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BROLLACH 
 
Tuairisc chumaisc is ea Ag Féachaint ar Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus 
Sláinte, bunaithe ar na cinntí ó chigireachtaí ábhair in Oideachas Sóisialta, 
Pearsanta agus Sláinte (OSPS), lena n-áirítear Oideachas Caidrimh agus 
Gnéasachta (OCG), a rinneadh i 63 iar-bhunscoil i rith na bliana acadúla 2010/2011. 
Bhreathnaigh cigirí breis agus 300 ceacht, bhí caidreamh acu le scoláirí, scrúdaigh 
siad obair na scoláirí agus bhí plé acu le múinteoirí le OSPS agus OCG, agus le baill 
de bhainistíocht inscoile. Bhain na cigirí úsáid freisin as ceistneoirí agus agallaimh i 
ngrúpaí fócais chun tuairimí scoláirí a fháil maidir lena dtaithí ar OSPS agus OCG. 
Ainmníonn an tuairisc seo gnéithe den dea-chleachtas agus cuirtear moltaí ar fáil i 
réimsí ina bhfuil gá le tuilleadh forbartha. Tá an Chigireacht buíoch de na scoileanna, 
na múinteoirí agus na scoláirí a chuir leis an taighde seo agus a roinn a dtuairimí 
agus a léargais ghairmiúla agus phearsanta. 
 
Ó rinneadh na meastóireachtaí ar a bhfuil an tuairisc chumaisc seo bunaithe, 
d’fhorbair an Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (CNCM) Creat don 
tSraith Shóisearach nua, atá le tabhairt isteach ag scoileanna ar bhonn céimnithe ó 
2014. Don chéad uair riamh, tá deis á tabhairt do scoileanna pleanáil, dearadh agus  
meastóireacht a dhéanamh ar a gclár féin don tsraith shóisearach. Beidh na cláir seo 
bunaithe ar ocht mbonnphrionsabal agus ceithre ráiteas foghlama is fiche an chreata. 
Is é ceann de na hocht bprionsabal ná go gcuidíonn éispéireas na scoláirí go díreach 
lena bhfolláine agus lena dteacht aniar fisiciúil, meabhrach agus sóisialta. 
Eascraíonn roinnt de na ráitis foghlama ón bprionsabal seo. Is léir go leanfaidh 
feidhmiú scoile uile OSPS de struchtúr a sholáthar chun aghaidh a thabhairt ar 
riachtanais scoláirí sa réimse seo. Ba chóir do scoileanna cinntí na tuairisce a chur 
san áireamh agus iad ag pleanáil a soláthar faoi théarmaí an Chreata.   
 
Comhlánaíonn an tuairisc chumaisc Folláine in Iar-Bhunscoileanna - Treoirlínte do 
Chothú na Meabhairshláinte agus do Chosc an Fhéinmharaithe (2013), 
comhfhoilseachán ón Roinn Oideachais agus Scileanna, Feidhmeannacht na 
Seirbhíse Sláinte agus an Roinn Sláinte. Admhaíonn na treoirlínte sin, chomh maith 
leis an bPlean Gníomhaíochta ar an mBulaíocht (Roinn Oideachais agus Scileanna 
2013), go gcuireann feidhmiú scoile uile ar OSPS agus OCG struchtúr ar fáil chun 
daoine óga a oiliúint ar a sláinte agus a bhfolláine ar bhealach pleanáilte, soiléir agus 
forbarthach. 
 
Tabharfaidh léitheoirí na tuairisce seo agus Folláine in Iar-bhunscoileanna faoi deara 
go bhfuil béim choiteann iontu ar an tábhacht atá ann do scoileanna bunfhoireann 
OSPS atá cáilithe mar is cuí a bheith acu, á stiúradh ag comhordaitheoir éifeachtúil 
scoile uile. Déanann an dá fhoilseachán tagairt freisin don tábhacht atá le cuir chuige 
teagaisc ó thaithí, agus don ghá le cinntiú go ndaingnítear aon chion ó éascaitheoirí 
seachtracha i gcláir scoile ar bhealach a thacaíonn le leanúnachas agus le dul chun 
cinn i bhfoghlaim na scoláirí. 
 
Táthar ag súil go mbeidh Ag Féachaint ar Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus 
Sláinte ina acmhainn luachmhar do mhúinteoirí, d’údaráis scoile agus do dhéantóirí 
polasaí agus go gcuideoidh sé le feidhmiú an dea-chleachtais i soláthar OSPS sa 
tsraith shóisearach agus OCG sa tsraith shinsearach.  
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CAIBIDIL 1 
RÉAMHRÁ 
 
1.1 CUSPÓIR NA TUAIRISCE SEO 
 
Tá an tuairisc seo bunaithe ar anailís ar na cinntí ó chigireachtaí ábhair ar OSPS 
(lena n-áirítear OCG) a rinne cigirí sa bhliain acadúil 2010 / 2011. Déanann an 
tuairisc anailís ar na láidreachtaí agus na réimsí forbartha aitheanta ag cigirí agus 
tugtar trácht ar cháilíocht an tsoláthair sna réimsí seo a leanas. 

• soláthar ábhair agus tacaíocht scoile uile don OSPS sa tsraith shóisearach 
agus do OCG sa tsraith shinsearach 

• ullmhúchán agus pleanáil don OSPS sa tsraith shóisearach agus don OCG 
sa tsraith shinsearach  

• teagasc agus foghlaim OSPS sna seomraí ranga ar a tugadh cuairt 
• measúnú ar dhul chun cinn scoláirí san OSPS 

 
Tá sé beartaithe go mbeadh an tuairisc seo mar acmhainn do mhúinteoirí, d’údaráis 
scoile agus do dhéantóirí polasaí agus féachann sé leis an dea-chleachtas a chothú i 
soláthar OSPS sa tsraith shóisearach agus OCG sa tsraith shinsearach. 
 
 
1.2 OSPS AGUS OCG SA CHURACLAM IAR-BHUNSCOILE 
 
Éilíonn Alt 9 den Acht Oideachais, 1998 ar gach scoil na hacmhainní atá ar fáil di a 
úsáid chun forbairt mhorálta, spioradálta, shóisialta agus phearsanta scoláirí a chur 
chun cinn agus chun oideachas sláinte a chur ar fáil dóibh, i gcomhairle lena 
dtuismitheoirí, ag féachaint do spiorad sainiúil na scoile. 
 
Sa bhliain 1996, tugadh isteach Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta (OCG) 
Curaclam agus Treoirlínte Eatramhach (CNCM, 1996) in iar-bhunscoileanna. 
Samhlaíodh go ndéanfaí OCG a theagasc laistigh de chomhthéacs an Oideachais 
Shóisialta, Phearsanta agus Shláinte (OSPS). Sa bhliain 2000, tugadh isteach Creat 
Curaclaim OSPS don tSraith Shóisearach1 (Roinn Oideachais agus Eolaíochta, 
2000). Chuir an doiciméad seo creat solúbtha ar fáil ina bhféadfadh scoileanna clár 
trí bliana OSPS a phleanáil chun freastal ar riachtanais scoláirí. Bhí na deich modúl 
seo a leanas sa chreat. 

• Muintearas agus comhtháthú 
• Féin-bhainistíocht: tuiscint ar an gcuspóir  
• Scileanna cumarsáide  
• Sláinte fhisiciúil 
• Cairdeas  
• Caidrimh agus gnéasacht 
• Folláine mothúchán 
• Tionchair agus cinntí 
• Úsáid substaintí  
• Sábháilteacht phearsanta 
 

Leagann an Creat Curaclaim OSPS don tSraith Shóisearach amach cuspóirí agus 
torthaí foghlama do gach modúl i ngach bliain den chlár. Cé go bhfuil solúbthacht ag 
scoileanna laistigh den chreat na topaicí a chur in ord ag brath ar riachtanais scoile 
nó ranga, ba chóir an t-ábhar ar fad a léirítear sa chreat a chlúdach. Ba chóir 
athchuairt a thabhairt ar na modúil ar fad gach bliain chun cuidiú le cur chuige 

                                                 
1Tá an dá dhoiciméad seo ar fáil ar shuíomh gréasáin na Comhairle Náisiúnta Curaclaim agus 
Measúnachta: www.ncca.ie 

http://www.ncca.ie/


 2 

bíseach ar fhorbairt eolais, scileanna agus dearcthaí na scoláirí. Ó 2003, tá sé 
éigeantach coibhéis thréimhse ranga amháin d’Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus 
Sláinte (OSPS) a sholáthar in aghaidh na seachtaine do scoláirí uile na sraithe 
sóisearaí.  
 
Faoi réir Imlitir na Roinne Oideachais agus Scileanna 0037/2010, Oideachas 
Caidrimh agus Gnéasachta, tá iallach ar iar-bhunscoileanna polasaí OCG a fhorbairt 
agus clár sa réimse seo a chur i bhfeidhm do na scoláirí uile ón gcéad bhliain go dtí 
an séú bliain. Ba chóir OCG na sraithe sóisearaí a theagasc mar chomhpháirt dhílis 
den OSPS. Sa tsraith shinsearach, ní mór do scoileanna OCG a theagasc, fiú mura 
bhfuil rang OSPS amchláraithe. Tugann Curaclam agus Treoirlínte Eatramhach OCG 
cur síos ar an ábhar a bhfuiltear ag súil leis i gclár OCG faoi na trí príomhthéama seo 
a leanas. 

• Fás agus forbairt daonna 
• Gnéasacht daonna 
• Caidrimh dhaonna 

Ba chóir go mbeadh Curaclam agus Treoirlínte Eatramhach OCG mar threoir ar 
fhorbairt Chlár OCG gach scoile. Ba chóir go mbeadh polasaí scoile uile OCG mar 
bhonn le pleanáil, soláthar agus meastóireacht an chláir curaclaim OCG i ngach 
scoil.  
 
Tá dréacht-chreat de churaclam OSPS don tsraith shinsearach ar fáil freisin do 
scoileanna ar shuíomh gréasáin CNCM chun tacú leo i bpleanáil an tsoláthair don 
OSPS ag an leibhéal sin. 
 
 
1.3 TACAÍOCHT D’FHEIDHMIÚ OSPS AGUS OCG 
 
Tá réimse de ghníomhartha glactha ag an Roinn chun tacú le feidhmiú OSPS agus 
OCG. Cuireadh Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte: Treoirlínte an Teastais 
Shóisearaigh do Mhúinteoirí (CNCM, 2001) ar fáil i 2001. Tugann na treoirlínte seo 
comhairle phraiticiúil ar phleanáil agus ar chomhordú OSPS agus molann siad 
straitéisí don teagasc agus don fhoghlaim. 
 
Bunaíodh an tSeirbhís Tacaíochta OCG agus an tSeirbhís Tacaíochta OSPS (Iar-
bhunscoil) i 1996 agus 2000 faoi seach. Ó shin, cuireadh clár leathan de dheiseanna 
um fhorbairt ghairmiúil leanúnach (FGL) ar fáil chun tacú le múinteoirí i bhfeidhmiú 
chláir OCG agus OSPS in iar-bhunscoileanna. Comhpháirtíocht is ea an tSeirbhís 
Tacaíochta OSPS idir an Roinn Oideachais agus Scileanna, an Roinn Sláinte agus 
Leanaí agus Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS). Chuir oifigigh forbartha 
réigiúnda (ar iasacht ó scoileanna go hionaid oideachais) agus oifigigh um chur chun 
cinn na sláinte (ón FSS) ceardlanna FGL, cruinnithe braisleghrúpaí agus seimineáir 
scoile uile ar raon de théamaí OSPS ar fáil do bhainistíocht scoile agus do 
mhúinteoirí. Áiríonn siad seo réimsí ar nós OCG, úsáid substaintí, cosc agus 
idirghabháil ar bhulaíocht, claonadh gnéis, agus mothúcháin fisiciúla agus folláine. 
Cuireadh tacaíocht scoilbhunaithe ar fáil freisin ar thimpeallacht scoile uile a fhorbairt 
a chuidíonn le OSPS. Leanann na seirbhísí tacaíochta de chlár iomlán FGL a 
bhaineann le OSPS a sholáthar. 
 
Tá raon leathan d’ábhair teagaisc forbartha ag an Roinn agus na seirbhísí tacaíochta 
freisin, ach go háirithe i réimse OCG ach freisin maidir le meabhairshláinte, sláinte 
fhisiciúil, úsáid substaintí agus sábháilteacht phearsanta. Rinneadh an obair seo i 
gcomhpháirtíocht le Ranna agus gníomhaireachtaí eile.   
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1.4 NA SCOILEANNA A RINNEADH MEASTÓIREACHT ORTHU AGUS A 
SCOLÁIRÍ 

 
Idir Mheán Fómhair 2010 agus Bealtaine 2011, rinne an Chigireacht cigireachtaí 
ábhair ar cháilíocht an teagaisc agus na foghlama san OSPS (lena n-áirítear OCG) i 
sé iar-bhunscoil is seasca. Fágadh trí scoil ar lár ón anailís seo toisc nach bhféadfaí 
tacar iomlán na sonraí a bhailiú. Tugann Táblaí 1.1, 1.2 agus 1.3 léargas ar na trí 
scoil is seasca de réir earnála, inscne agus méide. 
 
