata (eagraithe ag Cumann Múinteoirí Matamaitice na 
hÉireann) agus seisiúin oiliúna d’Oilimpiad Matamaitice na hÉireann. Mheas cigirí 
gur chóir níos mó spreagtha a thabhairt do scoláirí tionscadail Mhatamaitice a 
dhéanamh do na tionscnaimh éagsúla réigiúnacha agus náisiúnta a bhaineann le 
heolaíocht agus teicneolaíocht . 
 
Aithníonn an Chigireacht go bhfuil fiúntas an-mhór ag baint le comhpháirtíochtaí idir 
scoileanna agus institiúidí tríú-leibhéal agus caidreamh le hionaid oideachais áitiúla. 
D’admhaigh cigirí go raibh obair na n-institiúidí tríú-leibhéal i gcláir shaibhrithe agus 
scoileanna samhraidh a sholáthar do scoláirí agus i ndeiseanna um fhorbairt 
ghairmiúil a sholáthar do mhúinteoirí an-luachmhar do mhéadú na suime agus 
d’fheabhsú na gnóthachtála sa Mhatamaitic.   
 
Tréithe an dea-chleachtais 

• Tá gníomhaíochtaí comhchuraclaim ar fáil do scoláirí i bhformhór na 
scoileanna. 

• Cuireann comhpháirtíochtaí idir scoileanna agus institiúidí tríú-leibhéal agus 
idir scoileanna agus ionaid oideachais go suntasach le cothú na Matamaitice 
ag leibhéal áitiúil. 

 
D’aibhsigh an chaibidil seo réimsí de chleachtas maith, ach freisin luadh buarthaí i 
gceithre phríomhréimse an tsoláthair agus na tacaíochta scoile uile i.e. an t-am a 
leithdháiltear do theagasc na Matamaitice, cáilíochtaí agus saineolas na múinteoirí a 
úsáidtear, eagrú na ngrúpaí teagaisc agus soláthar na dtacaí breise do scoláirí na 
Matamaitice. Dá ndéanfadh scoileanna agus múinteoirí Matamaitice gníomh chun 
aghaidh a thabhairt ar na buarthaí seo bhunófaí coinníollacha faoina bhféadfaí 
feabhsúcháín a dhéanamh ar dhul chun cinn agus ar ghnóthachtáil na scoláirí.  
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Caibidil 3 
Cáilíocht na Pleanála agus an Ullmhúcháin 
 
3.1 An roinn ábhair  
 
3.1.1 An comhordaitheoir ábhair 
Sna scoileanna ar fad a rinneadh meastóireacht orthu, nach mór, bhí struchtúr roinne 
ábhair bunaithe agus comhordaitheoir ceaptha. D’éascaigh sé seo próisis 
luachmhara an chomhoibrithe agus na comhpháirtíochta i measc bhaill na foirne.  
 
I dtromlach na scoileanna, glacadh post an chomhordaitheora ar bhonn deonach 
agus rothlaíodh é go tréimhsiúil. Bhí sé suntasach, i bhformhór na scoileanna, gur 
bhain dualgais an chomhordaitheora Matamaitice den chuid ba mhó le heagrú nó le 
riarachán, lena n-áirítear cruinnithe a bhainistiú, eolas a scaipeadh agus liostaí ranga 
a chruthú. Cé go bhfuil na tascanna seo tábhachtach, thug na cigirí faoi deara go 
raibh tionchar níos mó ag an gcomhordaitheoir nuair a bhain an ról níos mó le 
ceannaireacht theagascúil. De ghnáth chruthaigh sé seo cumarsáid níos fearr laistigh 
agus lasmuigh den roinn, agus fócas méadaithe ar cheisteanna oideolaíochta. San 
áit a raibh fianaise ann de láidreachtaí suntasacha dá leithéid, ba mhinice tagairt a 
bheith sna miontuairiscí ar chruinnithe do mhodheolaíochtaí teagaisc agus do 
chomhtháthú acmhainní i bpleanáil na gceachtanna.  
 
Tréithe an dea-chleachtais 

• Sna scoileanna ar fad, nach mór, bhí struchtúr roinne ábhair bunaithe agus 
comhordaitheoir ceaptha chun próisis luachmhara an chomhoibrithe agus na 
comhpháirtíochta i measc bhaill na foirne a éascú. 

• I dtromlach na scoileanna, glacadh post an chomhordaitheora ar bhonn 
deonach agus rothlaíodh é go tréimhsiúil. 

• I roinnt bheag scoileanna, chuimsigh ról an chomhordaitheora ceannaireacht 
oideolaíoch, rud a chuidigh le hobair na foirne a dhíriú ar ghníomhaíochtaí 
teagaisc agus foghlama. 

Buarthaí 
• Bhí roinnt bheag scoileanna ann nach raibh struchtúr roinne ábhair bunaithe 

nó comhordaitheoir ceaptha acu, agus dá bharr sin bhí teorainn ar na 
deiseanna don obair chomhoibríoch agus chomhpháirteach. 

• Sna scoileanna ar fad, nach mór, bhain freagrachtaí an chomhordaitheora go 
príomha le riarachán, gan fócas a dhóthain ar churaclam agus oideolaíocht. 

 

3.1.2 Pleanáil chomhoibríoch 
Chonacthas go raibh pleanáil chomhoibríoch ar bun i measc na múinteoirí 
Matamaitice sna scoileanna ar fad, nach mór, den chaoga scoil agus bhí cáilíocht 
fhoriomlán na pleanála seo go maith. Chuir cruinnithe foirmiúla, a bhí ann ar a laghad 
uair sa téarma i dtromlach na scoileanna, deiseanna oiriúnacha ar fáil do phleanáil 
agus do phlé foirne-uile. Úsáideadh cruinnithe neamhfhoirmiúla, ina raibh fo-ghrúpaí 
den fhoireann iomlán páirteach de ghnáth, sna scoileanna ar fad, i gcoitinne don 
phleanáil ghearrthéarma. 
 
I gcás inar mheas na cigirí go raibh pleanáil na roinne ábhair an-mhaith, bhí sé in ord 
agus dírithe, agus comhroinneadh saineolas agus acmhainní na múinteoirí go 
hoscailte. Coinníodh taifid ar chruinnithe neamhfhoirmiúla chomh maith le cruinnithe 
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foirmiúla agus scaipeadh miontuairiscí ar chruinnithe ar bhaill na foirne agus ar 
bhainistíocht na scoile. 
 
I bhformhór na scoileanna, d’oibrigh foirne ábhair le chéile ar chláir bhliantúla oibre 
do bhliainghrúpaí agus do leibhéil ábhair. I roinnt bheag scoileanna, bhí múinteoirí 
imithe níos faide ar aghaidh, trí mhodheolaíochtaí teagaisc a chomhroinnt agus 
saineolas a chomhthiomsú, agus dá bhrí sin cuireadh le héifeachtacht a 
gcomhoibrithe. Bhí tairbhe na pleanála comhoibrí éifeachtaí seo le feiceáil i 
gcomhroinnt agus i scaipeadh an chleachtais mhaith i measc chomhghleacaithe 
agus sa chomhsheasmhacht níos mó i gcuir chuige teagaisc. Ina theannta sin, 
mheas na múinteoirí go raibh tacaíocht agus comhdhlúthú á dtabhairt dá gcuid oibre. 
 
Bhí scóip ann do bhreis pleanála comhoibrí ar úsáid na dteicneolaíochtaí faisnéise 
agus cumarsáide (TFC). I roinnt bheag cásanna, mhol cigirí go n-ainmneodh an 
fhoireann Matamaitice ‘tathantóir’ TFC sa roinn chun acmhainní cuí TFC a thiomsú 
agus a aithint agus chun straitéisí a mholadh dá gcomhtháthú sa teagasc agus sa 
bhfoghlaim. 
 
3.1.3 An plean ábhair 
Bhí plean ábhair don Mhatamaitic forbartha ag na scoileanna ar fad, nach mór. I 
dtromlach na scoileanna lean an plean teimpléad a bhí sna treoirlínte foilsithe. Cé 
gur thug an teimpléad seo treo daingean tosaigh do scoileanna, ba chóir d’fhoirne 
ábhair anois an teimpléad a oiriúnú chun cúinsí sainiúla na scoile a léiriú. Phléigh 
níos lú ná leath de na pleananna pleanáil thraschuraclaim, atá ábalta deiseanna 
breise a sholáthar chun ábharthacht na Matamaitice a léiriú, agus níor áirigh ach 
beagán díobh plean doiciméadaithe chun freastal ar riachtanais scoláirí sárchumais.  
 