 
Tábla 1.1: Scoileanna a rinneadh meastóireacht orthu i ngach earnáil  

SCOILEANNA DE RÉIR 
EARNÁLA 

Cineál Líon. % den 
sampla 

Iar-bhunscoileanna deonacha 35 55% 
Scoileanna Choiste Gairmoideachais 
(CGO) 

13 21% 

Pobalscoileanna agus scoileanna 
cuimsitheacha 

15 24% 

Iomlán 63 100% 
 
Tábla 1.2: Scoileanna a rinneadh meastóireacht orthu i ngach catagóir inscne 

SCOILEANNA DE RÉIR 
INSCNE 

Cineál Líon % den 
sampla 

Scoileanna comhoideachais 37 59% 
Scoileanna le cailíní amháin 11 17% 
Scoileanna le buachaillí amháin 15 24% 
Iomlán 63 100% 

 
Tábla 1.3: Scoileanna a rinneadh meastóireacht orthu i ngach catagóir méide 

SCOILEANNA DE RÉIR 
MÉIDE 

Cineál Líon % den 
sampla 

< 250 scoláire 10 16 
251-500 scoláire 30 48 
501-800 scoláire 15 24 
801-1000 scoláire 4 6 
> 1000 scoláire 4 6 
Iomlán 63 100% 

 
 
1.5 MODHEOLAÍOCHT A ÚSÁIDEADH SA MHEASTÓIREACHT SEO 
 
Le linn gach cigireachta ábhair thug an cigire cuairt ar sheomraí ranga chun teagasc 
agus foghlaim a bhreathnú. Bhí caidreamh ag an gcigire leis na scoláirí agus leis na  
múinteoirí, scrúdaíodh obair na scoláirí, agus rinneadh plé leis na múinteoirí. I ngach 
ceann de na scoileanna a rinneadh meastóireacht orthu, bhí cruinnithe leis an 
gcomhordaitheoir OSPS agus/nó OCG, agus leis an mbainistíocht shinsearach. 
Athbhreithníodh cáipeisí ábhartha pleanála scoile agus ullmhúchán na múinteoirí 
freisin. Faoi réir na ngnásanna comhaontaithe, tugadh fógra coicíse roimh gach 
cigireacht scoile. 
 
Tugadh ceistneoir do ghrúpa scoláirí na tríú bliana i ngach scoil ar a tugadh cuairt, 
chun a dtaithí ar OSPS sa tsraith shóisearach a aimsiú. Bhuail an cigire freisin le 
grúpa scoláirí sa tsraith shinsearach i ngach scoil chun a fháil amach faoina dtaithí ar 
OSPS, le fócas ar leith ar sholáthar do chlár OCG sa tsraith shinsearach faoi mar a 
bhain sé leo siúd. Tugann Tábla 1.4 sonraí breise ar an mbonn fianaise don tuairisc 
chumaisc seo. 
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Tábla 1.4: Bonn fianaise don tuairisc seo 

BONN 
FIANAISE 
DON 
TUAIRISC 
CHUMAISC 

CEACHTANNA A 
BREATHNAÍODH 

MÚINTEOIRÍ AR A 
TUGADH CUAIRT  

CEISTNEOIRÍ 
SCOLÁIRÍ 

SCOLÁIRÍ AR 
BUALADH LEI I 
BHFÓCAS-
GHRÚPAÍ 

 
301 

 
264 

 
2634 

 
481 

 
Cé go raibh na ceachtanna ar fad a breathnaíodh, beagnach, san OSPS sa tsraith 
shóisearach, tugadh cuairt ar líon beag ranganna sa tsraith shinsearach freisin. 
Tugann Figiúirí 1.1 agus 1.2 tuilleadh sonraí maidir le raon na gceachtanna a 
breathnaíodh. 
 
Figiúr 1.1: Líon na gceachtanna a breathnaíodh i ngach bliainghrúpa 
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Bhí na ceachtanna ar fad a breathnaíodh bunaithe ar cheann de na deich modúl sa 
Chreat Curaclaim don OSPS sa tSraith Shóisearach. Taispeánann Figiúr 1.2 
líon/céatadán na gceachtanna a breathnaíodh ó gach modúl.  
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Figiúr 1.2: Líon na gceachtanna a breathnaíodh ó gach modúl den Chreat Curaclaim don 
OSPS sa tSraith Shóisearach  
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1.6 TÉARMAÍ CÁILÍOCHTÚLA AGUS CAINNÍOCHTÚLA A ÚSÁIDTEAR SA TUAIRISC 
 
Úsáidtear na téarmaí cáilíochtúla seo a leanas sa tuairisc seo. Eascraíonn siad seo ó 
chontanam na cáilíochta atá mar bhonn le meastóireachtaí uile na Cigireachta. 
Leagtar contanam na cáilíochta amach in Ag Breathnú ar an Scoil againne: Cúnamh 
le haghaidh Féinmheastóireachta in Iar-bhunscoileanna, atá ar fáil i roinn na 
Cigireachta de shuíomh gréasáin na Roinne www.education.ie. Taispeánann Tábla 
1.6 an raon céatadán a léirítear ag gach ceann de na téarmaí cainníochtúla a 
úsáidtear sa tuairisc seo. 
 
Tábla 1.5: Téarmaí cáilíochtúla a úsáidtear sa tuairisc seo 
LEIBHÉAL 
FEIDHMÍOCHTA  TÉARMAÍ CÁILÍOCHTÚLA A ÚSÁIDTEAR SA TUAIRISC 
Láidreachtaí 
suntasacha 
 

Ar fheabhas; ar ardchaighdeán; an-éifeachtach; le moladh go 
hard; an-mhaith; an-rathúil;  níl mórán (is beag) gnéithe gur féidir 
a fheabhsú 

Is treise na 
láidreachtaí ná na 
laigí 

Go maith; ar chaighdeán maith; luachmhar, tairbheach; 
cleachtas éifeachtach; inniúil; úsáideach; inmholta; tá an 
soláthar oiriúnach, cé go bhfuil gnéithe ann gur féidir a fheabhsú 

Is treise na laigí 
ná na láidreachtaí 

Measartha (cuibheasach); scóip chun forbartha; deacrachtaí le 
sonrú; laigí atá ag dul i bhfeidhm go suntasach ar fhoghlaim na 
ndaltaí, laigí follasacha 

Laigí suntasacha 
Lag; míshásúil; easnamhach; neamhéifeachtach; ar chaighdeán 
íseal; gá le hathrú suntasach/ forbairt shuntasach/feabhas 
suntasach; deacrachtaí suntasacha nó le sonrú 

 
 

http://www.education.ie/
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Tábla 1.6: Téarmaí cainníochtúla a úsáidtear sa tuairisc seo 
TÉARMA CAINNÍOCHTÚIL CÉATADÁN TARLAITHE 
Ar fad, nach mór Níos mó ná 90% 
An chuid ba mhó 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 ÁBHAIR AGUS NA TACAÍOCHTA SCOILE UILE 
DON OSPS AGUS DON OCG SA TSRAITH SHINSEARACH 
 

2.1 CÁILÍOCHT AN TSOLÁTHAIR ÁBHAIR AGUS NA TACAÍOCHTA SCOILE 
UILE  

Agus meastóireacht á dhéanamh acu ar ghnéithe eagrúcháin OSPS, féachann cigirí 
ar an gcaoi ina gcuirtear OSPS ar an amchlár agus ar na socruithe atá ar bun i 
scoileanna chun rochtain a thabhairt do scoláirí ar chláir OSPS agus OCG. Déantar 
machnamh freisin ar imlonnú múinteoirí chun OSPS a theagasc agus ar a bhforbairt 
ghairmiúil leanúnach. Féachann cigirí freisin ar an gcaoi ina dtacaíonn timpeallacht 
na scoile uile le forbairt phearsanta agus shóisialta na scoláirí. 
 
Sa chuid ba mhó de na scoileanna ar a tugadh cuairt, dúirt cigirí go raibh cáilíocht 
fhoriomlán an tsoláthair ábhair agus na tacaíochta scoile uile don OSPS agus OCG 
sa tsraith shinsearach an-mhaith nó go maith. Bhí scóip d’fhorbairt ann sa réimse 
seo i roinnt scoileanna. Taispeánann Figiúr 2.1 céatadán na scoileanna ag gach 
leibhéal feidhmíochta maidir le cáilíocht an tsoláthair ábhair agus na tacaíochta 
scoile uile.  
 
Figiúr 2.1: % na scoileanna ag gach leibhéal cáilíochta maidir le soláthar ábhair  
agus tacaíocht scoile uile don OSPS agus OCG sa tsraith shinsearach 

40%

47%

11% 2%

Láidreachtaí suntasacha

Is treise na láidreachtaí
ná na laigí

Is treise na laigí ná na
láidreachtaí

Laigí suntasacha

 
 
 
2.2 SOLÁTHAR DON OSPS SA TSRAITH SHÓISEARACH 
 
Éilíonn Imlitir M11/03 na Roinne Oideachais agus Scileanna, Oideachas Sóisialta, 
Pearsanta agus Sláinte (OSPS) sna scoileanna uilig2, go gcuirfear OSPS ar an 
amchlár mar ábhar scoite do choibhéis thréimhse ranga amháin in aghaidh an 
seachtaine i ngach bliain den tsraith shóisearach. Taispeánann Figiúr 2.2 céatadán 
na scoileanna ag gach leibhéal feidhmíochta maidir le cáilíocht an tsoláthair don 
OSPS sa tsraith shóisearach. 
 

                                                 
2Tá imlitreacha ar fáil ar shuíomh gréasáin na Roinne Oideachais agus Scileanna: www.education.ie 

http://www.education.ie/
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Fuair na cigirí amach gur chuir na scoileanna ar fad ar a tugadh cuairt OSPS ar fáil 
sa tsraith shóisearach. Measadh go raibh cáilíocht an tsoláthair don OSPS sa tsraith 
shóisearach go maith nó go han-mhaith sa chuid ba mhó de na scoileanna seo. Mar 
sin féin, bhí laigí follasacha ann a raibh tionchar diúltach acu ar cháilíocht rochtana 
na scoláirí i 13% de na scoileanna. D’áirigh siad seo loiceadh OSPS a amchlárú mar 
ábhar scoite don bhliain acadúil ar fad; loiceadh OSPS a amchlárú do na scoláirí uile 
i mbliainghrúpaí uile na sraithe sóisearaí; tréimhsí sannaithe OSPS a úsáid do 
chúiseanna eile ar nós dualgais an teagascóra foirme, ábhair eile a theagasc, nó 
tréimhsí staidéir nó tacaíocht foghlama a sholáthar. I gcomhthéacs chlár reatha na 
sraithe sóisearaí, ba chóir do bhainistíocht scoile a chinntiú go gcuirtear OSPS ar fáil 
do na scoláirí uile faoi réir na riachtanas in Imlitir M11/03. 
 
De réir mar a thugtar an Creat do tSraith Shóisearach nua isteach ó 2014, ba chóir 
do scoileanna a chinntiú go dtugann clár na sraithe sóisearaí a dhearann siad 
aghaidh ar na prionsabail, ar na ráitis foghlama agus ar na príomhscileanna a 
bhaineann leis na réimsí a chlúdaítear faoi láthair san OSPS. D’fhéadfaí é seo a 
bhaint amach trí leanúint den chúrsa OSPS atá ann cheana a sholáthar, trí 
ghearrchúrsa san OSPS a sholáthar (tríd an ngearrchúrsa forbartha ag CNCM nó 
ceann forbartha ag an scoil faoi réir sonraithe CNCM) nó cuir chuige eile. 
 
Figiúr 2.2: % na scoileanna ag gach leibhéal cáilíochta maidir le soláthar don OSPS sa tsraith 
shóisearach 

74%

13%

11% 2%

Láidreachtaí suntasacha

Is treise na láidreachtaí
ná na laigí
Is treise na laigí ná na
láidreachtaí
Laigí suntasacha

 
 
 

2.3 SOLÁTHAR DON OCG SA TSRAITH SHINSEARACH 
Ní mór do scoileanna3 OCG a sholáthar sa tsraith shinsearach, fiú mura bhfuil rang 
OSPS ar an amchlár. Sa mheastóireacht seo, bhí clár OCG do scoláirí sa tsraith 
shinsearach á sholáthar ag na scoileanna ar fad, nach mór. Fuair na cigirí éagsúlacht 
shuntasach, áfach, i gcáilíocht an tsoláthair seo. Bhí cáilíocht an tsoláthair don OCG 
sa tsraith shinsearach go maith nó go han-mhaith i 70% de na scoileanna a rinneadh 
meastóireacht orthu. Ba dhóichí cleachtas éifeachtúil a bheith ann i scoileanna áit ar 
cuireadh ceacht amchláraithe OSPS ar fáil do chuid den tsraith shinsearach nó don 
tsraith ar fad, nó áit a raibh clár OCG comhshnaidhmithe le hábhair eile ar nós na 
Treorach. Ba threise na laigí ná na láidreachtaí i gcáilíocht an tsoláthair don OCG sa 
tsraith shinsearach i 27% de na scoileanna. 

                                                 
3 Imlitir na Roinne 37/10 Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta 
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Figiúr 2.3: % na scoileanna ag gach leibhéal cáilíochta maidir le soláthar don OCG sa tsraith 
shinsearach 
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Breathnaíodh laigí suntasacha i roinnt scoileanna. D’aithin cigirí roinnt cleachtas 
scoile a mheas siad a raibh tionchar diúltach acu ar sholáthar. Ina measc bhí ócáidí 
ina raibh an clár OCG teoranta do léirithe déanta ag éascaitheoirí seachtracha 
amháin, gan ceachtanna leanúna ar bith chun an tairbhe is mó a dhéanamh 
d’fhoghlaim scoláirí. I gcásanna eile, soláthraíodh OCG ag baint úsáide as cur chuige 
traschuraclaim ach gan fhianaise ar aon chomhordú ar na gníomhaíochtaí foghlama. 
Mar thoradh ar chleachtais dá leithéid, bhí clár OCG ilroinnte ann. Mar thoradh ar 
shocruithe amchláraithe i roinnt scoileanna, ní raibh an clár OCG ar fáil do scoláirí na 
sraithe sinsearaí ar fad. Le linn na gcuairteanna cigireachta, rinne scoláirí tagairt 
d’éagothroime an tsoláthair atá sa chleachtas seo ó dhúchas agus tugann an sliocht 
seo a leanas ó thuairisc scoile cur síos ar an shampla den chleachtas seo.  

Cuirtear comhpháirt na gcaidreamh den OCG trí Oideachas Reiligiúnda 
agus Treoir sa tsraith shinsearach, agus múintear oideachas gnéasachta i 
gceachtanna Bitheolaíochta. Ní thógann sé seo san áireamh, áfach, na 
scoláirí sin nach ndéanann staidéar ar an mBitheolaíocht nó ar an 
Oideachas Reiligiúnda sa tsraith shinsearach. 