Gné nuálaíoch i líon beag de phleananna ábhair ab ea pleanáil ghnímh, inar 
ainmníodh spriocanna gearrthéarma. Cuireadh fuinneamh in obair na bhfoirne 
Matamaitice ag ainmniú agus gnóthachtáil de líon beag de spriocanna gearrthéarma. 
I gcásanna inar measadh go raibh láidreachtaí suntasacha sa phleanáil ábhair, bhí 
spriocanna cuí pléite agus aontaithe ag foirne ábhair, chomh maith leis na 
gníomhartha ba ghá chun na spriocanna seo a bhaint amach, an t-am a raibh siad le 
baint amach, agus an ball foirne a bhí freagrach. Sná cásanna seo, bhí athbhreithniú 
leanúnach agus féinmheastóireacht ag an bhfoireann ábhair ann freisin.  
 
Sna pleananna ábhair ar fad, nach mór, bhí cláir oibre choiteanna fhadtéarma do 
bhliainghrúpaí agus leibhéil éagsúla. Bhí éagsúlacht i gcáilíocht na gclár seo ó scoil 
go scoil. Sna cásanna inar mheas na cigirí go raibh láidreachtaí suntasacha sa 
chleachtas, bhí na cláir bunaithe ar an siollabas ábhartha, cuireadh in iúl iad i 
dtéarmaí na dtorthaí foghlama do scoláirí, thug siad scálaí ama a bhí soiléir agus 
réalaíoch, agus chuidigh siad le comhroinnt na modheolaíochtaí agus na n-
acmhainní i measc na mball uile den fhoireann Matamaitice. I gcásanna eile, áfach, 
is beag a chuidigh na pleananna doiciméadaithe le pleananna oibre nó soláthar 
ceachta na múinteoirí, agus níor léirigh siad ach líon na gcaibidlí téacsleabhair nó 
topaicí le clúdach gach téarma nó leath-théarma. Ba chóir go dtreoródh cláir 
dhoiciméadaithe an cleachtas sa seomra ranga, go gcuirfidís riachtanais na scoláirí i 
gcroílár na pleanála agus go mbeadh fíor-thionchar dearfach acu ar eispéiris 
foghlama na scoláirí sa seomra ranga.  
 
I bhfeidhmiú na gclár oibre, ceapadh go raibh laidreachtaí suntasacha sa chleachtas 
nuair a bhí na cláir curtha in oiriúint do ghrúpaí teagaisc ar leith agus nuair a rinne na 
múinteoirí athmhachnamh agus meastóireacht orthu de réir mar a chuaigh siad ar 
aghaidh. Ina theannta sin, múineadh na cláir do ranganna laistigh den bhliainghrúpa 
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céanna san ord céanna, rud a laghdaigh na bearnaí in ábhar an chúrsa do scoláirí ag 
athrú leibhéil nó ag athrú rang-ghrúpa le linn an chúrsa.  
 
D’áirigh tromlach na bpleananna ábhair don Mhatamaitic polasaithe scartha nó 
cónasctha um obair bhaile agus um mheasúnú. De ghnáth léirigh polasaithe um 
obair bhaile minicíocht agus méid na hoibre baile le dáileadh agus tiomantas dá 
ceartú, agus rinne polasaithe um mheasúnú tagairt go ginearálta do thascanna 
scoláirí, trialacha ranga agus scrúduithe téarma. Mar sin féin, d’fhéadfaí pleanáil sa 
réimse seo a fheabhsú trí pholasaithe comhaontaithe a áireamh maidir le 
monatóireacht ar obair scríofa na scoláirí, minicíocht na dtrialacha ranga agus 
straitéisí chun obair leantach a dhéanamh ar thorthaí measúnaithe. Bhí scóip ann 
freisin do naisc níos éifeachtaí idir chláir oibre fhadtéarma agus pleanáil don 
mheasúnú.  
 
De ghnáth rinne pleananna don mheasúnú san Idirbhliain tagairt do thrialach ranga 
agus do scrúduithe téarma, agus is annamh a gabhadh do ghnásanna níos nuálaí 
agus níos taitneamhaí don scoláire. D’áirigh cleachtas maith a breathnaíodh sa 
réimse seo grádú ar thionscadail scoláirí, measúnú ar léirithe aonair nó grúpa agus 
meastóireacht ar chion na scoláirí i ngníomhaíochtaí ranga.  
 
3.1.4 Pleanáil don tacaíocht sa Mhatamaitic 
Thug formhór na bpleananna ábhair eolas maidir le soláthar na tacaíochta do scoláirí  
a raibh dúshlán ar leith ann sa Mhatamaitic dóibh. I gcásanna inar mheas cigirí go 
raibh an cleachtas is éifeachtaí ann, bhí dlúthchomhoibriú ann idir na múinteoirí 
Matamaitice agus pearsanra tacaíochta foghlama agus acmhainne na scoile. Sna 
cásanna seo, bhí pleanáil ann d’idirghabhálacha éagsúla, lena n-áirítear tacaíocht 
inranga, teagasc foirne agus tarraingt siar do ghrúpaí beaga. I gcásanna inar 
measadh go raibh cleachtas an-mhaith ba léir gurb iad riachtanais an scoláire/na 
scoláirí aonair a chinn an rogha idirghabhála.  
 
I roinnt bheag scoileanna, bhí pleananna neamhfhoirmiúla ag ranna ábhair chun 
saineolas a fhorbairt i dtacaíocht foghlama laistigh den fhoireann Mhatamaitice. Tá 
sé an-tábhachtach cumas a thógáil i measc na múinteoirí Matamaitice sa réimse seo.  
 
3.1.5 Pleanáil don Idirbhliain 
D’áirigh pleanáil mhaith don Idirbhliain cláir oibre a fhorbairt a bhí dírithe ar an 
scoláire agus a chuimsigh topaicí Matamaitice neamhghnácha agus suimiúla. 
Díríodh ar fhorbairt mhuinín agus inniúlacht na scoláirí i bhfadhbréiteach agus 
cuidíodh leis le béim ar rannpháirtíocht ghníomhach na scoláirí in obair thionscadail, 
imscrúduithe agus foghlaim fhionnachtanach. Rinne pleananna tagairt do 
chomhthéacsanna fíorshaoil na Matamaitice agus thug siad sonraí ar straitéisí 
measúnaithe éagsúla.  
 
Ba mhinic a bhain buarthaí na gcigirí faoi phleanáil na hIdirbhliana le cláir oibre a 
leag an-iomarca béime ar ábhar agus modhanna na hArdteistiméireachta. Cé go 
bhfuil gá ann lena chinntiú go ndéantar scileanna matamaiticiúla scoláirí a 
chothabháil agus a fheabhsú le linn na hIdirbhliana, níl cur chuige dá leithéid i leith 
na pleanála don Idirbhliain oiriúnach d’aidhmeanna bunúsacha an chláir agus ní 
ligeann sé do scoláirí eispéireas éagsúil a fháil ar Mhatamaitic. Bhí gá ann freisin, 
lena chinntiú gur úsáideadh na cluichí, puzail agus gníomhaíochtaí a luaitear sna 
cláir Idirbhliana ar bhealach ar chuir le foghlaim bhríoch do scoláirí. 
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Tréithe an dea-chleachtais 

• Bhí plean ábhair don Mhatamaitic forbartha ag an gcaoga scoil ar fad, nach 
mór. 

• D’áirigh na pleananna ar fad, nach mór, cláir oibre fhadtéarma choiteanna do 
bhliainghrúpaí agus leibhéil éagsúla agus d’áirigh an tromlach díobh 
polasaithe maidir le hobair bhaile agus measúnú. 

• Chuir pleanáil gníomhaíochta fuinneamh leis an obair ag líon beag d’fhoirne 
Matamaitice. 

• Rinne roinnt scoileanna sioncronú ar an ord ina ndeachaigh ranganna laistigh 
de na bliainghrúpaí céanna ar aghaidh trí réimsí siollabais, rud a chinntigh 
leanúnachas do scoláirí ag athrú rang-ghrúpa nó leibhéal le linn a gcuid 
staidéar. 

• San Idirbhliain, d’áirigh roinnt cláir oibre topaicí matamaiticiúla 
neamhghnácha agus suimiúla do scoláirí. 

Buarthaí 
• Bhí pleanáil thraschuraclaim tearcfhorbartha i dtromlach na bpleananna 

ábhair agus dá bhrí sin cailleadh deiseanna chun ábharthacht níos leithne na 
Matamaitice a aibhsiú do scoláirí. 

• Ní raibh plean chun freastal ar riachtanais scoláirí sárchumais doiciméadaithe 
ach ag beagán scoileanna. 