Éilíonn Imlitir M20/96 go mbeadh an t-am leithdháilte don chlár OCG coibhéiseach le 
sé thréimhse ranga in aghaidh na bliana. Ceadaíonn sé seo cur chuige céimnithe i 
leith fhoghlaim na scoláirí agus ba chóir an t-am a shocrú ar bhealach a chuidíonn le 
clár OCG leathan agus cothrom a sholáthar do scoláirí na sraithe sinsearaí ar fad. 
 
 
2.4 IMLONNÚ NA MÚINTEOIRÍ DON OSPS SA TSRAITH SHÓISEARACH AGUS 

DON OCG SA TSRAITH SHINSEARACH  
 
2.4.1 OSPS sa tsraith shóisearach 
Dúirt cigirí go raibh cáilíocht fhoriomlán imlonnú na foirne don OSPS go maith nó go 
han-mhaith in 82% de na scoileanna ar a tugadh cuairt. Sa chuid ba mhó de na 
scoileanna seo shannaigh an príomhoide múinteoirí don OSPS i ndiaidh 
comhairliúcháin. De ghnáth, i measc an dea-chleachtais a luadh sna tuairiscí bhí: 
foireann lárnach a bheith ann le cothromaíocht de mhúinteoirí fireann agus baineann; 
agus fianaise go raibh leanúnachas sa ról. Bhí an cleachtas imlonnaithe sin an-
éifeachtúil chun malartú ard foirne a chosc agus chuidigh sé le múinteoirí saineolas a 
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thógáil san OSPS. Toisc go raibh foireann lárnach bhunaithe ann, bhí níos éasca do 
scoileanna riachtanais oiliúna a aithint agus plean córasach a bhunú don FGL. Luadh 
dea-chleachtas scoile amháin ina leith seo sa tuairisc scoile mar seo a leanas: 

Tá patrúin imlonnaithe an-mhaith, le fianaise go bhfuil foireann lárnach le 
cothromaíocht inscne ann agus, nuair is féidir, soláthar do leanúnachas na 
múinteoirí. 

I líon beag scoileanna bhí gá le hathrú suntasach ar an mbealach ina n-imlonnaítear 
múinteoirí don OSPS. I dtromlach na gcásanna seo múineadh ceachtanna OSPS ag 
líon ard de mhúinteoirí éagsúla - iad ar fad, nach mór, sannaithe chun an t-ábhar a 
mhúineadh do rang-ghrúpa amháin. Níor thacaigh na cleachtais seo le struchtúr 
soiléir do roinn ábhair OSPS a fhorbairt, toisc go raibh sé de nós ag na múinteoirí a 
bhí páirteach i soláthar an OSPS iad féin a aithint mar bhaill den roinn ábhair dá 
réimse ábhair eile. Bhí deacrachtaí ag na scoileanna a bhí i gceist freisin lena 
chinntiú go raibh na múinteoirí uile oilte a dhóthain chun OSPS a mhúineadh. Tá an 
sliocht seo a leanas ó thuairisc scoile tipiciúil den chomhairle a thugann cigirí i 
gcásanna dá leithéid. 

Ba chóir bainistíocht níos mó le cuspóir a dhéanamh ar imlonnú na 
múinteoirí don OSPS agus don OCG nuair atá an t-amchlár á chruthú gach 
bliain sa chaoi nach bhfuil páirteach ach iad siúd a fuair oiliúint le déanaí 
agus a bhfuil suim fhadtéarma acu san ábhar. Tá cothromaíocht inscne 
laistigh den fhoireann teagaisc inmhianaithe. 

I mionlach suntasach de na scoileanna ar a tugadh cuairt, ba ghnách teagascóirí 
ranga a shannadh chun OSPS a theagasc. Mheas na cigirí nach raibh an cleachtas 
seo éifeachtúil ach amháin i gcásanna nuair a bhí timpeallacht láidir scoile uile ag 
tacú leis an OSPS agus nuair a bhí an bhainistíocht shinsearach tiomanta go láidir 
do dhóthain acmhainní a sholáthar chun foireann teagaisc chomh mór sin a 
chomhordú agus chun breis oiliúna a thabhairt dóibh. Sa chuid ba mhó de na 
cásanna, áit nár múineadh OSPS i gcónaí do rang ag a dteagascóir ranga, d’aimsigh 
na cigirí laigí. Níor theastaigh ó theagascóirí ranga i gcónaí OSPS a mhúineadh agus 
uaireanta ní raibh suim, taithí nó saineolas acu san ábhar. Mar thoradh air seo, 
uaireanta, baineadh úsáid as an am a bhí sannaithe don OSPS do chúiseanna eile 
nó fágadh modúil den Chreat Curaclaim don OSPS sa tSraith Shóisearach ar lár.  
 
2.4.2 OCG sa tsraith shinsearach 
Bhí foireann teagaisc lárnach don OCG sa tsraith shinsearach bunaithe i 63% de na 
scoileanna sa sampla. Luaigh cigirí, nuair a bhí foireann lárnach bunaithe, gur 
táscaire láidir dearfach a bhí ansin ar cháilíocht an tsoláthair chláir don OCG sa 
tsraith shinsearach. Áit nach raibh comhordaitheoir agus foireann lárnach OCG 
ceaptha ag scoileanna, bhí éagsúlacht shuntasach i gcáilíocht an chláir a cuireadh ar 
fáil, ag teacht le taithí agus le saineolas na múinteoirí aonair. Mar thoradh air seo, bhí 
neamhréireachtaí i leithead agus i gcothromaíocht an chláir a cuireadh ar fáil. 
 
Thacaigh éascaitheoirí seachtracha leis an gclár OCG i 41% de scoileanna. I líon 
beag scoileanna, ba é léiriú an aoichainteora an t-aon chomhpháirt den OCG a 
cuireadh ar fáil. Chinn na cigirí nár chuidigh an cleachtas seo leis an bhfoghlaim is 
fearr do scoláirí. Mhol cuid de scoláirí na sraithe sinsearaí a bhuail leis na cigirí 
léirithe na n-aoichainteoirí ach thug siad le tuiscint go raibh tuilleadh ama ranga de 
dhíth chun cuidiú le plé breise agus le forbairt ar na nithe a d’éirigh le linn na léirithe. 
Aibhsíonn an tátal seo an ról tábhachtach is féidir a bheith ag éascaitheoirí 
seachtracha i ngníomhaíochtaí a bhaineann le OSPS. Cuireann sé i gcuimhne do 
scoileanna freisin nár chóir éascaitheoirí seachtracha a úsáid ach amháin chun cur le 
clár agus chun tacú le clár atá cumtha agus curtha ar fáil ag leibhéal an scoile, faoi 
réir pholasaí OCG na scoile. In an-chuid tuairiscí scoile, mhol cigirí do scoileanna 
gnásanna a ghlacadh ar úsáid éascaitheoirí seachtracha atá ag teacht le hImlitir na 
Roinne 0023/2010 Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte (OSPS) & 
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Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta (OCG): Treoirlínte Dea-chleachtais d’Iar-
bhunscoileanna. 
 
 
2.5 RANNPHÁIRTÍOCHT LE FORBAIRT GHAIRMIÚIL LEANÚNACH (FGL) 
Ó tharla go bhfuil méid na hoiliúna réamhsheirbhíse atá ar fáil don OSPS teoranta, tá 
forbairt ghairmiúil na múinteoirí ag brath go trom ar an gclár FGL a chuireann an 
tSeirbhís Tacaíochta OSPS (Iar-Bhunscoil) ar fáil.  
 
Sna scoileanna ina raibh rannpháirtíocht chórasach le FGL a bhain le OSPS, thug na 
cigirí faoi deara go raibh leibhéal ard de chumas múinteora i nglacadh le straitéisí a 
thacaigh le foghlaim de dhea-cháilíocht agus le muinín níos mó ag múinteoirí in 
aghaidh a thabhairt ar cheisteanna íogaire. Bhí tionchar dearfach freisin ag 
rannpháirtíocht ghníomhach le FGL cuí ar cháilíocht an tsoláthair ábhair agus ar 
leithead na gclár OSPS agus OCG a chuir na scoileanna ar fáil. Bhí tairbhí soiléire le 
sonrú nuair a bhain na múinteoirí uile don OCG sa tsraith shinsearach leas as na 
deiseanna oiliúna a chuir an tSeirbhís Tacaíochta OSPS ar fáil, ach go háirithe 
maidir le húsáid TRUST (Talking Relationships, Understanding Sexuality Teaching), 
acmhainn do theagasc OCG sa tsraith shinsearach.  
 
Bhí barr-chleachtas le feiceáil i scoileanna inar chuir bainistíocht scoile agus an 
fhoireann chuí anailís ghnáthúil ar riachtanais FGL agus inar ullmhaigh siad plean 
gníomhaíochta a chuidigh le cur chuige córasach agus céimnithe ar scileanna na 
múinteoirí OSPS agus OCG uile a fhorbairt.  
 
Go minic, mhol cigirí go láidir do bhainistíocht scoile cur chuige córasach a ghlacadh 
i leith na forbartha gairmiúla ar mhúinteoirí OSPS agus OCG. Leag cigirí béim ar an 
tábhacht atá le cinntiú go mbaineann múinteoirí uile OSPS agus OCG i scoil leas as 
bunchúrsaí cuí agus go dtugtar an deis dóibh dul ar aghaidh trí na leibhéil oiliúna ar 
fad a chuireann an tSeirbhís Tacaíochta OSPS ar fáil. 
 
Nótáil cigirí gur chuidigh cleachtas na scoileanna i dtaifid suas le dáta a choinneáil ar 
fhreastal ar FGL le bainistíocht scoile agus le múinteoirí bearnaí nó easnaimh a 
aithint i soláthar scoile don OSPS agus don OCG. Go minic mhol cigirí go gcuirfí cóip 
den eolas a soláthraíodh ag gach cúrsa inseirbhíse a freastalaíodh air sa fillteán um 
phleanáil ábhair OSPS agus OCG. Chinnteodh sé seo go raibh an t-eolas ar fáil do 
gach ball den fhoireann agus go bhféadfaí tagairt a dhéanamh dó agus é a phlé ag 
cruinnithe ábhair. Nótáil cigirí go raibh rannpháirtíocht chórasach le FGL i bhfad níos 
éasca i scoileanna ina raibh foireann bheag lárnach OSPS bunaithe. 
 
Fuair na cigirí gur thacaigh rannpháirtíocht bhaill den bhainistíocht shinsearach in 
oiliúint OSPS chuí agus eagrú FGL foirne uile le cur chuige dearfach scoile uile a 
fhorbairt i leith OSPS. 
 
 
2.6 OSPS SA CHOMHTHÉACS SCOILE UILE 
 
2.6.1 Cur chuige scoile uile i leith OSPS 
Measadh go raibh cáilíocht na timpeallachta scoile uile i dtacú le forbairt phearsanta 
agus shóisialta scoláirí go maith nó go han-mhaith i 90% de na scoileanna ar a 
tugadh cuairt.   
 
Measadh go raibh an-tábhacht le cur chuige comhtháite agus struchtúrtha i leith tacú 
le forbairt phearsanta scoláirí a chur i bhfeidhm, d’fhonn tacú le timpeallacht 
dhearfach scoile uile. Nótáil tuairisc amháin an cleachtas eiseamlárach seo a leanas: 
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Tá roinnt tionscnamh agus struchtúr ag an scoil chun tacú go gníomhach le 
cúram tréadach agus le forbairt phearsanta scoláirí. Ina measc tá soláthar 
de thacaí comhairliúcháin breise, foireann tacaíochta scoláirí thiomanta, 
clár um bhia folláin, clár leathan gníomhaíochta fisiciúla agus spóirt a 
tugadh isteach le déanaí agus rannpháirtíocht ghníomhach ag an múinteoir 
caidrimh baile-scoile-pobail le tuismitheoirí. 

Fuair na cigirí amach, nuair a bhí an comhordaitheoir OSPS mar bhall freisin 
d’fhoireann tacaíochta scoláirí na scoile, go raibh naisc an-éifeachtúla idir an clár 
OSPS a múineadh, OCG sa tsraith shinsearach, Treoir agus gnéithe cuí den chóras 
um chúram tréadach. 
 
Fuarthas amach go raibh eagrú na seachtainí téamacha i réimsí ar nós cairdeas, 
gníomhaíocht fhisiciúil, bia folláin, sábháilteacht agus meabhairshláinte dhearfach 
an-éifeachtúil chun tacú le timpeallacht scoile uile don OSPS. Áit a raibh cleachtas 
scoile d’ardcháilíocht ann, bhí naisc an-mhaithe bunaithe idir an clár OSPS a 
múineadh agus na gníomhaíochtaí scoile uile seo.  
 
Mheas cigirí gur thug tionscnaimh ar nós Cool School4 agus cláir um Scoileanna 
Sláintiúla, ach go háirithe, tacaíocht mhaith cláir don OSPS i gcomhthéacs scoile 
uile. Bhí aitheantas mar Scoil a Chothaíonn an tSláinte5 (HPS) ag roinnt scoileanna. 
Nótáil cigirí éifeachtúlacht an tionscnaimh seo, mar atá sa sliocht seo a leanas ó 
thuairisc scoile: 

Is léir go bhfuil cúram d’fholláine scoláirí i gcoitinne ina thosaíocht sa scoil 
agus cuireann sé seo timpeallacht thacúil ar fáil don OSPS. Rud atá 
suntasach, bronnadh stádas HPS ar an scoil i 2005. Tá an obair a 
ghabhann leis seo uile-chuimsitheach agus tríd is tríd, leagtar béim ar 
fholláine scoláirí. Eagraíodh seachtainí um chothú sláinte ar théamaí ar 
nós meabhairshláinte, sláinte ghnéasach agus folláine fhisiciúil.  

 
2.6.2 Polasaithe scoile uile a bhaineann le OSPS 
 
Ní mór do na scoileanna mór-pholasaithe scoile uile áirithe a chur ar bun mar threoir 
do chleachtais agus do ghnásanna scoile i réimse an OSPS. Sna scoileanna ar fad, 
nach mór, ar a tugadh cuairt, bhí polasaí um úsáid substainte agus polasaí 
frithbhulaíochta ar bun. Fuair na cigirí amach go raibh 44% de scoileanna ann nach 
raibh polasaí scoile uile OCG acu. Cúis imní is ea é seo toisc go bhfuil polasaí scoile 
uile OCG riachtanach chun treoirlínte soiléire a thabhairt don fhoireann do 
bhainistíocht, d’eagrú agus do sholáthar an chláir OCG. Mhol na cigirí go minic go 
gcumfadh scoileanna polasaí scoile uile OCG a bhí ag teacht leis na nósanna 
imeachta a luaitear in Imlitir na Roinne 37/10 Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta. 
 