• Níor baineadh úsáid go forleathan as pleanáil ghníomhaíochta chun aghaidh 
a thabhairt ar spriocanna gearrthéarma aitheanta. 

• Ba mhinic cláir oibre fhadtéarmacha a bheith teoranta do liostaí de chaibidlí 
téacsleabhair nó topaicí le clúdach gach téarma nó leath-théarma. 

• De ghnáth ní raibh an phleanáil don mheasúnú nasctha go follasach le cláir 
oibre fadtéarmacha. 

• Ba mhinic a leag cláir oibre don Idirbhliain an-iomarca béime ar ábhar 
siollabais agus modhanna na hArdteistiméireachta. 

• Ní raibh na torthaí foghlama beartaithe d’úsáid chluichí, phuzail agus 
ghníomhaíochtaí pleanáilte san Idirbhliain soiléir i gcónaí. 

 
 
3.2 Pleanáil ag múinteoirí aonair 
 
Le linn na meastóireachtaí, iarradh ar mhúinteoirí samplaí dá bpleanáil agus 
ullmhúchán scríofa a chur ar fáil. I dtromlach na scoileanna, bhí pleanáil scríofa ar 
fáil ag na múinteoirí ar fad nó ag formhór díobh do chigireacht.  
 
Measadh go raibh láidreachtaí suntasacha sa chleachtas sa réimse seo nuair a bhí 
pleanáil ag múinteoirí aonair ag teacht leis na cláir oibre a aontaíodh ag leibhéal na 
roinne ábhair, nuair a rinne an múinteoir naisc shoiléire agus éifeachtacha idir ábhar 
nua agus taithí agus tuiscint na scoláirí roimhe, agus nuair a bhí cláir curtha in oiriúint 
chun aghaidh a thabhairt ar riachtanais ranganna ar leith. Dhírigh pleanáil an-mhaith 
ar an méid a bhí beartaithe do scoláirí a bhaint amach i gceachtanna agus cuireadh 
san áireamh riachtanais agus cumais na scoláirí aonair ar leith.  
 
Uaireanta d’áirigh pleananna gearrthéarma athmhachnamh pearsanta na múinteoirí 
ar an gceacht agus d’ainmnigh siad céimeanna le tógáil i gceachtanna ina dhiaidh 
sin. Chonacthas gur chuir an straitéis an-mhaith seo le foghlaim ghairmiúil na 
múinteoirí féin agus gur fheabhsaigh sí na deiseanna do scoláirí dul chun cinn a 
dhéanamh. Sna cásanna inar measadh go raibh an phleanáil ghearrthéarmach 
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measartha nó bocht, ba iad tréithe na gceachtanna ná easpa cuspóra, gan ach 
beagán éagsúlachta i ngníomhaíochtaí foghlama agus deacrachtaí maidir le céim 
agus luas an cheachta. 
 
D’ullmhaigh formhór na múinteoirí acmhainní chun tacú le foghlaim na scoláirí. 
Úsáideadh bileoga oibre scoláirí, dáileáin fhorlíontacha, samhlacha geoiméadracha, 
cluichí agus puzail go forleathan. San áit a measadh go raibh láidreachtaí 
suntasacha sa phleanáil, bhí fianaise ann go raibh machnamh cúramach déanta ar 
an gcaoi ina raibh acmhainní dá leithéid le comhtháthú i gceachtanna agus ar an 
gcaoi ina gcuirfeadh siad le baint amach na gcuspóiri foghlama. 
 
Tréithe an dea-chleachtais 

• Ba mhinic a chuidigh pleanáil agus ullmhúchán aonair éifeachtach le hobair 
chomhoibríoch na roinne ábhair. 

• Uaireanta d’áirigh pleananna gearrthéarmacha athmhachnamh na múinteoirí 
ar an gceacht agus d’ainmnigh céimeanna le glacadh i gceachtanna ina 
dhiaidh sin. 

• B’éifeachtaí an phleanáil d’úsáid acmhainní chun tacú le foghlaim scoláirí 
nuair a bhí léiriú soiléir ann ar an gcaoi ina raibh acmhainní le comhtháthú i 
gceachtanna. 

Buarthaí 
• Bhí an phleanáil aonair ag roinnt múinteoirí teoranta do liostaí na gcaibidlí 

téacsleabhair le clúdach le ranganna. 
• San áit a raibh an phleanáil measartha nó bocht, bhí easpa cuspóra i 

gceachtanna, is beag éagsúlacht a bhí iontu agus bhí laigí iontu maidir le 
céim agus luas.  

 
Ní haon áibhéil é go bhfuil tábhacht as cuimse le pleanáil mhaith do thuiscint, suim 
agus rath scoláirí sa Mhatamaitic. Tá clár ceachtanna dea-ullmhaithe ríthábhachtach 
do theagasc agus foghlaim éifeachtach. Ba chóir clár dá leithéid a phleanáil ag 
leibhéal na roinne ábhair, ag baint úsáide as saineolas comhoibríoch na múinteoirí 
Matamaitice, agus curtha in oiriúint ag múinteoirí aonair chun aghaidh a thabhairt ar 
riachtanais a scoláirí. Tá sé riachtanach scoláirí a chur ag croílár an phróisis 
phleanála agus gabháil d’athbhreithniú córasach ag leibhéil an mhúinteora aonair 
agus na roinne ábhair chun a chinntiú go ndeartar agus go bhfeidhmítear cláir chun 
oideachas socair matamaiticiúil a sholáthar do scoláirí.  
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Caibidil 4 
Cáilíocht an Teagaisc agus na Foghlama 
 
4.1  Teanga na Matamaitice 
 
Tá foclóir ar leith ag an Matamaitic a cheadaíonn cruthú agus cumarsáid na smaointe 
matamaiticiúla. Tá aithne ar theanga agus nodaireachta atá sainiúil don ábhar 
lárnach i bhfoghlaim na Matamaitice agus tacaíonn sé le cruinneas in obair 
mhatamaiticiúil. Má bhíonn cur chuige soiléir agus leanúnach ann i leith theagasc 
agus athdhéanamh ar theanga mhatamaiticiúil, baintear an rúndacht ón téarmaíocht 
agus ó na siombail do na scoláirí agus tá sé riachtanach do theagasc éifeachtach an 
ábhair. 
 
Sna ceachtanna a breathnaíodh, de ghnáth d’úsáid múinteoirí an téarmaíocht agus 
na siombail a bhí oiriúnach don topaic a bhí a múineadh. Luaigh cigirí imní uaireanta, 
áfach, nuair a leag múinteoirí an-iomarca béime ar dheacracht nó ar aduaine na 
téarmaíochta speisialta. San áit a measadh go raibh láidreachtaí suntasacha sa 
chleachtas a bheith an-mhaith, d’úsáid múinteoirí agus scoláirí araon teanga 
mhatamaiticiúil do chúiseanna oideolaíochta agus cumarsáide mar chuid de 
ghnáthnós an tseomra ranga. 
 
 
4.2 Ábhar agus luas ceachta 
 
I bhformhór na gceachtanna a breathnaíodh sna scoileanna a rinneadh 
meastóireacht orthu, bhí ábhar an cheachta ag teacht leis an siollabas cuí, agus 
freisin chuir sé leibhéal cumais ginearálta na scoláirí san áireamh. Measadh go raibh 
luas an cheachta oiriúnach i bhformhór na gcásanna. Cheadaigh an luas ab fhearr 
do scoláirí rath a bhaint amach agus, ag an am céanna, cuireadh leibhéal cuí de 
dhúshlán i láthair sa chaoi is gur leathnaíodh a gcuid eolais agus a scileanna. San áit 
a raibh imní ar chigirí maidir le luas ceachta, de ghnáth tharla sé seo toisc nach raibh 
dúshlán a dhóthain á thabhairt do na scoláirí.  
 
I dtromlach na gceachtanna a breathnaíodh, chuir an múinteoir toradh beartaithe an 
cheachta in iúl do na scoláirí ag tús an cheachta. Cleachtas an-mhaith ab ea é seo, 
toisc gur bhain na scoláirí rath amach níos réidhe dá mba rud é go raibh a fhios acu 
cad a rabhthas ag súil leis uathu agus d’fhéadfaidís féin a leibhéal gnóthachtála a 
mheas. Bhí fíorbheagán ceachtanna ann, áfach, ina rinne an múinteoir athbhreithniú 
ar an gcaoi inar baineadh amach na torthaí. Ba chóir do mhúinteoirí na ceachtanna 
uile a thosú le ráiteas ar an toradh foghlama atá beartaithe agus an ceacht a 
chríochnú le hathbhreithniú ar a bhfuil bainte amach.  
 
Forbraíonn scoláirí a dtuiscint ar an Matamaitic i gcéimeanna de réir a chéile, trí 
thógáil ar na tuairimí agus eolas atá acu roimhe. Mór-ról atá ag an múinteoir 
Matamaitice is ea cur ar chumas na scoláirí naisc a dhéanamh idir a dtuiscint cheana 
agus topaicí nua. Chonaic na cigirí cleachtas maith ina leith seo i dtromlach na 
gceachtanna a breathnaíodh. 
 
D’aibhsigh roinnt bheag tuairiscí scoile cleachtas maith na múinteoirí i gcuidiú le 
scoláirí a fheiceáil cén chaoi a raibh na topaicí matamaiticiúla a bhí á staidéar acu 
nasctha le réimsí eile. Má dhéantar an nascadh follasach seo de scileanna nó topaicí 
matamaiticiúla le topaic eile sa Mhatamaitic, ábhair curaclaim eile nó an saol mór, 
cuirtear go mór le heispéiris foghlama na scoláirí. Ligeann naisc thraschuraclaim do 
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scoláirí meas a bheith acu ar an ról atá ag an Matamaitic i réimsí staidéir eile. 
Spreagann naisc leis an saol mór na scoláirí le forleatacht na Matamaitice ina saol a 
fheiceáil, agus ar an gcaoi sin díograis na scoláirí san ábhar a mhéadú.  
 
 
4.3  Modheolaíochtaí agus úsáid acmhainní 

  
 I dtromlach na gceachtanna a breathnaíodh baineadh úsáid as modheolaíochtaí 

oiriúnacha a chuaigh i dteagmháil le scoláirí. Bhí scoláirí sna ceachtanna seo aireach 
agus freagrúil agus rinne siad dul chun cinn soiléir. Mar sin féin, i mionlach 
suntasach de cheachtanna, theip ar mhodheolaíochtaí aire na scoláirí a ghabháil nó 
a choinneáil, nó ní raibh siad oiriúnach don réimse staidéir. Chonacthas gurb é léiriú 
an mhúinteora a leanúint ag cleachtadh na scoláirí an modh ba mhó le ceachtanna 
Matamaitice a riar. Cé go bhfuil an straitéis seo oiriúnach, agus riachtanach 
uaireanta, is annamh a bhíonn sé imleor chun freastal go hiomlán ar na leibhéil 
éagsúla chumais agus na stíleanna foghlama éagsúla is rogha leis na scoláirí uile i 
rang-ghrúpa. Leag neart de na tuairiscí cigireachta béim ar an riachtanais do réimse 
níos leithne de mhodheolaíochtaí teagaisc i gceachtanna Matamaitice. 

 
San áit a tugadh am do scoláirí d’obair scríofa le linn na gceachtanna, i bhformhór na  
gcásanna is éard a bhí i gceist ná daoine aonair ag obair ar thascanna sannaithe. Go 
minic, mhol na cigirí go n-úsáidfí obair bheirte mar bhealach chun scileanna 
comhoibrithe a chothú agus chun piarfhoghlaim a éascú. Chonacthas rath ar úsáid 
na grúpoibre i roinnt bheag ceachtanna, áit a raibh, i ngach cás, obair ullmhúcháin 
déanta ag an múinteoir leis an rang, machnamh cúramach déanta faoi dhéanamh na 
ngrúpaí, fócas dírithe ar ghrúpaí a choinneáil ag obair ar an tasc, agus 
gníomhaíochtaí roghnaithe a d’éiligh plé, idirbheartaíocht agus fionnachtain ó na 
scoláirí.  
 
I bhformhór na gceachtanna, bhí cothromaíocht mhaith ann idir leibhéal 
ghníomhaíocht an mhúinteora agus leibhéal ghníomhaíocht na scoláirí. I gcásanna 
nach raibh an chothromaíocht oiriúnach, de ghnáth tharla sé seo toisc go raibh an 
ceacht smachtaithe ag an múinteoir nó gur chaith na scoláirí formhór an cheachta ag 
déanamh sannachán scríofa.  
 
Ba iad na hacmhainní ba choitianta a úsáideadh chun tacú le foghlaim na scoláirí ná 
ceachtanna téacsleabhair agus bileoga oibre ullmhaithe. San áit a thug bileoga oibre 
dúshláin a bhí céimnithe go hoiriúnach do na scoláirí, d’admhaigh na cigirí a n-
éifeachtacht. Bhí buarthaí ann, áfach, faoi bhileoga oibre nach ndearna ach scoláirí a 
ghabháil le hobair athchleachtach agus a thug beagán de dheis don spreagadh nó 
don dul chun cinn.  
 
Breathnaíodh líon beag de cheachtanna le láidreachtaí suntasacha inar chruthaigh 
múinteoirí an fhoghlaim ab fhearr do scoláirí trí threallamh agus ábhair cuí a úsáid. 
D’áirigh siad seo cruthanna tríthoiseacha, treallamh geoiméadrach, díslí, catalóga 
siopadóireachta, páipéar agus siosúr, gaineamh, boscaí cairtchláir, cártaí imeartha 
oiriúnaithe agus consól físchluiche. Tugann an sliocht seo a leanas as tuairisc 
chigireachta amháin cur síos ar shampla de chleachtas an-mhaith sa réimse seo. 
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Chonacthas tionchar an-mhaith ar úsáid nuálaíoch acmhainní nuair a 
ghlac scoláirí páirt i dturgnaimh chun na torthaí a thaifeadadh nuair a 
caitheadh péirí díslí. … Lean comhráite an-shuimiúla de réir mar a 
tháinig aimhrialtachtaí sna torthaí a fuair na péirí éagsúla, i 
gcomparáid leis na torthaí a rabhthas ag súil leo, chun solais. 

 
Sna ceachtanna ar fad, nach mór, inar úsáideadh acmhainní cuí, cheadaigh an 
ghníomhaíocht fionnachtain nó tástáil, d’éascaigh sé idirdhealú do scoláirí le leibhéil 
éagsúla chumais agus chuidigh sé le díograis a ghiniúint i measc na scoláirí.  
 
Breathnaíodh comhtháthú TFC i gceachtanna Matamaitice mar chúnamh leis an 
teagasc agus leis an bhfoghlaim i roinnt cásanna. Bhí ríomhairí glúine, ríomhairí 
táibléid, teilgeoirí digiteacha agus, go pointe níos lú, cláir bhána idirghníomhacha, ar 
fáil go saoráideach i roinnt seomraí ranga. Mar a bhí an scéal le hacmhainní eile, 
nuair a mheas na cigirí go raibh úsáid TFC an-mhaith, úsáideadh é le cuspóir mar 
chuid de cheacht dea-struchtúrtha. Tugann an sliocht seo a leanas ó thuairisc 
chigireachta cur síos ar chleachtas dá leithéid. 
 

Bhí TFC comhtháite i soláthar an cheachta. Chonacthas an toradh ab 
fhearr leis nuair a úsáideadh bogearraí idirghníomhacha chun scrúdú 
a dhéanamh ar thréithe ghraf cearnacha agus chun cur ar chumas na 
scoláirí a fháil amach láithreach an raibh na torthaí a bhí molta acu 
siúd ceart. Tacaíodh an teicneolaíocht ag ceistiúchán den scoth ón 
mhúinteoir agus ábhair acmhainne scríofa a dearadh chun foghlaim 
agus fionnachtain chomhoibríoch a éascú. 
 

D’úsáid múinteoirí TFC go minic mar uirlis léirithe, in áit an chláir dhuibh nó an chláir 
bháin. Ní modheolaíocht nua ann féin í an straitéis seo agus ní raibh ann ach céim 
thosaigh chun cumas TFC a bhaint amach mar thaca le tuiscint na scoláirí ar 
choincheapa mhatamaiticiúla. Ba chóir go mbeadh plean ag na scoileanna uile 
d’úsáid TFC chun tacú le teagasc agus foghlaim sa Mhatamaitic.  
 
Tréithe an dea-chleachtais 

• Bhí an phleanáil ghearrthéarmach agus ullmhúchán ceachta oiriúnach i 
bhformhór na gcásanna. 

• I dtromlach na gceachtanna, nascadh ábhar nua go héifeachtach le heolas na 
scoláirí roimhe sin. 

• I roinnt cásanna baineadh an fhoghlaim is fearr amach do scoláirí trí úsáid a 
bhaint as réimse leathan d’acmhainní cuí. 