I neart cásanna fuair na cigirí amach go raibh gá le roinnt de na polasaithe a bhain le 
OSPS, nó iad uile, a nuashonrú. Aibhsíonn an tátal seo go bhfuil gá do bhainistíocht 
scoile nósanna imeachta córasacha um athbhreithniú a fhorbairt do na polasaithe 
scoile ar fad. Chinnteodh sé seo go dtugann na polasaithe scríofa léargas imleor ar 
an gcleachtas reatha scoile agus go bhfuil siad ag teacht le himlitreacha agus le 
treoracha na Roinne. D’aibhsigh cigirí freisin an gá do pholasaithe a bhaineann le 
OSPS soiléiriú a dhéanamh ar na naisc atá ann idir cláir churaclaim i réimsí ar nós 
na Treorach agus OSPS agus nósanna imeachta na scoile a shonrú maidir le 
hatreoruithe, le rúndacht, agus na prótacail a bhaineann le héascaitheoirí 
seachtracha.  

                                                 
4Tá comhairle agus tacaíocht chun clár frithbhulaíochta a chur ar bun ar fáil ón tSeirbhís Tacaíochta 
OSPS (Iar-Bhunscoil) ag www.sphe.ie 
5Tá tuilleadh eolais ar an Scoil a Chothaíonn an tSláinte ar fáil i Roinn 3 de Folláine in Iar-
bhunscoileanna: Treoirlínte do Chothú na Meabhairshláinte agus do Chosc ar Fhéinmharú 

http://www.sphe.ie/
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Figiúr 2.4: % de na scoileanna ina raibh mór-pholasaithe i bhfeidhm 
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2.7 PRÍOMHCHINNTÍ AGUS MOLTAÍ MAIDIR LE SOLÁTHAR ÁBHAIR AGUS 

TACAÍOCHT SCOILE UILE 
 
TRÉITHE AN DEA-CHLEACHTAIS 

 
• Rinne na scoileanna ar fad ar a tugadh cuairt soláthar don OSPS sa tsraith shóisearach. 
• Rinne 96% de na scoileanna soláthar don OCG sa tsraith shinsearach.  
• Bhí imlonnú na múinteoirí don OSPS go maith nó go han-mhaith in 82% de na 

scoileanna. 
• Bhí rannpháirtíocht chórasach le FGL ábhartha ag dul le leibhéal ard de chumas 

múinteora san OSPS agus san OCG. 
• Bhí polasaí um úsáid substaintí agus polasaí frithbhulaíochta ar bun ag 98% de na 

scoileanna ar a tugadh cuairt. 
• Bhí cáilíocht na timpeallachta scoile uile i dtacú le forbairt phearsanta agus shóisialta 

scoláirí go maith nó go han-mhaith i 90% de na scoileanna. 
BUARTHAÍ 

 
• Bhí scóip ann chun feabhas a chur ar rochtain na scoláirí ar OSPS sa tsraith shóisearach 

i 13% de na scoileanna. 
• Aimsíodh laigí soiléire i soláthar OCG sa tsraith shinsearach i 30% de na scoileanna ar a 

tugadh cuairt. 
• Bhí 44% de na scoileanna nach raibh polasaí scoile uile OCG acu. 
• Bhí scóip ann d’fhorbairt sna cleachtais imlonnaithe a úsáideach chun múinteoirí a 

shannadh don OCG sa tsraith shinsearach i mionlach suntasach de na scoileanna.   
• I líon beag scoileanna, mheas cigirí go raibh gá le hathrú suntasach ar an mbealach inar 

imlonnaíodh múinteoirí don OSPS.  
 
MOLTAÍ 
• I gcomhthéacs chlár reatha na sraithe sóisearaí, ba chóir don bhainistíocht scoile a 

chinntiú go gcuirtear OSPS ar fáil do na scoláirí uile faoi réir na riachtanas in Imlitir 
M11/03. De réir mar a thugtar isteach an Creat don tSraith Shóisearach nua ó 2014, ba 
chóir do scoileanna a chinntiú go dtugann an clár a dhearann siad don tsraith 
shóisearach aghaidh ar na prionsabail, ar na ráitis fhoghlama agus ar na príomhscileanna 
a bhaineann leis na réimsí atá clúdaithe faoi láthair san OSPS.  
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• Ba chóir clár OCG leathan agus cothrom, mar a léirítear i Curaclam agus Treoirlínte 
Eatramhach OCG, a mhúineadh do scoláirí uilig na sraithe sinsearaí, fiú mura bhfuil  
OSPS amchláraithe ann.  

• Ba chóir foirne teagaisc lárnacha, á stiúradh ag comhordaitheoir ábhair, a bhunú don 
OSPS sa tsraith shóisearach agus don OCG sa tsraith shinsearach. Ba chóir don 
bhainistíocht scoile clár córasach agus céimnithe FGL a éascú chun tacú le hobair na 
bhfoirne sin. 
Ba chóir do bhainistíocht na scoileanna uile polasaí scoile uile OCG a fhorbairt, faoi réir 
Imlitir na Roinne 0037/2010 Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta, i gcomhairliúchán 
leis an bhfoireann, le tuismitheoirí, le scoláirí agus le baill an bhoird.  
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CAIBIDIL 3 
CÁILÍOCHT NA PLEANÁLA ÁBHAIR AGUS AN ULLMHÚCHÁIN DON OSPS 
AGUS DON OCG SA TSRAITH SHINSEARACH 
 
3.1 CÁILÍOCHT NA PLEANÁLA AGUS AN ULLMHÚCHÁIN 
 
Bhí cáilíocht an ullmhúcháin agus na pleanála ar an iomlán don OSPS agus don 
OCG sa tsraith shinsearach go han-mhaith nó go maith i dtromlach na scoileanna. 
Aimsíodh laigí i gcleachtais phleanála i 28% de na scoileanna, le cleachtas 
neamhéifeachtúil le sonrú i roinnt cásanna. Taispeántar céatadán na scoileanna a 
cinneadh a bheith ag gach leibhéal cáilíochta i bhFigiúr 3.1.  
 
Figiúr 3.1: % de na scoileanna ag gach leibhéal cáilíochta maidir le pleanáil ábhair agus 
ullmhúchán don OSPS agus OCG sa tsraith shinsearach 
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Is treise na láidreachtaí
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3.2 AN ROINN OSPS  
 
3.2.1 Cruinnithe ranna ábhair OSPS  
Fuarthas amach go raibh cleachtais agus gnásanna scoile chun tacú le pleanáil 
ábhair éifeachtúil i 75% de scoileanna. I measc ghnéithe den dea-chleachtas bhí 
eagrú rialta de chruinnithe pleanála ábhair don OSPS ar bhealach a chuidigh leis an 
bhfoireann chuí ar fad a bheith i láthair. Coinníodh taifid de chruinnithe na ranna 
ábhair san OSPS in 81% de na scoileanna. Luaigh na cigirí gur chuidigh an dea-
chleachtas seo le leanúnachas idir chruinnithe.  
 
Luadh go raibh eagrú na gcruinnithe ranna ábhair an-deacair i gcásanna ina raibh 
líon mór de múinteoirí OSPS. Tá an sliocht seo a leanas ó thuairisc scoile tipiciúil de 
thráchtanna na gcigirí ina leith seo. 

Go minic bíonn sé deacair tinreamh iomlán a fháil ag cruinnithe OSPS 
toisc go bhfreastalaíonn múinteoirí de ghnáth ar chruinnithe pleanála ina 
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bpríomhréimse ábhair, agus chuir sé seo teorainn leis an gcumas do 
phleanáil chomhoibríoch. 

I roinnt scoileanna ní raibh aon roinn ábhair ar leith ann don OSPS agus ní raibh aon 
am pleanála scoite ann don ábhar. Fuair na cigirí amach gur mhinic a tharla sé seo 
áit nach raibh idirdhealú a dhóthain idir teagasc OSPS, dualgais an teagascóra agus 
struchtúir an chúraim sa scoil. Nótáil na cigirí freisin, i gcásanna inar sannaíodh 
múinteoirí le rang-ghrúpa amháin a theagasc don OSPS, go raibh sé deacair ar na  
múinteoirí iad féin a aithint mar bhaill de roinn OSPS. 
 
Ba chóir foirne beaga OSPS lárnacha a bhunú i ngach scoil agus ba chóir cruinnithe 
a eagrú ar bhealach a chuidíonn le rannpháirtíocht ag na baill foirne uile sa pleanáil 
do sholáthar OSPS. 
 
I líon beag scoileanna, bhí pleanáil don OSPS comhshnaidhmithe le Treoir. Cé gur 
dea-chleachtas é pleanáil OSPS a leabú i gclár treorach scoile uile, leag cigirí béim 
ar an ngá le soláthar imleor a dhéanamh do phleanáil agus athbhreithniú leanúnach 
don OSPS mar ábhar curaclaim.  
 
3.2.2 Comhordú OSPS  
Bhí comhordaitheoir ábhair aitheanta don OSPS ag 95% de na scoileanna ar a 
tugadh cuairt. In scoileanna inar measadh go raibh an cleachtas an-mhaith, bhí an 
post sannaithe do múinteoir cleachtaithe OSPS a bhí ag teagasc an ábhair faoi 
láthair. Tugadh faoi deara go raibh uainíocht thréimhsiúil ar ról an chomhordaitheora 
laistigh d’fhoireann de mhúinteoirí OSPS le taithí éifeachtúil chun cumas 
ceannaireachta a thógáil agus chun mothúchán comhúinéireachta a chothú maidir le 
pleanáil cláir. 
 
I roinnt scoileanna ní raibh an comhordaitheoir ag teagasc OSPS faoi láthair. Nótáil 
cigirí gur chuir sé seo bac ar cheannaireacht bhríoch ar an bpleanáil don teagasc 
agus don fhoghlaim. I roinnt cásanna ní raibh aon chomhordaitheoir ábhair don 
OSPS agus bhí tionchar diúltach aige seo ar cháilíocht na pleanála comhoibríche. 
 
 

3.3 OCG SA TSRAITH SHINSEARACH 
I leath de na scoileanna ar a tugadh cuairt, nach mór, ní raibh cleachtais agus 
gnásanna scoile i dtacú le pleanáil ábhair don OCG sa tsraith shinsearach chomh 
héifeachtúil leis an bpleanáil don OSPS. Níor breathnaíodh cleachtas an-mhaith i 
bpleanáil ábhair OCG ach amháin i líon beag scoileanna.  
 
I 42% de na scoileanna, níor chruinnigh múinteoirí OCG sa tsraith shinsearach le 
chéile chun cáilíocht fheidhmiú an chláir a phlé go foirmiúil nó a athbhreithniú, agus i 
dtrian de na scoileanna ní raibh aon chomhordaitheoir aitheanta ar OCG sa tsraith 
shinsearach. Bhí tionchar diúltach ag na cleachtais seo ar cháilíocht na pleanála cláir 
don OCG agus mar thoradh air seo bhí neamhréireacht i soláthar an chláir i measc 
ranganna na sraithe sinsearaí. 
 
Nótáil cigirí, mar chúis imní, go raibh fíor-bheagán comhoibrithe sa chuid ba mhó 
scoileanna idir na múinteoirí a mhúin an modúl OCG sa tsraith shóisearach mar 
chuid den OSPS, agus múinteoirí OCG sa tsraith shinsearach. Measadh go raibh sé 
seo míshásúil, ós rud gur chóir go mbeadh leanúnachas agus gluaiseacht chun cinn 
ó chlár na sraithe sóisearaí a thugtar mar chuid den OSPS chuig an gclár OCG sa 
tsraith shinsearach. 
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Is gá do scoileanna foireann bheag lárnach a bhunú don OCG sa tsraith shinsearach 
laistigh den fhoireann OSPS, á stiúradh ag comhordaitheoir OCG, chun an clár OCG 
a phleanáil agus a sholáthar. Áiríodh an moladh seo a leanas i roinnt tuairiscí scoile. 

Ba chóir cruinnithe a sceidealú chun ligean don fhoireann uile de 
mhúinteoirí OSPS agus OCG freastal. B’fhéidir go mbeadh cruinnithe 
scartha d’fhoireann OCG sa tsraith shinsearach úsáideach, uaireanta. 

 
 
3.4 PLEAN AN CHLÁIR OSPS  
 
In 83% de na scoileanna ar a rinneadh meastóireacht, bhí plean cláir comónta don 
OSPS sa tsraith shóisearach comhaontaithe ag múinteoirí OSPS. Mheas na cigirí go 
raibh sé seo ina chleachtas an-mhaith toisc gur chuidigh sé le feidhmiú 
comhsheasmhach ar an gclár OSPS ar fud na rang-ghrúpaí uile. Áit nach raibh plean 
cláir comónta, bhí éagsúlacht shuntasach i gcáilíocht fheidhmiú an chláir thar rang-
ghrúpaí éagsúla. Bhí éagsúlacht shuntasach i gcáilíocht na bpleananna cláir a 
d’athbhreithnigh cigirí.  
 
Fuarthas amach go raibh 79% de na pleananna cláir a scrúdaíodh ag teacht leis an 
gCreat Curaclaim don OSPS sa tSraith Shóisearach agus chuimsigh siad topaicí ó 
na deich modúil uile. Ba iad na réimsí ba choitianta a fágadh ar lár ó na 21% eile de 
phleananna cláir a breathnaíodh ná gnéithe de mhodúl na Féin-bhainistíochta chomh 
maith leis an modúl Muintearas agus Comhtháthú, ach go háirithe sna pleananna 
cláir do scoláirí na dara bliana agus na tríú bliana. Fágadh topaicí ó na modúil a 
bhaineann le Folláine mothúchán agus Tionchair agus cinntí ar lár freisin ó na cláir a 
bhí pleanáilte i roinnt cásanna.  
 