Buarthaí 
• Riaradh beagnach 20% de na ceachtanna ag luas nár thug spreagadh nó 

dúshlán cuí do scoláirí.   
• I mbreis agus 30% de na ceachtanna a breathnaíodh, níor cuireadh cuspóir 

an cheachta in iúl do scoláirí. Is annamh a rinneadh baint amach chuspóir an 
cheachta a athbhreithniú le linn an cheachta. 

• I neart cásanna, bhí easpa éagsúlachta ann sna modheolaíochtaí teagaisc a 
úsáideadh, agus dá bharr sin níor tugadh aghaidh go leor ar leibhéil chumais 
éagsúla agus rogha stíleanna foghlama na scoláirí. 

• Ní raibh pleanáil déanta ag tromlach na scoileanna do chomhtháthú TFC i 
gceachtanna Matamaitice.  
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4.4 Ionchais na múinteoirí, idirdhealú agus ceistiúchán 
 
I dtromlach na gceachtanna, bhí ionchais na múinteoirí mar ba chuí maidir leis an 
gcaoi ina ngabhfadh na scoláirí le gníomhaíochtaí agus le tascanna ranga ard. Sna 
ceachtanna seo bhíothas ag súil go ndéanfadh scoláirí obair bhaile, go mbeadh 
téacsleabhair agus ábhair eile ranga acu, go bhfreagróidís ceisteanna agus go 
nglacfaidís páirt go hiomlán in obair ranga. Téann na hionchais atá ag múinteoirí dá 
scoláirí i bhfeidhm go domhain ar rannpháirtíocht na scoláirí san fhoghlaim agus ar a 
leibhéal gnóthachtála. Mar sin, ba ghá ionchais rannpháirtíochta agus gnóthachtála a 
shocrú ag leibhéil arda ach réalaíocha do na ceachtanna uile agus a bheith curtha in 
iúl go soiléir do na scoláirí. Ní dhearnadh é seo i mbeagnach 20% de na ceachtanna 
a rinneadh meastóireacht orthu.  
 
Ní dhearnadh soláthar cuí do dhifríochtaí i leibhéil chumais agus ghnóthachtála na 
scoláirí i mionlach suntasach de na ceachtanna a rinneadh meastóireacht orthu. Ó 
tharla go bhfuil scoláirí le cumais éagsúla sna rang-ghrúpaí ar fad, beag beann ar an 
modh a úsáidtear chun ranganna a bhunú, mhol na cigirí go ndéanfaí straitéisí don 
fhoghlaim idirdhealaithe a chomhtháthú sna ceachtanna uile. I measc na straitéisí a 
moladh bhí cleachtaí céimnithe a sholáthar ina raibh ceisteanna le deacracht ag 
méadú nó banc d’ábhar roghnach a chruthú chun obair bhreise a sholáthar do 
scoláirí.  
 
Ba é an ceistiúchán ó bhéal an modh ba choitianta a úsáideadh chun fócas agus 
tuiscint na scoláirí a sheiceáil. I bhformhór na gceachtanna, bhí cleachtas maith le 
feiceáil le ceisteanna á ndáileadh i measc na scoláirí. Dhírigh múinteoirí ceisteanna 
ar scoláirí aonair go minic lena n-ainmneacha. Bhí sé seo níos éifeachtaí ná 
ceisteanna a spreag freagra córúil, a chruthaigh deacracht le dul chun cinn scoláirí 
aonair a sheiceáil agus a lig do roinnt scoláirí éalú ó cheisteanna a fhreagairt.  
 
I dtromlach na gceachtanna a breathnaíodh, bhain múinteoirí roinnt úsáid mhaith as 
ceisteanna ardoird a thug dúshlán cuí do scileanna smaointeoireachta agus 
fadhbréitigh na scoláirí. I mionlach suntasach de na ceachtanna a breathnaíodh, 
áfach, níor úsáideadh ach ceisteanna ísealoird a rinne tástáil ar chuimhne nó a lorg 
an freagra ar ríomh. Cailltear deiseanna ansin do scoláirí a dtuiscint ar choincheapa 
agus ar theanga mhatamaiticiúil a chleachtadh agus a threisiú. Mhol cigirí go 
mbeadh úsáid níos mó ar cheisteanna ardoird agus braiteacha. Tugann an sliocht 
seo a leanas ó thuairisc chigireachta fáthanna soiléire leis an moladh seo. 

 
Ba chóir do na múinteoirí uile méadú ar an úsáid a bhaineann siad as 
ceisteanna ardoird, an dúshlán cuí a thabhairt do scoláirí, iad a 
dhéanamh rannpháirteach go gníomhach in obair an ranga, seiceáil 
do thuiscint, agus ag tacú leo i bhforbairt scileanna tábhachtacha na 
smaointeoireachta agus na cumarsáide matamaiticiúla. 

 
Chothaigh na múinteoirí cion na scoláirí i gceachtanna agus láimhsíodh iad le meas 
agus le dearbhú sna ceachtanna ar fad, nach mór. 
 
 
4.5 Foghlaim agus gnóthachtáil na scoláirí 
 
Dúirt beagnach 70% de na tuairiscí cigireachta ar na scoileanna a tugadh cuairt orthu 
go raibh cáilíocht fhoghlaim na scoláirí go maith nó níos fearr. I gcásanna mar sin, 
rinne scoláirí idirghníomhaíocht go muiníneach le múinteoirí agus le cigirí, agus 
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léirigh siad eolas agus tuiscint ar thopaicí an cheachta. Bhí siad ábalta freisin réitigh 
ar fhadhbanna a mholadh agus a chosaint, na cuir chuige a ghlac siad chun 
fadhbanna a réiteach a mhíniú agus naisc chuí a dhéanamh idir na topaicí. Rinne 
tuairisc amháin an tráchtaireacht seo a leanas. 
 

Bhí cáilíocht fhoghlaim na scoláirí mórthaibhseach go formhór, mar a 
léiríodh ag freagraí ar cheisteanna, cáilíocht na hoibre scríofa, a 
gcumas le fadhbanna an-dhúshlánacha a réiteach agus a gcumas len 
iad féin a chur in iúl ag baint úsáide as teanga mhatamaiticiúil chuí.  

 
I mionlach suntasach de cheachtanna a breathnaíodh ag cigirí, measadh go raibh an 
fhoghlaim measartha nó bocht. Sna cásanna seo i gcoitinne ní raibh na scoláirí in 
ann ceisteanna a chuir an múinteoir a fhreagairt nó an téarmaíocht mhatamaiticiúil 
cheart a úsáid. I roinnt cásanna, bhí na scoláirí tar éis éirí róspleách ar a múinteoirí 
agus ní raibh siad in ann dul chun cinn a dhéanamh gan treoir ón mhúinteoir. I 
mionlach suntasach de na tuairiscí, measadh go raibh caighdeán obair scríofa na 
scoláirí measartha nó bocht. Mhol cigirí go gcuirfeadh múinteoirí in iúl do scoláirí an 
tábhacht atá le hobair de cháilíocht mhaith a choinneáil, í a chur i láthair go néata 
agus ceartúcháin a nótáil go cruinn.  
 
 
4.6 Timpeallacht agus atmaisféar an tseomra ranga  
 
Sna ceachtanna ar fad, nach mór, bhí iarrachtaí inmholta déanta ag na múinteoirí le 
timpeallacht foghlama thacúil a chruthú do scoláirí. Ba léir go raibh comh-mheas idir  
na múinteoirí agus na scoláirí, thug na múinteoirí dearbhú d’iarrachtaí na scoláirí 
agus léirigh na múinteoirí cúram dá scoláirí.  
 
Ba mhinic a bhí bainistiú an tseomra ranga an-éifeachtach agus, sna cásanna ab 
fhearr, chothaigh múinteoirí atmaisféar deas agus idirghníomhach. Bhí roinnt bheag 
ceachtanna ann a bhí bríomhar, idirghníomhach agus a riaradh le mothúchán 
taitneamhach. Chonacthas cleachtas an-mhaith freisin inar tugadh tacaíocht aonair 
do scoláirí ar bhealach discréideach agus comhbhách. 
 
Feabhsaíodh roinnt seomraí ranga trí úsáid a bhaint as póstaeir, grafaicí, 
taispeántais de thionscadail scoláirí agus ábhair eile atá spreagúil ó thaobh amhairc 
de. Ba chóir an cleachtas seo, ina chruthaítear timpeallacht shaibhir na Matamaitice, 
a leathnú chuig na seomraí ranga ar fad ina mhúintear an Mhatamaitic. 
 
Tréithe an dea-chleachtais 

• Chuir múinteoirí ionchais a bhí ard mar ba chuí in iúl do scoláirí i bhformhór 
na gceachtanna. 

• Léirigh roinnt múinteoirí leibhéal ard feasachta ar riachtanais aonair scoláirí 
agus rinne siad a gceachtanna a idirdhealú chun freastal ar na riachtanais 
sin. 

• Úsáideadh ceisteanna ardoird a thug leibhéal cuí de dhúshlán i dtromlach na 
gceachtanna. 

• Bhí an fhoghlaim go maith nó an-mhaith i mbeagnach 70% de na scoileanna. 
• Rinne na múinteoirí ar fad, nach mór, iarrachtaí le timpeallacht thacúil 

foghlama a chruthú do scoláirí. 
• Bhí bainistiú an tseomra ranga éifeachtach sna ceachtanna ar fad, nach mór. 
• Chonacthas timpeallacht a bhí saibhir sa Mhatamaitic i roinnt seomraí ranga. 
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Buarthaí 
• I mionlach suntasach de na ceachtanna a breathnaíodh, ní raibh soláthar cuí 

ann do dhifríochtaí i leibhéil chumais agus ghnóthachtála na scoláirí.  
• I mionlach suntasach de cheachtanna ní raibh ach ceisteanna ísealoird do 

scoláirí. 
• Tuairiscíodh go raibh an dul chun cinn san fhoghlaim measartha nó bocht i 

30% de na ceachtanna. 
• Bhí fianaise ann i roinnt ceachtanna gur éirigh scoláirí róspleách ar a 

múinteoirí agus go raibh a ndul chun cinn teoranta dá bharr. 
• Measadh go raibh obair scríofa na scoláirí measartha nó bocht i mionlach 

suntasach de na scoileanna. 
• Go minic, níor baineadh an tairbhe is fearr as an gcumas atá ag ábhair 

léirithe agus taispeántais cur le foghlaim mhatamaiticiúil na scoláirí.  
 
Bhreathnaigh agus thuairiscigh na cigirí neart gnéithe den chleachtas maith agus an-
mhaith le linn na meastóireachtaí. Mar sin féin, ba léir nach raibh an dul chun cinn ag 
roinnt scoláirí chomh mór agus a d’fhéadfaí a bheith ag súil leis ag scoláirí ag a 
gcéim ar leith sin sa scoil. Ba mhinic a chuir na cigirí an locht ar cheachtanna nár 
thug an dúshlán a dhóthain do scoláirí, ceachtanna nach raibh dírithe ach ar an 
meánleibhéal cumais, róspleáchas ar mhodheolaíocht amháin agus úsáid neamhleor 
ar cheistiúchán ardoird chun tuiscint scoláirí a leathnú.  
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Caibidil 5 
Cáilíocht an Mheasúnaithe 
 
5.1  Measúnú  
 
Mheas cigirí go raibh cáilíocht an mheasúnaithe i dtromlach na scoileanna go maith. 
B’iad na príomh-mhodhanna measúnaithe a úsáideadh sna scoileanna ar fad, nach 
mór, ná ceistiúchán ó bhéal ar scoláirí sa rang, agus trialacha nó scrúduithe scríofa. 
Leathnaíodh réimse na modhanna measúnaithe ar bhealach inmholta i roinnt bheag 
scoileanna chun measúnú punainne, tionscadail nó agallaimh a áireamh do scoláirí 
na hIdirbhliana. Bhí an cleachtas maith ar bun i neart scoileanna inar cuireadh 
scrúduithe coiteanna dheireadh téarma ar bun do ranganna ag gabháil don ábhar ag 
an leibhéal céanna. Chuir líon beag de ranna Matamaitice trialacha ranga coiteanna 
ar bun freisin. Tugtar cur síos ar chleachtas an-mhaith ina leith seo sa sliocht seo a 
leanas.  

 
Téann rang-ghrúpaí laistigh de gach bliain agus leibhéal faoi 
mheasúnuithe coiteanna atá bunaithe ar an seomra ranga, le 
scéimeanna marcála aontaithe, nuair a chríochnaítear gach topaic. … 
tugann scrúdú ar thorthaí na dtrialacha éagsúla pictiúr an-soiléir ar an 
gcaoi ina bhfuil an cohórt ina iomláine ag feidhmiú agus mar a 
athraíonn feidhmithe aonair laistigh den chohórt ó thriail go triail.  

 
I roinnt cásanna, thug cigirí comhairle ar leith maidir le measúnú ar scoláirí 
céadbhliana, ag moladh go gcuirfí triail inniúlachta matamaitice ar theacht isteach sa 
scoil dóibh. Ba chóir go mbeadh sé mar aidhm aige seo láidreachtaí agus laigí i 
scileanna matamaiticiúla na scoláirí a aithint. Ba chóir go dtacódh na torthaí le 
feidhmiú aimsithe chlár coiteann Matamaitice na céad bhliana. D’fhéadaí an t-eolas a 
fhaightear a úsáid freisin mar shonraí bunlíne chun monatóireacht agus clárú a 
dhéanamh ar dhul chun cinn na scoláirí le linn a gcuid ama ar scoil.4 
 
Ba mhinice a riaradh trialacha nó scrúduithe scríofa nuair a críochnaíodh caibidil nó 
topaic agus ag deireadh an chéad téarma agus an téarma deiridh. I scoileanna ina 
raibh nósanna imeachta maidir le scrúduithe scríofa faoi rogha na múinteoirí aonair 
bhí an-éagsúlacht i minicíocht agus tráthúlacht na dtrialacha. Bheadh cur chuige 
comhsheasmhach i leith thástáil leanúnach, rialta ar dhul chun cinn na scoláirí 
cabhrach sna cásanna seo.  
 
I bhformhór na scoileanna bhí polasaí aontaithe ag an roinn Matamaitice ar 
mheasúnú. Mar sin féin, measadh go raibh tionchar bríoch ag an bpolasaí ar an 
gcleachtas i mbeagán os cionn 50% de chásanna. Sna cásanna seo, ba léir go raibh 
gá le polasaithe a leasú agus bhí riachtanas ar leith ann le nasc soiléir a dhéanamh 
idir measúnú agus na torthaí foghlama a aithníodh i bpleananna ábhair. 
 

                                                 
4 Ó 2011, iarrtar ar phríomhoide gach bunscoile, nuair a fhaigheann sé/sí fógra go bhfuil iardhalta tar éis 
clárú in iar-bhunscoil áirithe, cóip de chárta tuairisce ar ghnóthachtáil an dalta sin i rang a sé, lena n-
áirítear eolas ó thrialacha caighdeánaithe gnóthachtála a sholáthar don iar-bhunscoil. Tá teimpléid 
tuairiscithe don fheidhm seo ar fáil ón gComhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (NCCA).  
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5.2 Obair bhaile 
 
Bhí polasaí um obair bhaile curtha i bhfeidhm ag formhór na scoileanna a tugadh 
cuairt orthu agus bainistíodh dáileadh agus ceartú na hoibre baile mar ba chuí i 
bhformhór na gcásanna. I líon beag cásanna, bhí gá le monatóireacht níos déine ar 
an obair bhaile chun cuidiú le scoláirí caighdeáin arda comhsheasmhacha a 
choinneáil san obair agus sa chur i láthair. Sna ceachtanna ar fad, nach mór, 
chuidigh an obair bhaile a tugadh le hobair an ranga agus thacaigh sí le foghlaim na 
scoláirí. Níor measadh go raibh éifeachtacht dháileadh agus mhonatóireacht na 
hoibre baile ar an iomlán an-mhaith ach amháin i líon beag de cheachtanna. Tugann 
an sliocht seo a leanas ó thuairisc chigireachta cur síos ar chleachtas le láidreachtaí 
suntasacha. 
 

Tugtar obair bhaile ag deireadh gach ceachta agus ceartaítear í ag 
tús an cheachta dar gcionn. I roinnt cásanna thionól na múinteoirí 
seisiún gairid de cheisteanna agus freagraí maidir leis an ábhar a 
tugadh san obair bhaile don oíche roimhe ag tús an cheachta. 
D’oibrigh sé seo go han-mhaith toisc gur bhunaigh sé cé acu ar thuig 
nó nár thuig na scoláirí an t-ábhar a clúdaíodh i gceachtanna níos 
luaithe in áit díreach seiceáil do chomhlíonadh le sannadh na hoibre 
baile. Chuir an próiseas sár-dheiseanna ar fáil freisin don fhoghlaim 
chomhroinnte agus mar thoradh air sin bhí gach scoláire páirteach go 
gníomhach sa cheacht ón tús.   