I mbreis agus leath de na pleananna cláir a scrúdaíodh bhí eolas faoi straitéisí 
teagaisc cuí agus acmhainní. Níor tugadh na torthaí foghlama a bhí beartaithe maidir 
le gach ceann de na topaicí, áfach, ach i níos lú ná leath de na pleananna cláir. 
Nótáil cigirí nár thug ach líon beag pleananna cláir eolas nó treoir ar bith faoi na 
straitéisí a bheadh in úsáid chun dul chun cinn a mheas i gceachtanna OSPS. 
 
Nótáladh dea-chleachtas i naisc thraschuraclaim a bhunú i roinnt pleananna. Tugann 
an sliocht seo a leanas ó thuairisc scoile sampla amháin. 

Nótáladh dea-chleachtas freisin sna naisc thraschuraclaim a chothaítear idir OSPS 
agus Treoir, Eolaíocht, Eacnamaíocht Bhaile, Corpoideachas agus Reiligiún. Mar 
shampla, cuirtear cur chuige comhordaithe idir OSPS agus Treoir ar bun chun nithe 
ar nós na cinnteoireachta nó na féin-bhainistíochta nascadh le roghanna ábhar nó 
scileanna staidéir. 

Chun tacú le soláthar comhsheasmhach de chlár OSPS d’ard-cháilíocht, ba chóir 
don fhoireann OSPS comhoibriú ar phlean cláir soiléir trí bliana a fhorbairt don OSPS 
sa tsraith shóisearach. Ba chóir go gcuimseodh an plean cláir seo na deich modúil 
uile sa chreat curaclaim OSPS. Tá sé tábhachtach go n-áireodh an clár scoile eolas 
ar na topaicí a chlúdófar i ngach modúl ar bhonn téarma i ndiaidh téarma do gach 
bliainghrúpa. Ba chóir an méid ar leith ama atá dáilithe ar gach modúl a shoiléiriú. Ba 
chóir torthaí foghlama soiléire a ainmniú do gach modúl i ngach bliain chun 
leanúnachas agus gluaiseacht chun cinn a chinntiú i bhforbairt eolais, scileanna agus 
dearcthaí na scoláirí ón gcéad bhliain tríd go dtí an tríú bliain. Ba chóir straitéisí cuí 
teagaisc agus measúnaithe atá nasctha go soiléir leis na torthaí foghlama atá 
beartaithe a áireamh freisin.  
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3.5 AN CLÁR OCG I BPLEAN NA SRAITHE SINSEARAÍ 
 
I 62% de na scoileanna ar a tugadh cuairt bhí laigí le sonrú i gcáilíocht na pleanála 
cláir don OCG sa tsraith shinsearach. Mhol cigirí go minic go ndéanfadh scoileanna a 
gclár OCG sa tsraith shinsearach a dhoiciméadú chun cuidiú le meastóireacht 
chórasach ar leithead agus ar chothromaíocht an chláir a soláthraíodh. 

Luaigh scoláirí sa tsraith shinsearach i mbreis agus trian de na scoileanna gur mhian 
leo clár OCG níos leithne a bheith ann, le níos mó ama dáilithe ag a scoil ar an 
réimse. I roinnt scoileanna, luaigh scoláirí míshástacht le soláthar 
neamhchomhréireach an chláir OCG. Bhí an mhíshástacht seo ann go mór mór mar 
gheall ar na nithe amchláraithe atá luaite cheana féin in áit eile sa tuairisc seo. Mar 
sin féin, mheas na cigirí freisin go raibh tionchar diúltach ar sholáthar an chláir mar 
thoradh ar easpa phlean cláir mhaith OCG a bhí doiciméadaithe. Tugann an sliocht 
seo a leanas ó thuairisc scoile moladh a chuirfeadh feabhas suntasach ar an soláthar 
dá gcuirfeadh na scoileanna uile i bhfeidhm é.  

D’fhonn cothromaíocht a chinntiú, ba chóir do mhúinteoirí agus bhainistíocht an clár 
don OCG sa tsraith shinsearacha chur ar bhonn foirmiúil. Ba chóir go mbeadh an clár 
ag teacht le treoirlínte curaclaim agus go gclúdódh sé gnéithe uile an OCG, ag cur 
sainspiorad na scoile san áireamh, agus go leagfadh sé amach sonraí eagrúcháin, 
curaclaim agus teagaisc, lena n-áirítear féilire de cheachtanna do gach bliain. Ba 
chóir é seo a cheangal leis an bpolasaí OCG. 

Áit a raibh plean cláir scríofa ar fáil, nótáil cigirí gur fágadh topaicí i réimse fhiosrú na 
gnéasachta ar lár go minic. Ba chúis imní í seo. Ba chóir do na scoileanna uile, faoi 
réir Imlitir na Roinne 0037/2010 Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta, clár OCG a 
fheidhmiú ina bhfuil raon iomlán na dtéamaí a luaitear i Treoirlínte Curaclaim 
Eatramhacha OCG. Ba chóir go mbeadh struchtúr agus ábhar an phlean cláir scríofa 
cosúil lena bhfuil molta don phlean OSPS in áit eile sa tuairisc seo. 
 
 
3.6 ÉASCAITHEOIRÍ SEACHTRACHA A CHOMHTHÁTHÚ 
 
Úsáideadh éascaitheoirí seachtracha chun tacú leis an gclár OSPS nó OCG i 95% 
de na scoileanna ar a tugadh cuairt. Taispeántar na réimsí curaclaim OSPS lenar 
phlé na héascaitheoirí seachtracha i bhFigiúr 3.2. 
 
Thuairiscigh scoláirí gur bhain siad tairbhe as saineolas na n-éascaitheoirí 
seachtracha agus, go minic, gur mhothaigh siad níos compordaí ag cur ceisteanna ar 
aoi-láithreoirí. Nótáil cigirí, áfach, sa chuid ba mhó scoileanna, nach raibh ionchur an 
éascaitheora seachtraigh comhtháite go héifeachtúil sa phlean cláir cuí. Ba chóir aoi-
léirithe uile a chomhshnaidhmeadh sa tsraith de cheachtanna a léirítear sa phlean 
cláir, d’fhonn tacú le leanúnachas agus le gluaiseacht chun cinn i bhfoghlaim scoláirí. 
Chuideodh sé seo le haghaidh a thabhairt ar na buarthaí luaite ag scoláirí na sraithe 
sinsearaí a nótáladh in alt 2.4.2 den tuairisc seo. 
 
Chun na tairbhe is mó a bhaint as aoi-léirithe, ba chóir do na scoileanna uile 
gnásanna a ghlacadh ar úsáid éascaitheoirí seachtracha atá ag teacht le hImlitir na 
Roinne 0023/2010 Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte (OSPS) & 
Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta (OCG): Treoirlínte Dea-chleachtais 
d’Iarbhunscoileanna.  
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Figiúr 3.2: % de na scoileanna inar sholáthraigh éascaitheoirí seachtracha gnéithe den OSPS 
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3.7    CLEACHTAIS CHOMHOIBRÍOCHA ATHMHACHNAMHACHA SAN OSPS 

AGUS OCG SA TSRAITH SHINSEARACH  
 
Fuair na cigirí amach go raibh tearcfhorbairt ar chleachtas comhoibríoch 
athmhachnamhach agus ar phróisis athbhreithnithe ag leibhéal na ranna ábhair i 
dtromlach na scoileanna ar a tugadh cuairt. Cé go raibh fianaise ann go ndearnadh 
athbhreithniú ar na cláir OSPS agus OCG i 70% de na scoileanna, ba mhinic nach 
raibh páirteach sa phróiseas athbhreithnithe ach an fhoireann teagaisc amháin, agus 
ní raibh rannpháirtíocht scoláirí le sonrú ach i leath de na scoileanna seo. Ní raibh 
rannpháirtíocht na dtuismitheoirí i bhforbairt agus in athbhreithniú na gclár OSPS nó 
OCG le sonrú ach i bhfíorbheagán scoileanna. Mar sin féin, nótáladh roinnt dea-
chleachtais. Tugann an sliocht seo a leanas ó thuairisc scoile cur síos ar chleachtas 
an-mhaith. 

Áiríonn athbhreithniú rialta ar sholáthar OSPS tuairimí na scoláirí, na múinteoirí agus 
na tuismitheoirí agus bíonn socrú rialta cuspóirí mar thoradh air seo. Is í chéad chéim 
eile don fhoireann ná forbairt agus feidhmiú na bpleananna gníomhaíochta, lena n-
áirítear táscairí feidhmíochta, a chumtar chun measúnú a dhéanamh ar an dul chun 
cinn i mbaint amach na gcuspóirí sin. 

Tá sé tábhachtach go ndéantar athbhreithniú rialta agus córasach ar chláir OSPS 
agus OCG i gcomhair le múinteoirí cuí agus go mbunófar meicníocht chun tuairimí 
na scoláirí agus na dtuismitheoirí a lorg. Tugann Féinmheastóireacht Scoile: 
Treoirlínte d’Iar-bhunscoileanna (Roinn Oideachais agus Scileanna, 2012) agus 
ábhair cruthaithe ag an tSeirbhís Tacaíochta Seirbhís Tacaíochta OSPS (Iar-
bhunscoil) tacaíocht d’athbhreithniú dá leithéid. 
 
Thug cigirí roinnt cásanna faoi deara den chleachtas athmhachnamhach 
eiseamlárach i measc na múinteoirí chun tacú le feabhsúcháin leanúnacha i soláthar 
an chláir OSPS. Sna ranna ábhair seo bhain na múinteoirí OSPS uile úsáid as an 
bplean cláir comónta mar dhoiciméad oibre. Rinne na múinteoirí aonair nótaí go rialta 
faoi na príomhthorthaí foghlama do gach ceacht, chomh maith leis na hacmhainní, 
na cuir chuige teagaisc agus na straitéisí measúnaithe ba mhó a raibh éifeacht leo 
chun foghlaim d’ard-cháilíocht a chur ar fáil. Ansin roinneadh agus pléadh an t-eolas 
seo ag cruinnithe pleanála ábhair. Nótáil cigirí go raibh ról tábhachtach ag 
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comhordaitheoirí ábhair go minic i bhfoghlaim a stiúradh sna scoileanna seo trí 
theimpléid a sholáthar do mhúinteoirí chun cuidiú leo an t-eolas cuí a thaifeadadh 
nuair a bhí a gceachtanna á n-athbhreithniú acu. Ba chóir an cineál seo de 
chleachtas athmhachnamhach a fhorbairt agus a thacú sna scoileanna uile, chun 
saineolas a scaipeadh agus chun treoir a thabhairt maidir le forbairt bhreise na 
OSPS (lena n-áirítear OCG).  
 
 
3.8 PLEANÁIL D’ACMHAINNÍ 
 
Dúradh go raibh cáilíocht na pleanála d’acmhainní ag leibhéal na ranna ábhair go 
han-mhaith nó go maith in 85% de na scoileanna ar a tugadh cuairt. Éascaíodh 
rochtain chomhroinnte ar acmhainní i 95% de na scoileanna agus i roinnt cásanna 
bhí fillteán leictreonach d’acmhainní comhroinnte á fhorbairt ag an bhfoireann OSPS. 
Sna háiteanna inar measadh go raibh an cleachtas an-mhaith, bhí catalóg déanta de 
na hacmhainní d’éascaíocht tagartha agus iad curtha i gcatagóirí chun a chinntiú go 
raibh siad iomchuí d’aois na scoláirí. 

I líon beag scoileanna bhí raon na n-acmhainní suas le dáta a bhí ar fáil sa scoil 
neamhleor. I bhfianaise nádúr an churaclaim OSPS agus OCG, ba chóir go mbeadh 
foirne ábhair onnghníomhach i nuashonrú na n-acmhainní atá ar fáil chun tacú le 
foghlaim na scoláirí. 
 
 
3.9 PLEANÁIL NA MÚINTEOIRÍ AONAIR DO NA CEACHTANNA A 

BREATHNAÍODH 
 
Dúirt cigirí go raibh cáilíocht na pleanála ag múinteoir aonair go maith nó an-mhaith i 
92% de na scoileanna ar a tugadh cuairt. I 75% de na scoileanna, bhí an plean cláir 
comónta curtha in oiriúint ag an gcuid ba mhó de na múinteoirí OSPS chun freastal 
ar riachtanais agus ar chumais an rang-ghrúpa a bhí sannaithe dóibh. Fuair na cigirí 
amach go raibh sé seo éifeachtúil chun a chinntiú gur chuir an clár a cuireadh i 
bhfeidhm san áireamh na cúinsí a bhí ag athrú i saol na scoláirí. Mar sin féin, tugann 
na cinntí le tuiscint go bhfuil scóip i 25% de na scoileanna do mhúinteoirí pleananna 
cláir a idirdhealú níos éifeachtúlaí chun freastal ar na riachtanais foghlama ar leith 
atá ag a gcohórt scoláirí. 
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3.10 PRÍOMHCHINNTÍ AGUS MOLTAÍ MAIDIR LE PLEANÁIL ÁBHAIR AGUS 

ULLMHÚCHÁN 
TRÉITHE AN DEA-CHLEACHTAIS 

 
• Bhí comhordaitheoir ábhair aitheanta don OSPS i 95% de na scoileanna. 
• Coinníodh taifid ar chruinnithe na ranna ábhair san OSPS in 81% de na scoileanna 
• Bhí plean cláir comónta don OSPS sa tsraith shóisearach forbartha ag múinteoirí OSPS 

in 83% de na scoileanna. 
• Thuairiscigh scoláirí gur bhain siad tairbhe as saineolas éascaitheoirí seachtracha. 
• Dúradh go raibh cáilíocht na pleanála d’acmhainní ag leibhéal na ranna ábhair go han-

mhaith nó go maith in 85% de na scoileanna. 
• Bhí cáilíocht phleanála na múinteoirí aonair go maith nó go han-mhaith i 92% de na 

scoileanna. 
 

BUARTHAÍ 
 

• Bhí deiseanna teoranta ann do mhúinteoirí OSPS bualadh lean chéile mar roinn i 25% de 
na scoileanna. 

• Ní raibh comhordaitheoir aitheanta ar an gclár OCG sa tsraith shinsearach ag 33% de na 
scoileanna. Níor bhuail múinteoirí OCG sa tsraith shinsearach lena chéile go foirmiúil 
chun an clár a phlé nó chun athbhreithniú a dhéanamh air i 42% de na scoileanna. 

• Ní leagtar béim imleor ar roinnt de na modúil sa chreat curaclaim OSPS i bpleanáil cláir.    
• Bhí laigí le sonrú i gcáilíocht na pleanála cláir OCG sa tsraith shinsearach i 62% de na 

scoileanna. 
• Luaigh scoláirí na sraithe sinsearaí i mbreis agus 33% de na scoileanna ar a tugadh 

cuairt gur mhian leo clár OCG níos leithne a bheith ar fáil. 
• Bhí tearcfhorbairt i gcleachtas athmhachnamhach agus san fhéinmheastóireacht i measc 

foirne OSPS agus OCG i dtromlach na scoileanna ar a tugadh cuairt.   
 

MOLTAÍ 
 

• Ba chóir do bhainistíocht scoile cruinnithe pleanála ábhair don OSPS agus OCG a 
sceidealú ar bhealach a chuidíonn leis na múinteoirí uile a sholáthraíonn na hábhair 
freastal orthu.  

• Ba chóir d’fhoirne OSPS comhoibriú ar fhorbairt agus ar fheidhmiú chláir oibre trí bliana 
comónta don OSPS sa tsraith shóisearach, á áiríonn na deich modúl sa Chreat 
Curaclaim don OSPS sa tSraith Shóisearach. 

• Ba chóir do bhainistíocht scoile agus don fhoireann chuí plean cláir comónta don OCG sa 
tsraith shinsearach a dhoiciméadú, a fheidhmiú agus a athbhreithniú go rialta faoi réir na 
dTreoirlínte Curaclaim Eatramhacha OCG.  

• Ba chóir do na scoileanna uile gnásanna a chur i bhfeidhm maidir le húsáid éascaitheoirí 
seachtracha ag teacht leis na treoirlínte ar dhea-chleachtas in Imlitir na Roinne 
0023/2010. 
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CAIBIDIL 4 
CÁILÍOCHT AN TEAGAISC AGUS NA FOGHLAMA SAN OSPS 
 
4.1 CÁILÍOCHT AN TEAGAISC AGUS NA FOGHLAMA AR AN IOMLÁN 
 
Measadh go raibh cáilíocht an teagaisc ar an iomlán go han-mhaith i 46% de na 
ceachtanna a breathnaíodh agus go maith i 43% eile de na ceachtanna. Nótáil cigirí 
go raibh laigí le sonrú in 11% de na ceachtanna. Léirítear na breitheanna foriomlána 
a rinne cigirí maidir le cáilíocht an teagaisc sna 301 ceachta a breathnaíodh i 
bhFigiúr 4.1.  
 
Figiúr 4.1: % de na ceachtanna OSPS a breathnaíodh ag gach leibhéal cáilíochta 
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4.2 ULLMHACHT DON TEAGASC 
 
Bhí cáilíocht na pleanála agus an ullmhúcháin roimh ré go maith nó an-mhaith sa 
chuid ba mhó de na ceachtanna a breathnaíodh. I líon beag cásanna bhí scóip ann 
chun luas nó leibhéal an cheachta a leasú ionas go mbeadh siad níos mó in oiriúint 
do riachtanais na scoláirí nó dá gcéim ar an gclár. Aibhsíonn an tátal seo go 
gcaithfidh múinteoirí plean cláir don OSPS a fheidhmiú a chuidíonn le cur chuige 
bíseach i leith fhoghlaim scoláirí. 
 
I 94% de na scoileanna roghnaíodh raon cuí d’acmhainní do thromlach na 
gceachtanna a breathnaíodh. Taispeánann Figiúr 4.2 céatadán na scoileanna inar 
baineadh úsáid as gach ceann de na hacmhainní is coitianta.  
 
I líon beag ceachtanna bhíothas ag brath an-iomarca ar théacsleabhar ranga mar 
phríomh-mheán rannpháirtíochta na scoláirí. Go minic, d’aibhsigh cigirí an tábhacht 
go roghnófaí raon d’acmhainní chun tacú le rannpháirtíocht ghníomhach na scoláirí 
agus chun cuidiú le foghlaim d’ard-cháilíocht.  
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Figiúr 4.2: % de na scoileanna inar úsáideadh acmhainní ar leith le linn na gceachtanna a 
breathnaíodh6 

10

20

30

40

50

60

   
 

   

60

38

48

17
22

 
 
 
4.3 CÁILÍOCHT AN TEAGAISC 
 
Ba chóir go dtacódh straitéisí teagaisc a úsáidtear san OSPS le sealbhú an eolais, 
agus le forbairt na ndearcthaí agus na scileanna chun cur ar chumas na scoláirí 
roghanna sláintiúla a dhéanamh agus stíl bheatha shláintiúil a ghlacadh. Chun tacú 
le foghlaim d’ard-cháilíocht i gceachtanna, ní mór cothromaíocht a bheith ann idir 
sealbhú an eolais, foirmiú coincheapa, tuiscint, scileanna agus dearcthaí.  
 
4.3.1 Torthaí foghlama beartaithe 
Nótáil cigirí, nuair a roinneadh na torthaí foghlama beartaithe le scoláirí, mar a 
rinneadh i 66% de na ceachtanna a breathnaíodh, go raibh an-éifeacht air chun aird 
na scoláirí a dhíriú agus chun a chinntiú gur thuig na scoláirí ábharthacht an ábhair a 
bhí á staidéar. Nótáladh cleachtas an-mhaith ar fad nuair a chuir na scoláirí leis na 
torthaí foghlama a roghnaíodh don cheacht. Chuidigh sé seo le mothúchán 
comhúinéireachta ar an gceacht a chothú.  
 
Ba chóir torthaí foghlama sainiúla a léiríonn cothromaíocht chuí idir sealbhú eolais, 
athmhachnamh scoláire agus forbairt scileanna a roinnt leis na scoláirí ag tús na 
gceachtanna uile. Ba chóir aird mar is cuí a thabhairt ar na torthaí foghlama a 
athbhreithniú ag druidim le deireadh ceachta chun foghlaim na scoláirí a dhaingniú 
agus chun deiseanna a chur ar fáil d’athmhachnamh scoláirí, don 
fhéinmheastóireacht agus do dheimhniú ar an dul chun cinn.  
 
4.3.2 Foghlaim ó thaithí 
Ba chóir do chuir chuige teagaisc i leith an OSPS a bheith oscailte agus 
éascaitheach ó thaobh stíle de chun cur ar chumas na scoláirí an t-ábhar a chuirtear 
i láthair a scrúdú, a anailísiú agus a mheas go criticiúil. Aithnítear an timthriall 
foghlama ó thaithí nó ghníomhach mar straitéis an-oiriúnach le húsáid i gceachtanna 
                                                 
6 Is éard atá sna hábhair FSS Thiar ná cnuasach de phleananna ceachta agus ábhair scoláirí atá 
forbartha ó bhunshraith Scileanna Saoil Bhoed Sláinte an Iar-Thuaiscirt. Tugtar sonraí ar acmhainní eile 
atá ainmnithe, sna tagarthaí ag deireadh na tuairisce seo. 
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OSPS. Ligeann an timthriall foghlama ó thaithí do scoláirí páirt a ghlacadh go 
gníomhach ina bhfoghlaim féin agus tá ceithre chéim ann: eispéaras a bhrath; 
próiseáil; ginearálú; feidhmiú. I gcéim an eispéiris, éascaíonn an múinteoir eispéireas 
nó gníomhaíocht ar leith a léiríonn coincheap nó scil. I gcéim na próiseála, 
éascaítear do scoláirí athmhachnamh a dhéanamh ar a bhfreagairtí don 
ghníomhaíocht, agus iad a roinnt. I gcéim an ghinearálaithe, bíonn plé agus 
ceisteanna ann a chuireann ar chumas na scoláirí ginearáluithe a bhaint agus 
prionsabail a fhorbairt. Ba chóir do chéim an fheidhmithe cur ar chumas na scoláirí a 
bhfoghlaim a chur i bhfeidhm ar shuíomhanna eile. 
 
Dúradh go raibh leibhéal ginearálta chumas na múinteoirí i modheolaíochtaí 
éascaitheacha chun tacú le foghlaim ó thaithí go han-mhaith i 40% de na scoileanna 
agus nótáladh an cleachtas maith i 48% eile de na scoileanna. 
 
Dúradh go raibh leibhéal ginearálta chumas na múinteoirí i modheolaíochtaí 
éascaitheacha chun tacú le foghlaim ó thaithí go han-mhaith i 40% de na scoileanna 
agus nótáladh an cleachtas maith i 48% eile de na scoileanna. 
 
Nótáil cigirí cothromaíocht mhaith idir gníomhaíochtaí á stiúradh ag múinteoirí agus á 
stiúradh ag scoláirí sa chuid ba mhó de na ceachtanna a breathnaíodh, agus 
nótáladh fianaise ar fhoghlaim ó thaithí i 78% de na ceachtanna. Nuair a cuireadh 
raon gníomhaíochtaí san áireamh i gceachtanna (m.sh. grúpobair, rólimirt, obair 
thionscadail, bileoga oibre), tacaíodh le scoláirí san fhoghlaim ó thaithí struchtúrtha. 
Tugann an sliocht seo a leanas ó thuairisc scoile cur síos ar chleachtas an-mhaith. 

Breathnaíodh éascú sár-mhaith ar an bhfoghlaim ó thaithí i roinnt ceachtanna. 
Treoraíodh scoláirí go cúramach trí na céimeanna riachtanacha d’eispéireas a 
bhrath, próiseáil, ginearálú agus feidhmiú a bhfoghlama. Bhí úsáid chuí as 
gníomhaíochtaí ar nós tobsmaoineamh, athmhachnamh agus plé, díospóireacht ag 
gluaiseacht, obair i bpéirí agus grúpobair. 

I bpleanáil na gceachtanna, ba chóir cúram a ghlacadh lena chinntiú go n-éascaítear 
na scoláirí trí gach ceann de na ceithre chéim san fhoghlaim ó thaithí, nuair is féidir. 
Tugann an sliocht seo a leanas ó thuairisc scoile cur síos ar dheacracht a thugann 
cigirí faoi deara go minic. 

I roinnt ceachtanna, caitheadh an iomarca ama ar ghníomhaíochtaí, a d’fhág nár 
tugadh am a dhóthain don athmhachnamh, don anailís agus don mheastóireacht. I 
roinnt cásanna, bhí sé de nós ag múinteoirí tátail a tharraingt do scoláirí, in áit na 
scoláirí a éascú chun é seo a dhéanamh dóibh féin.  

Ba chóir machnamh a dhéanamh mar is cuí ar scoláirí a éascú i bpróiseáil, i 
nginearálú agus i bhfeidhmiú a bhfoghlama chun tacú leis na ceithre chéim sa 
timthriall foghlama ó thaithí. 
 
I neart de na ceachtanna a breathnaíodh, baineadh úsáid éifeachtúil as acmhainní 
chun scoláirí a ghabháil agus chun tacú le foghlaim ó thaithí. Nótáladh roinnt úsáide 
an-éifeachtúla den teicneolaíocht faisnéise agus cumarsáide (TFC). Rinne cigirí 
trácht freisin ar úsáid éifeachtúil an cheoil, agus ghearrthóga físe nó léirithe físe chun 
ábhar an cheachta a nascadh le heispéiris saoil na scoláirí agus chun scoláirí a 
threorú tríd an chéad dá chéim de thimthriall na foghlama ó thaithí. 
 
In 85% de na ceachtanna a breathnaíodh, mheas na cigirí go raibh scoláirí 
gníomhach ina bhfoghlaim féin. I líon beag ceachtanna, nótáil cigirí méid iomadúil de 
chaint an mhúinteora, a chuir teorainn le méid na foghlama gníomhaí ó thaithí a 
d’fhéadfadh a bheith ann. Tugann tráchtanna na scoláirí le linn agallamh i ngrúpaí 
fócais le tuiscint gur fearr leo ceachtanna ina dtugtar deiseanna dóibh páirt a 
ghlacadh go gníomhach i dtascanna éagsúla. Is príomhphrionsabal í an fhoghlaim 
ghníomhach ó thaithí a bheith mar bhonn le teagasc agus foghlaim san OSPS agus 
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ba chóir go dtabharfadh na múinteoirí uile aird ar éagsúlacht straitéisí a chur san 
áireamh a cheadaíonn cothromaíocht chuí idir gníomhaíocht atá á stiúradh ag an 
múinteoir agus gníomhaíocht á stiúradh ag na scoláirí.  
   
Breathnaíodh grúpobair nó obair i bpéirí i 78% de na ceachtanna. I neart cásanna 
léirigh scoláirí cumas inmholta obair le chéile agus ba chumarsáidithe muiníneacha 
iad. Comhlíonann sé seo príomhchuspóir sa chreat curaclaim OSPS. Tugann an 
sliocht seo a leanas ó thuairisc scoile cur síos ar chleachtas maith in úsáid na 
grúpoibre. 

Breathnaíodh dea-chleachtas sa ghrúpobair nuair a bhí an ghníomhaíocht teoranta ó 
thaobh ama, nuair a ainmníodh baill an ghrúpa do phríomhróil, agus nuair a bhí céim 
éifeachtúil tuairiscithe ann, á leanúint ag próiseáil éifeachtúil an aiseolais lena 
chinntiú gur thárla foghlaim. 

I mbreis agus 90% de na ceachtanna ina raibh grúpobair, fuair na cigirí amach go 
raibh luas maith ar an tasc a sannaíodh do scoláirí, agus é aimsithe go maith. 
Nótáladh cleachtas an-mhaith ar fad áit a chomhshnaidhmigh múinteoirí raon de 
cheisteanna ardoird i seisiún iomlánach chun an dúshlán a thabhairt do scoláirí 
smaoineamh níos doimhne faoi na topaicí a bhí faoi chaibidil. I líon beag ceachtanna, 
thug na cigirí faoi deara nach raibh próiseáil agus ginearálú a dhóthain ar eolas. Ba 
chóir a dhóthain ama a dháileadh do sheisiúin iomlánacha chun ligean do scoláirí a 
gcinntí a phlé agus chun cur ar chumas an mhúinteora soiléiriú breise a sholáthar ar 
na pointe a ardaíodh. 
 