 
Nótáil cigirí úsáid éifeachtach á baint as straitéisí um ‘mheasúnú chun foghlama’ i 
níos lú ná leath de na ceachtanna uile. San áit inar úsáideadh na straitéisí seo, ba 
mhinic a d’áirigh siad marcáil nach raibh ann ach ‘tráchtaireacht amháin’. Mar 
thoradh ar ghontacht na nótaí tráchta scríofa, ba mhinic nár thug siad ach cúnamh 
teoranta do scoláirí. Chun an éifeachtacht is fearr a bhaint as aiseolas, bhí gá do 
mhúinteoirí díriú ar threoir shoiléir a thabhairt do scoláirí ar an gcaoi le haghaidh a 
thabhairt ar dheacrachtaí agus le feabhsúcháin a dhéanamh.  
 
 
5.3  Monatóireacht ar dhul chun cinn na scoláirí 

  
 Bhí an mhonatóireacht ar dhul chun cinn na scoláirí go maith nó níos fearr sna 

scoileanna ar fad, nach mór. I gcoitinne choinnigh múinteoirí taifid ar thinreamh na 
scoláirí agus ar thorthaí na dtrialacha ranga agus na scrúduithe téarma uile sa 
Mhatamaitic. Thug tuairisc scoile amháin an tráchtaireacht seo a leanas. 

 
Mór-thréith den doiciméadú pleanála is ea an rianú cuimsitheach ar 
fheidhmíocht na scoláirí sna scrúduithe tí agus teistiméireachta. Tá  
an phróifíl ar gach scoláire a fhaightear mar thoradh an-inchiallaithe 
agus tá sé an-úsáideach mar theoir do phleanáil na roinne 
[Matamaitice]. 

 
Chonaic cigirí samplaí maithe freisin d’úsáid na sonraí measúnaithe chun teagasc 
agus foghlaim a threorú. 
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Déantar anailís ar fheidhmíocht na scoile sna scrúduithe 
teistiméireachta, i gcomparáid leis na noirm náisiúnta agus leis na 
blianta roimhe. Ag teacht leis an dea-chleachtas, úsáidtear an anailís 
seo chun pleananna gníomhaíochta a chumadh chun feabhsúcháin a 
dhéanamh …  

 
Ar an iomlán, bhí an measúnú ar dhul chun cinn na scoláirí ina láidreacht i dtromlach 
na scoileanna, agus tugadh isteach roinnt nithe nuálaíocha do roinnt ranganna 
Idirbhliana. Ainmníodh dhá réimse ina bhfuil gá le tuilleadh forbartha. Ba chóir an 
polasaí measúnaithe atá ag gach scoil don Mhatamaitic a bheith ailínithe leis na 
torthaí pleanála atá ainmnithe sna pleananna cláir agus go mbeadh tionchar acu ar 
chleachtas measúnaithe sna ranganna uile. Ba chóir anailís chúramach a dhéanamh 
ar shonraí measúnaithe agus ba chóir na torthaí a chur san áireamh i bhforbairt na 
gclár agus in aithint na réimsí ina bhfuil gá le feabhsúchán.  
 
Tréithe an dea-chleachtais 

• Bhí an cleachtas maith ina gcuirtear scrúduithe coiteanna ar bun do ranganna 
atá ag gabháil don ábhar ag an leibhéal céanna ar bun i neart scoileanna. 

• I bhformhór na scoileanna, cuireadh trialacha scríofa ar bun nuair a 
críochnaíodh caibidil nó topaic. 

• Bhí polasaí aontaithe ag formhór na scoileanna maidir le measúnú agus obair 
bhaile don Mhatamaitic. 

• Sna ceachtanna ar fad, nach mór, chuidigh an obair bhaile a tugadh le hobair 
an ranga agus thacaigh sí le foghlaim na scoláirí. 

• Bhí an mhonatóireacht ar dhul chun cinn na scoláirí go maith nó an-mhaith 
sna scoileanna ar fad, nach mór. 

• D’úsáid roinnt scoileanna sonraí ar thorthaí measúnaithe mar threoir don 
teagasc agus don fhoghlaim. 

Buarthaí 
• I scoileanna nach raibh cur chuige aontaithe acu maidir le húsáid scrúduithe 

ranga ba mhinic nach raibh comhsheasmhacht idir mhúinteoirí maidir le 
minicíocht agus tráthúlacht na scrúduithe sin.  

• Ní raibh an cleachtas maidir le measúnú ranga ag teacht le polasaí na scoile 
nó na roinne ábhair ach i mbeagán os cionn leath de na ranganna. 

• Níor measadh go raibh láidreachtaí suntasacha i ndáileadh agus 
monatóireacht na hoibre baile ach i líon beag ceachtanna. 

• Teastaíonn go ndíreofaí múinteoirí aird a thuilleadh ar threoir shoiléir a 
thabhairt do scoláirí maidir leis an mbealach chun deileáil le deacrachtaí agus 
chun a gcuid oibre a fheabhsú. 
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Caibidil 6 
Achoimre ar na Príomhchinntí agus na Príomh-mholtaí  
 
Sa chaibidil seo déantar achoimre ar thréithe an dea-chleachtais agus ar na buarthaí 
a aithníodh i gcaoga meastóireacht ábhair a fógraíodh agus a rinneadh sa 
scoilbhliain 2009-2010 agus déantar moltaí chun aghaidh a thabhairt ar na 
príomhréimsí imní. Tá siollabais agus modheolaíochtaí nua (Tionscadal Mata) tugtha 
isteach sna scoileanna uile ó bailíodh na sonraí sa staidéar seo. Fiú sa chomhthéacs 
athraithe, áfach, fanann torthaí agus moltaí na tuairisce seo ábhartha. Tríd an 
gcleachtas maith a ainmnítear sa tuairisc seo a chomhdhlúthú agus trí mholtaí na 
tuairisce a chur i bhfeidhm, is féidir le scoileanna agus múinteoirí feabhas a chur ar 
eispéiris foghlama amach anseo do na scoláirí uile.  
 
6.1 Cáilíocht an tsoláthair ábhair agus na tacaíochta scoile uile  
 
Príomhchinntí 
 

• Sna scoileanna ar fad, nach mór, bhí an t-am a tugadh do Mhata ag teacht le 
treoirlínte siollabais agus moltaí na Cigireachta.  

 
• I dtromlach na scoileanna, éascaíodh rochtain na scoláirí ar leibhéil éagsúla 

trí shocruithe amchláraithe comhthráthacha.  
 

• Bhí ranganna céadbhliana de chumas measctha agus lean siad clár coiteann 
oibre i dtromlach na scoileanna. 

 
• Bhí acmhainní breise chun tacú le teagasc agus foghlaim sa Mhatamaitic ar 

fáil sna scoileanna uile. 
 

• Bhí cáilíocht na tacaíochta do scoláirí a fuair dúshlán ar leith sa Mhatamaitic 
go maith i dtromlach na scoileanna. San áit a measadh go raibh láidreachtaí 
suntasacha sa chleachtas, cuireadh cláir tacaíochta in oiriúint do riachtanais 
aonair agus rinneadh monatóireacht chórasach ar an dul chun cinn.  

 
• Bhí 24% de na múinteoirí a bhí ag múineadh Matamaitice nach raibh a gcuid 

cáilíochtaí ag teacht le riachtanais na Comhairle Múinteoireachta d’aitheantas 
chun Matamaitic a mhúineadh. 

 
Príomh-mholtaí 
 

• I gcomhréir le Ciorclán M58/2011, ba chóir go ndéanfadh scoileanna gach 
iarracht chun a chinntiú go mbíonn ceacht Matamaitice ag scoláirí gach lá, go 
háirithe sa tsraith shóisearach.  

 
• Ba chóir do scoileanna, chomh fada agus is féidir, féachaint chuige nach 

mbeidh dualgais teagaisc sa Mhatamaitic ag múinteoirí seachas iad a bhfuil a 
gcuid cáilíochtaí ag teacht le riachtanais na Comhairle Múinteoireachta 
d’aitheantas chun Matamaitic a mhúineadh.   

 
• Ba chóir réimse na samhlacha a úsáidtear chun tacú le scoláirí a fhaigheann 

dúshlán ar leith san ábhar a leathnú. Ba chóir tús áite a thabhairt d’fhorbairt 
an tsaineolais seo i measc múinteoirí Matamaitice.  
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6.2 Cáilíocht na pleanála agus an ullmhúcháin 
 
Príomhchinntí 
 

• Rinneadh comhoibriú agus comhar i measc na múinteoirí Matamaitice a 
éascú sna scoileanna ar fad, nach mór, agus iad á stiúradh ag 
comhordaitheoir ábhair. 

 
• Bhí pleananna ábhair ullmhaithe sna scoileanna ar fad, nach mór agus 

chuimsigh siad seo ar fad, nach mór, cláir oibre fhadtéarmacha do 
bhliainghrúpaí agus leibhéil éagsúla. 