4.3.3 Dearcthaí scoláirí ar na straitéisí teagaisc a úsáideadh i gceachtanna 

OSPS 
Dáileadh ceistneoir ar scoláirí na tríú bliana chun scrúdú a dhéanamh ar a n-
eispéaras foghlama tipiciúla san OSPS. Tugann anailís ar fhreagraí an cheistneora 
torthaí tábhachtacha maidir le dearcthaí na scoláirí ar úsáideacht raon na straitéisí 
foghlama gníomhaí chun tacú lena bhfoghlaim san OSPS. Taispeánann Figiúr 4.3 
céatadán na scoláirí a thuairiscigh go bhfuair siad eispéaras i ngach ceann de roinnt 
gníomhaíochtaí foghlama agus acmhainní ina gceachtanna OSPS. 
 
Figiúr 4.3: % de scoláirí le taithí ar ghníomhaíochtaí agus acmhainní ar leith i gceachtanna 
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Tugann na freagraí ar an gceistneoir le fios gur baineadh úsáid an-fhorleathan ar 
modhanna teagaisc gníomhaigh ar nós plé, grúpobair nó obair i bpéirí. Úsáideadh 
TFC, díospóireachtaí agus cineálacha éagsúla d’obair thionscadail go rialta i 
gceachtanna freisin. Úsáideadh acmhainní ar nós bileoga oibre, cás-staidéir, 
suirbhéanna agus téacsleabhar an ranga go coitianta chun tacú leis an bbhfoghlaim. 
Tá na torthaí seo ag teacht leis na cleachtais a nótáil cigirí sna ceachtanna OSPS a 
breathnaíodh. Taispeánann Figiúr 4.4 dearcthaí na scoláirí ar éifeachtúlacht na 
gníomhaíochtaí agus acmhainní seo chun tacú lena bhfoghlaim san OSPS.  
 
Figiúr 4.4: % de na scoláirí a d’aontaigh/a d’aontaigh go láidir go raibh gach 
gníomhaíocht/acmhainn éifeachtúil i dtacú leis an bhfoghlaim san OSPS 
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Tugann tátail na gceistneoirí le fios go bhfuil luach ag scoláirí ar dheiseanna chun 
páirt a ghlacadh go gníomach i gceachtanna. Bhí 91% de na scoláirí a d’aontaigh nó 
a d’aontaigh go láidir go bhfuil plé ranga úsáideach ina bhfoghlaim agus bhí 81% de 
na scoláirí a d’aontaigh nó a d’aontaigh go láidir go bhfuil grúpobair agus obair i 
bpéirí úsáideach. Dúirt scoláire amháin in agallamh le grúpa fócais: “Cuireann OSPS 
an spás meabhrach ar fáil chun ceisteanna a phlé i suíomh slán” agus dúirt scoláire 
eile gur fearr leis/léi é “nuair nach mbíonn múinteoirí agus aoichainteoirí ag 
léachtóireacht.” 
 
Bhí 73% de na scoláirí a d’aontaigh nó a d’aontaigh go láidir go bhfuil bileoga oibre 
úsáideach dá bhfoghlaim. Bhí 62% de na scoláirí a d’aontaigh nó a d’aontaigh go 
láidir gur thacaigh TFC lena bhfoghlaim san OSPS. Nótáil cigirí úsáid éifeachtúil TFC 
freisin i roinnt de na seomraí ranga ar a tugadh cuairt. Bhí tromlach de scoláirí ann a 
d’aontaigh nó a d’aontaigh go láidir go raibh úsáid chás-staidéar, théascleabhar agus 
díospóireachta úsáideach dá bhfoghlaim. Nótáil beagán faoi bhun leath de na 
freagróirí scoláire go raibh obair thionscadail agus úsáid éascaitheoirí seachtracha 
úsáideach.  
 
 
4.4 TIMPEALLACHT AN TSEOMRA RANGA  
 
Ní mór timpeallacht dhearfach sheomra ranga a bheith ann d’fhoghlaim d’ard-
cháilíocht san OSPS. Dúradh go raibh cáilíocht na timpeallachta sa seomra ranga go 
han-mhaith i 67% agus go maith i 32% eile de na ceachtanna a breathnaíodh. Bhí na 
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cleachtais a nótáladh sa sliocht seo a leanas ó thuairisc scoile tipiciúil de chleachtas 
a bhí an-éifeachtúil. 

Léirigh an teagasc úsáid oilte ó bhéal as tuin, as seasamh, agus as gluaiseacht chun 
suíomh díograiseach a raibh cuspóir leis a chruthú, a spreag le gabháil don topaic 
agus le páirt a ghlacadh mar ba chuí. Pléadh le heolas fíriciúil ar bhealach a bhí in 
oiriúint ó thaobh aoise de agus a bhí ag teacht leis an siollabas. Léiríodh cúram 
inmholta d’fhorbairt phearsanta agus do sháibháilteacht scoláirí agus ba léir go raibh 
tiomantas ann saoránaigh fhreagracha a mhúnlú don todhchaí. 

Nótáil cigirí go raibh cleachtas éifeachtúil ach go háirithe nuair a tugadh aird go grinn 
ar na bunrialacha don OSPs a aontú, a thaispeáint agus a fheidhmiú. Chinntigh sé 
seo go raibh atmaisféar muiníne agus measa go láidir le feiceáil agus bhí 
timpeallacht dhaingean don dialóg agus don phlé ar an topaic forbartha go maith.  
 
I roinnt de na ceachtanna a breathnaíodh, bhí scóip ann d’fhorbairt sna straitéisí i 
mbainistíocht seomra ranga. I measc na gcleachtas a raibh tionchar diúltach acu ar 
fhoghlaim na scoláirí bhí maoirseacht neamhleor ar ghníomhaíochtaí ranga, lena n-
áirítear teip an mhúinteora aghaidh a thabhairt ar iompraíocht thoirmeascach ag 
lebhéal íseal. In áiteanna a choinnigh múinteoirí a rang-ghrúpa OSPS ó bhliain 
amháin go dtí an chéad bhliain eile, chuidigh sé seo go mór le leanúnachas san 
fhoghlaim agus le caidrimh dhearfacha a chothú.  
 
Nótáil cigirí go gcaithfear aird chúramach a thabhairt agus seomra ranga á roghnú do 
cheachtanna OSPS. Bhí cuid de na ceachtanna a breathnaíodh ar bun i seomraí ina 
raibh an leagan amach neamhoiriúnach do cheachtanna OSPS. Ina meas siúd bhí 
saotharlann eolaíochta agus seomra adhmadóireachta. Nuair is féidir, ba chóir 
ceachtanna OSPS a bheith i seomraí ranga áit is féidir an troscán a atheagrú go 
héasca chun gníomhaíochtaí ar nós am ciorcail nó grúpobair a éascú. Sa chuid ba 
mhó de scoileanna ar a tugadh cuairt rinneadh iarrachtaí maithe chun timpeallacht 
foghlama spreagúil a chothú don OSPS. Úsáideadh cláir fógraí ar leith chun feasacht 
a ardú agus chun tacú le forbairt na ndearcthaí dearfacha i réimsí a bhain leis an 
OSPS. I measc na gcleachtas maithe a nótáil cigirí bhí taispeántais dhathannacha ar 
bhallaí chun timpeallacht foghlama spreagúil a sholáthar. 
 
 
4.5 CÁILÍOCHT FHOGHLAIM NA SCOLÁIRÍ 
 
D’aithin cigirí láidreachtaí suntasacha i bhfoghlaim na scoláirí i 43% de na 
ceachtanna a breathnaíodh agus bhí na láidreachtaí níos treise ná na laigí i 40% eile 
de na ceachtanna. Mar sin féin, nótáladh laigí a chuaigh i gcion ar fhoghlaim na 
scoláirí i 17% de na ceachtanna. Léirítear na breitheanna foriomlána a rinne cigirí 
maidir le cáilíocht fhoghlaim na scoláirí sna ceachtanna a breathnaíodh i bhFigiúr 
4.5.  
 
Figiúr 4.5: % de na ceachtanna ina raibh an fhoghlaim ag gach leibhéal cáilíochta 
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4.5.1  Dul chun cinn na scoláirí i gceachtanna 
Sna ceachtanna ar fad a breathnaíodh, nach mór, léirigh na scoláirí tuiscint mhaith ar 
an ábhar a clúdaíodh agus léirigh siad toilteanas a bheith páirteach. I dtromlach na 
gceachtanna cuireadh deiseanna ar fáil do scoláirí athmhachnamh a dhéanamh ar 
an obair a clúdaíodh sa cheacht sin. Is cleachtas an-mhaith é sin. D’aibhsigh cigirí an 
tábhacht atá le múinteoirí OSPS ról éascaitheach a ghlacadh i gceachtanna. Tugtar 
eiseamláir de seo sa sliocht seo a leanas ó thuairisc scoile. 

I gcéimeanna uile na gceachtanna, tugadh an dúshlán do scoláirí a gcion a 
dhéanamh go táirgiúil. Ghlac múinteoirí stíl teagaisc oscailte agus éascaitheach a 
chuir ar chumas na scoláirí fíricí a fhoghlaim, a luachanna féin a fhiosrú agus a 
scileanna cinnteoireachta a fhorbairt.  

Luaigh na cigirí gur leag na torthaí foghlama do líon beag ceachtanna an iomarca 
béime ar eolas a chur ar aghaidh, chun dochar na scileanna, na dearcthaí agus na 
luachanna a fhorbairt. Ag teacht le cuspóirí an Chreata Curaclaim don OSPS sa 
tSraith Shóisearach, ba chóir go gcuimseodh na torthaí foghlama a roghnaítear 
cothromaíocht chuí idir sealbhú an eolais, athmhachnamh scoláire agus forbairt 
scileanna. Mar a nótáladh i 4.3.1, ba chóir torthaí foghlama a chomhroinnt leis na 
scoláirí ag tús na gceachtanna uile. 
 

Bhí scóip ann foghlaim na scoláirí a dhaingniú a thuilleadh i dtrian de na ceachtanna 
a breathnaíodh. Tugann an sliocht seo a leanas ó thuairisc scoile moladh a 
chuirfeadh feabhas suntasach ar fhoghlaim na scoláirí dá gcuirfí i bhfeidhm é sna 
ceachtanna uile.  

Moltar go gcuirfí am ar fáil ag druidim le deireadh gach ceachta chun achoimre a 
dhéanamh ar na príomhphointí agus chun léibhéil tuisceana agus foghlama na 
scoláirí a mheas. Ó tharla go bhfuil teagmháil na scoláirí leis an OSPS teoranta d’uair 
amháin sa tseachtain, moltar freisin go dtabharfaí réamhamharc gairid do scoláirí ar 
an obair atá pleanáilte don chéad cheacht eile.  

 
4.5.2  Obair scríofa na scoláirí 
In 80% de na ceachtanna a breathnaíodh, léirigh scrúdú ar fhillteáin agus ar 
chóipleabhair na scoláirí fianaise ar ghluaiseacht chun cinn san eolas, sa tuiscint 
agus sna scileanna sa tréimhse roimh an chuairt. Mar sin féin, i mionlach suntasach 
de na ceachtanna níor thaispeáin méid agus cáilíocht na hoibre i bhfillteáin agus i 
gcóipleabhair na scoláirí leibhéal gluaiseachta chun cinn a bhí ag teacht le céim na 
scoláirí sa chlár. Nótáil cigirí nach raibh a dhóthain d’obair scríofa ag scoláirí ina 
gcóipleabhar nó fillteán OSPS agus go bhféadfaí úsáid níos mó a bhaint as 
gníomhaíochtaí ó théacsleabhair na scoláirí. I líon beag ceachtanna ba bheag 
fianaise a bhí ann ar obair scríofa ar bith. 
 
Aibhsíonn cuspóirí an Chreata Curaclaim don OSPS sa tSraith Shóisearach agus na 
timthriallach foghlama ó thaithí an gá go dtabharfaí deiseanna athbhreithnithe agus 
athmhachnaimh do scoláirí. Mar sin, ba chóir deiseanna rialta a thabhairt do scoláirí 
gníomhaíochtaí scríofa a dhéanamh atá nasctha leis na torthaí foghlama beartaithe 
agus na straitéisí measúnaithe don cheacht. Bá chóir úsáid a bhaint as 
gníomhaíochtaí ar nós bileoga oibre, tráth na gceist, cás-staidéir nó gníomhaíochtaí 
athmhachnaimh phearsanta chun cur ar chumas na scoláirí athmhachnamh a 
dhéanamh, ginearálú agus feidhmiú a dhéanamh ar na topaicí faoi chaibidil, an 
dúshlán a thabhairt dá smaointe féin agus athmhachnamh a dhéanamh ar a 
bhfoghlaim. Cuireann straitéisí dá leithéid deiseanna ar fáil freisin do mhúinteoirí 
foghlaim na scoláirí a dhaingniú agus a mheas.  
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4.5.3  Fillteáin na scoláirí 
I 36% de na ceachtanna, nótáil cigirí nach raibh córas cuí ag na scoláirí chun a gcuid 
oibre agus foghlama san OSPS a thaifeadadh. Toisc go bhfuil nádúr comhtháite 
agus iomlánaíoch ag an gclár OSPS, ba chóir do scoláirí fillteán OSPS a choinneáil 
ón gcéad bhliain go dtí an tríú bliain. Chuirfeadh sé seo ar chumas scoláirí cnuasach 
d’obair a thógáil thar na blianta, a bhféadfaidís tagairt a dhéanamh dó, agus a 
chuideodh le stóráil shábháilte eolais phearsanta. 
 