 
• Tréith nuálaíoch ab ea an phleanáil gníomhaíochta sa phleanáil ábhair i líon 

beag scoileanna. Sna cásanna sin, cuireadh fuinneamh le hobair na bhfoirne 
Matamaitice trí spriocanna gearrthéarmacha a ainmniú agus trí phleanáil, 
feidhmiú agus monatóireacht a dhéanamh ar na gníomhartha atá de dhíth 
chun na spriocanna sin a bhaint amach.  

 
• San áit a thug na cláir ranga ar fad laistigh de bhliainghrúpa faoi thopaicí sa 

seicheamh céanna, laghdaigh sé seo bearnaí nó dúbláil in ábhar an chúrsa 
do scoláirí a d’athraigh leibhéal nó rang-ghrúpa le linn an chúrsa.  

 
• San áit a mheas na cigirí go raibh láidreachtaí suntasacha sa chleachtas, bhí 

fianaise ann gur rinneadh na múinteoirí athmhachnamh ar cheachtanna 
roimhe agus gur chuir siad na torthaí san áireamh ina bpleanáil 
ghearrthéarmach do cheachtanna ina dhiaidh sin.  

 
Príomh-mholtaí 
 

• Ba chóir go n-áireodh ról an chomhordaitheora ábhair soláthar 
ceannaireachta i gcúrsaí curaclaim agus oideolaíochta.  

 
• Ba chóir d’fhoirne Matamaitice pleanáil ghníomhaíochta a úsáid chun aghaidh 

a thabhairt ar spriocanna gearrthéarmacha. 
 

• Ba chóir go n-ainmneofaí torthaí foghlama measta sna cláir oibre 
fhadtéarmacha agus go nascfaidís go díreach iad leis an bpleanáil chun 
measúnaithe.  

 
• Ba chóir go soláthrófaí deiseanna foghlama nuálaíocha do scoláirí sna 

pleananna oibre don Idirbhliain agus nach mbeidís dírithe an-iomarca ar chlár 
na hArdteistiméireachta.  

 
• Ba chóir d’fhoirne Matamaitice a chinntiú go gcuidíonn na cluichí, puzail agus 

gníomhaíochtaí eile a úsáidtear i gcláir na hIdirbhliana le baint amach na 
dtorthaí foghlama pleanáilte.  

 
• Ba chóir go bpléifeadh an phleanáil d’úsáid acmhainní, lena n-áirítear TFC, 

an chaoi ina ndéanfar na hacmhainní a chomhtháthú sna ceachtanna agus 
an chaoi ina gcuideoidh siad leis na torthaí foghlama beartaithe a bhaint 
amach. 
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6.3 Cáilíocht an teagaisc agus na foghlama 
 
Príomhchinntí 
 

• Bhí cáilíocht fhoghlaim na scoláirí go maith nó níos fearr i dtromlach na 
gceachtanna a breathnaíodh.  

 
• Cruthaíodh timpeallacht agus atmaisféar a bhí tacúil d’fhoghlaim na scoláirí i 

mbeagnach gach ceacht. 
 

• I dtromlach na gceachtanna, rinneadh naisc éifeachtúla idir ábhar nua agus 
rudaí a bhí foghlamtha cheana ag an scoláire. 

 
• Chuir múinteoirí ionchais a bhí ard mar ba chuí maidir le rannpháirtíocht agus 

gnóthachtáil na scoláirí i bhformhór na gceachtanna. 
 

• Tuairiscíodh go raibh laigí suntasacha nó níos mó laigí ná láidreachtaí i ndul 
chun cinn na foghlama i 30% de cheachtanna. 

 
• Cé gur cuireadh na torthaí foghlama a bhí beartaithe in iúl do na scoláirí ag 

tús formhór na gceachtanna, níor rinneadh athbhreithniú ar dhul chun cinn i 
mbaint amach na dtorthaí foghlama ach i líon beag de cheachtanna. 

 
• I mionlach suntasach de na ceachtanna a bhreathnaítear, níor rinneadh 

freastal cuí ar leibhéil éagsúla chumais agus ghnóthachtála na scoláirí. 
 

• I mionlach suntasach de cheachtanna níor cuireadh ach ceisteanna ísealoird 
ar na scoláirí. Bhí deis ann chun úsáid níos mó a bhaint as modhanna agus 
áiseanna teagaisc a bhforbródh neamhspleáchas, cruthaitheacht agus 
scileanna ardoird smaointeoireachta na scoláirí sa Mhatamaitic. 

 
 
Príomh-mholtaí 
 

• Ba chóir na torthaí foghlama atá beartaithe a chur in iúl do scoláirí ag tús 
gach ceachta agus athbhreithniú a dhéanamh ar bhaint amach na dtorthaí ag 
deireadh an cheachta.  

 
• Ba chóir modhanna teagaisc agus gníomhaíochtaí foghlama a chur in oiriúint 

do leibhéil éagsúla chumais scoláirí agus agus a roghanna éagsúla de 
stíleanna foghlama. 

 
• Ba chóir go mbeadh ceisteanna oscailte, ardoird, agus tascanna a 

chruthaíonn gá le comhoibriú agus cinnteoireacht i measc na scoláirí ina 
gcuid lárnach de gach ceacht Matamaitice.  

 
• Ba chóir do mhúinteoirí gan úsáid a bhaint as gníomhaíochtaí atá ró-

shaintreorach nó gníomhaíochtaí a dhíríonn ar athchleachtadh scileanna nó 
oibríochtaí ísealoird, ach amháin nuair atá gá speisialta leo. 

 
• Ba chóir go gcuirfí ar chumas scoláirí léirthuiscint a fháil ar na naisc atá idir 

na scileanna agus coincheapa matamaitice atá á bhfoghlaim acu agus 
gnéithe eile de Mhatamaitic, ábhair eile agus saol na hoibre.  



 30 

 
6.4 Cáilíocht an mheasúnaithe  
 
Príomhchinntí 
 

• Eagraíodh scrúduithe coiteanna do ranganna ag staidéar an ábhair ag an 
leibhéal céanna i neart scoileanna. 

 
• Bhí polasaí aontaithe maidir le measúnú agus obair bhaile ag formhór na 

bhfoirne Matamaitice. 
 

• I bhformhór na scoileanna, cuireadh trialacha scríofa ar bun go rialta agus 
sna ceachtanna ar fad, nach mór, chuir an obair bhaile le hobair an ranga 
agus thacaigh sí le foghlaim na scoláirí.  

 
• Bhí an mhonatóireacht ar dhul chun cinn na scoláirí go maith nó an-mhaith 

sna ceachtanna ar fad, nach mór.  
 
Príomh-mholtaí 
 

• Ba chóir cleachtas measúnaithe a bheith ag teacht le polasaí atá aontaithe ag 
leibhéal na scoile uile agus ag leibhéal na roinne ábhair. 

 
• Ba chóir do scoileanna a chinntiú go bhfuil comhsheasmhacht níos mó idir na 

múinteoirí aonair maidir le minicíocht agus tráthúlacht scrúduithe ranga sa 
Mhatamaitic. 

 
• Ba chóir úsáid níos mó a bhaint as na sonraí ar thorthaí measúnaithe sa 

phleanáil don teagasc agus don fhoghlaim.  
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Suíomhanna Gréasáin Úsáideacha 
 
 
www.education.ie   Roinn Oideachais agus Scileanna 
 
www.ncca.ie    An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta 
 
www.ncte.ie  An Lárionad Náisiúnta do Theicneolaíocht san 

Oideachas 
 
www.examinations.ie  Coimisiún na Scrúduithe Stáit 
 
www.pdst.ie    An tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí 
 
www.scoilnet.ie   Scoilnet  
 
www.sess.ie    An tSeirbhís Tacaíochta d’Oideachas Speisialta 
 
www.projectmaths.ie Foireann forbartha Thionscadal Mata  
 
www.nce-mstl.ie Lárionad Náisiúnta um Fheabhas i dteagasc agus 

foghlaim na Matamaitice agus na hEolaíochta 
 
www.teachingcouncil.ie  An Chomhairle Mhúinteoireachta 
 
www.imta.ie Cumann Oidí Matamaitice na hÉireann 
 

http://www.education.ie/
http://www.ncca.ie/
http://www.ncte.ie/
http://www.examinations.ie/
http://www.pdst.ie/
http://www.scoilnet.ie/
http://www.sess.ie/
http://www.projectmaths.ie/
http://www.nce-mstl.ie/
http://www.teachingcouncil.ie/
http://www.imta.ie/