4.5.4  Tábhacht an OSPS d’fhoghlaim na scoláirí 
Sa cheistneoir a tugadh do scoláirí lorgaíodh a dtuairimí ar an gcaoi inar thacaigh 
ceachtanna OSPS lena bhfoghlaim i ngnéithe éagsúla den Chreat Curaclaim don 
OSPS sa tSraith Shóisearach. Thuairiscigh scoláirí leibhéil arda de shástacht lena 
bhfoghlaim i modúil ar nós Úsáid Substaintí, Scileanna Cumarsáide, Sábháilteacht 
Phearsanta, Sláinte Fhisiciúil, Cairdeas agus OCG. Bhí leibhéil sástachta níos ísle 
ann leis an bhfoghlaim i ngnéithe de mhodúil ar nós Féin-bhainistíocht, Muintearas 
agus comhtháthú agus Folláine mothúchán. Taispeánann Tábla 4.1 céatadán na 
scoláirí a d’aontaigh nó a d’aontaigh go láidir gur thug ceachtanna OSPS deiseanna 
dóibh scileanna agus tuiscint a fhorbairt i réimsí áirithe.  
 
Tábla 4.1: Dearcthaí na scoláirí ar éifeachtúlacht na gceachtanna OSPS i bhforbairt a 
scileanna agus a dtuisceana i réimsí áirithe 
Réimse foghlama % de na scoláirí a 

d’aontaigh nó a 
d’aontaigh go 
láidir 

Muintearas agus comhtháthú, Féin-bhainistíocht,  
Tionchair agus cinntí 

 
 

Chuidigh OSPS liom: 
• Cuspóirí pearsanta a shocrú 69 
• Scileanna eagrúcháin a fhorbairt 67 
• Nósanna éifeachtúla staidéir a fhorbairt  56 
• Cinntí feasacha a dhéanamh 61 
 
Scileanna cumarsáide 
Chuidigh OSPS liom: 
• Éisteacht le daoine eile 71 
• Mo thuairim a chur in iúl 71 
• Meas a bheith agam ar dhaoine eile agus ar a dtuairimí 82 
• Obair i bhfoireann 74 
 
Folláine mothúchán 
Chuidigh OSPS liom: 
• Féin-íomhá dhearfach a fhorbairt 54 
• Déileáil le hathruithe agus le caillteanas 43 
• Mothúcháin a thuiscint 53 
• A fhios a bheith agam cathain agus cén áit cúram agus tacaíocht a 

lorg ar dhaoine eile 
68 

 
Úsáid substaintí 
Chuidigh OSPS liom: 
• Cúiseanna le húsáid/mí-úsáid substaintí a thuiscint 84 
• Tionchair na mí-úsáide substaintí ar dhaoine aonair a thuiscint 90 
• Tionchair na mí-úsáide substaintí ar theaghlaigh a thuiscint 86 
• Tionchair na mí-úsáide substaintí ar shochaí a thuiscint 79 
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Cairdeas 
Chuidigh OSPS liom: 
• Déileáil le piarbhrú 56 
• Iompraíocht bulaíochta a aithint 83 
• Scileanna a fhorbairt chun freagairt don bhulaíocht 68 
• Gnásanna scoile chun déileáil leis an mbulaíocht a thuiscint 71 
 
Sábháilteacht phearsanta agus sláinte fhisiciúil 
Chuidigh OSPS liom: 
• Fanacht sábháilte 66 
• Staideanna contúirteacha a aithint 67 
• A bheith cibearshlán 68 
• A bheith sláintiúil 84 
 
Caidrimh agus gnéasacht 
Chuidigh OSPS liom: 
• Caidrimh a thuiscint 73 
• Cearta agus freagrachtaí laistigh de chaidrimh phearsanta a 

thuiscint 
68 

• Caithreachas a thuiscint 76 
• Atáirgeadh daonna a thuiscint 70 
• Mo ghnéasacht agus gnéasacht dhaoine eile a thuiscint 65 
 
Tugann na tátail seo le tuiscint go bhfuil ceachtanna OSPS an-éifeachtúil i gcur ar 
chumas scoláirí eolas a shealbhú ach nach bhfuil siad chomh héifeachtúil i dtacú le 
forbairt roinnt scileanna. Mar shampla, d’aontaigh an chuid ba mhó de na scoláirí go 
raibh a gceachtanna OSPS úsáideach chun cuidiú leo eolas fíriciúil a fháil faoi nithe 
ar nós úsáid substaintí, sláinte fhisiciúil, caithreachas agus atáirgeadh daonna. 
D’aontaigh an chuid ba mhó de scoláirí go gcuidíonn OSPS le forbairt ar réimse de 
scileanna cumarsáide. Mar sin féin, níl na tátail chomh fabhrach sin maidir le 
héifeachtúlacht na gceachtanna chun tacú le scoláirí scileanna a fhorbairt nó a 
fheabhsú ar nós déileáil le hathrú, nósanna éifeachtúla staidéir, féin-íomhá dhearfach 
a fhorbairt agus déileáil le mothúcháin.  
 
Tugann na tátail seo le tuiscint go bhfuil modúil nó gnéithe de roinnt modúl a bhfuil 
gá le tuilleadh airde ina leith sna ceachtanna OSPS i roinnt de na scoileanna ar a 
tugadh cuairt. Tá sé seo ag teacht le tátail na gcigirí a luaitear in áit eile sa tuairisc 
seo, gur fágadh gnéithe de mhodúl na Féin-bhainistíochta chomh maith le topaicí ó 
na modúl Folláine mothúchán, agus Muintearas agus comhtháthú ar lár go minic ó 
phleananna cláir. Cúis imní is ea í gurb iad na topaicí sin a éascaíonn forbairt na 
tuisceana agus na scileanna maidir le folláine mothúchán agus le meabhairshláinte 
na cinn is lú seans a bheith éifeachtúil, de réir mar a thuairiscíonn scoileanna. 
Tacaíonn na tátal freisin le breith na gcigirí gur dhírigh na torthaí foghlama, i líon 
beag ceachtanna a breathnaíodh, ar eolas a chur ar aghaidh, chun dochar fhorbairt 
na scileanna, na ndearcthaí agus an luachanna a ghabhann leis. 
 
Ba chóir d’fhoirne teagaisc OSPS a chinntiú go gcuimsíonn an clár OSPS a chuirtear 
i bhfeidhm ina scoil na deich modúl OSPS uile. Ag teacht leis an réasúnaíocht atá 
mar bhonn ag an OSPS, ba chóir go léireodh na cuspóirí foghlama a roghnaítear do 
gach modúl cothromaíocht chuí idir an t-eolas ba chóir do scoláirí a shealbhú, na 
scileanna ba chóir a fhorbairt agus na hiompraíochtaí dearfacha atá á gcothú. Ba 
chóir na torthaí foghlama atá beartaithe a chur i seicheamh go cúramach chun tacú 
le cur chuige céimnithe i leith fhoghlaim na scoláirí. 
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D’aithin tromlach scoláirí na sraithe sinsearaí a bhuail leis na cigirí luach an OSPS 
mar bhealach chun tacú lena bhfoghlaim i raon leathan de réimsí. Ba mhinic a dúirt 
scoláirí na sraithe sinsearaí go raibh cáilíocht na n-eispéaras foghlama san OSPS ag 
brath ar cháilíocht a n-eispéiris sa seomra ranga agus go raibh éagsúlacht sna 
cleachtais i measc na múinteoirí. Aibhsíonn sé seo an gá do gach scoil plean cláir 
comhaontaithe a fhorbairt don OSPS agus don OCG agus é a chur i bhfeidhm thar 
na rang-ghrúpaí uile. Aibhsíonn sé freisin an tábhacht le foireann lárnach de 
mhúinteoirí a bhunú a bhfuil spéis agus saineolas a dhóthain acu san OSPS chun an 
t-ábhar a mhúineadh. Ba chóir do bhainistíocht scoile a chur san áireamh an gá leis 
na múinteoirí sin amháin a dháileadh a bhfuil an spéis agus an saineolas riachtanach 
acu san ábhar chun clár d’ardcháilíocht a sholáthar. 
 
D’aithin scoláirí an tábhacht le rochtain a bheith ar an OSPS i ngach bliain den tsraith 
shóisearach. I gcás amháin, áit nach raibh an OSPS ar fáil sa tríú bliain, dúirt scoláirí 
gur airigh siad uathu an seans le ceisteanna a chur a mhothaigh siad 
míchompordach ag cur in áiteanna eile agus go mba mhaith leo an seans a bheith 
acu staidéar a dhéanamh ar thopaicí ar nós alcóil agus drugaí toisc go raibh na 
topaicí níos ábhartha dá gcéim san fhorbairt. 
 
 
4.6 PRÍOMHCHINNTÍ AGUS PRÍOMH-MHOLTAÍ MAIDIR LE TEAGASC AGUS 
FOGHLAIM 
 
TRÉITHE AN DEA-CHLEACHTAIS 

 
• Bhí cáilíocht na pleanála agus an ullmhúcháin roimh ré go maith nó go han-mhaith sa 

chuid ba mhó de na ceachtanna a breathnaíodh. 
• Nótáladh cothromaíocht mhaith idir gníomhaíocht á stiúradh ag múinteoir agus 

gníomhaíocht á stiúradh ag scoláirí sa chuid ba mhó de na ceachtanna a breathnaíodh, 
le fianaise ar fhoghlaim ó thaithí i 78% de na ceachtanna. 

• Bhí timpeallacht dhearfach seomra ranga le sonrú le linn na gceachtanna ar fad, nach 
mór. 

• Bhí cáilíocht fhoghlaim na scoláirí ar an iomlán go maith nó go han-mhaith in 83% de na 
ceachtanna a breathnaíodh. 

• Aithníonn tromlach scoláirí na sraithe sinsearaí a bhuail leis na cigirí an luach atá leis an 
OSPS mar bhealach chun tacú lena bhfoghlaim i raon leathan de réimsí. 
 

BUARTHAÍ 
 

• Bhí laigí le sonrú sna straitéisí a úsáideadh chun foghlaim na scoláirí a dhaingniú i dtrian 
de na ceachtanna a breathnaíodh. 

• Ní raibh a dhóthain d’obair scríofa ag scoláirí ina gcóipleabhar nó fillteán OSPS agus 
d’fhéadfaí úsáid níos fearr a bhaint as gníomhaíochtaí i dtéacsleabhair na scoláirí i 
mionlach suntasach de na ceachtanna. 

• Tugann freagraí sna ceistneoirí le tuiscint go bhfuil ceachtanna OSPS níos éifeachtúla i 
gcur ar chumas na scoláirí eolas a shealbhú ná i dtacú leo roinnt scileanna a fhorbairt. 
Nótáil cigirí gur dhírigh na torthaí foghlama a roghnaíodh i líon beag ceachtanna ar eolas 
a chur ar aghaidh, chun dochar fhorbairt na scileanna, na ndearcthaí agus na luachanna 
a bhí ag gabháil leis. 
 

MOLTAÍ 
 

• Ba chóir na torthaí foghlama atá le baint amach a chomhroinnt le scoláirí ag tús na 
gceachtanna uile agus a úsáid chun an fhoghlaim a dhaingniú ag deireadh na 
gceachtanna. Ba chóir go léireodh na torthaí foghlama a roghnaítear cothromaíocht chuí 
idir an t-eolas ba chóir do scoláirí a shealbhú, na scileanna ba chóir a fhorbairt agus na 
dearcthaí dearfacha atá á gcothú. 

• Ba chóir go ligfeadh na straitéisí teagaisc a roghnaítear do na ceachtanna OSPS uile do 
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chothromaíocht chuí idir gníomhaíochtaí á stiúradh ag múinteoir agus gníomhaíochtaí á 
stiúradh ag scoláirí agus go gcuirfidís ar chumas na scoláirí páirt a ghlacadh go 
gníomhach ina bhfoghlaim féin.  

• Ba chóir do scoláirí gníomhaíochtaí scríofa a dhéanamh go rialta atá nasctha leis na 
torthaí foghlama beartaithe agus na straitéisí measúnaithe don cheacht. 

• Ba chóir córas d’fhillteáin a cheadaíonn do scoláirí eolas a stóráil agus a chomhadú óna 
rang OSPS ón gcéad bhliain go dtí an tríú bliain a aontú sa roinn OSPS agus a chur i 
gcrích ag na múinteoirí uile. 
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CAIBIDIL 5 
CÁILÍOCHT AN MHEASÚNAITHE SAN OSPS 
 
 5.1  CÁILÍOCHT AN MHEASÚNAITHE AR AN IOMLÁN 
 
Maidir le cáilíocht an chleachtais mheasúnaithe san OSPS, dúirt cigirí go raibh níos 
mó laigí ná láidreachtaí i 56% de na scoileanna ar a tugadh cuairt. Cé gur nótáladh 
roinnt cleachtas maith i 38% de na scoileanna, ní raibh an cleachtas an-éifeachtúil 
ach i 6% de na scoileanna sin. Aibhsíonn sé seo an gá do ranna ábhair OSPS 
tuilleadh machnaimh a dhéanamh ar an gcaoi ina ndéantar rannpháirtíocht agus dul 
chun cinn na scoláirí a thomhas san OSPS agus conas is féidir aiseolas cáilíochta a 
thabhairt do scoláirí agus do thuismitheoirí. Léirítear na breitheanna foriomlána a 
rinne cigirí maidir le cáilíocht na gcleachtas measúnaithe i bhFigiúr 5.1.  
 
Figiúr 5.1: % de na scoileanna ina raibh measúnú ar OSPS ag gach leibhéal cáilíochta 
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5.2 POLASAÍ MEASÚNAITHE OSPS  
 
In 81% de na scoileanna ar a tugadh cuairt, fuair na cigirí amach nach raibh polasaí 
comónta measúnaithe don OSPS aontaithe nó curtha i bhfeidhm ag ranna OSPS. 
Nótáil na cigirí go minic, i scoileanna inar breathnaíodh roinnt straitéisí maithe 
measúnaithe, nár cuireadh na straitéisí sin i bhfeidhm go comhsheasmhach leis na 
rang-ghrúpaí uile. Tá an sliocht seo a leanas ó thuairisc scoile tipiciúil de thráchtanna 
na gcigirí ina leith seo.  

Is bocht an fhorbairt atá ar an measúnú ar fhoghlaim na scoláirí san OSPS faoi 
láthair. Tá gá le cur chuige aontaithe agus comhsheasmhach i leith phróiseas an 
mheasúnaithe, taifeadadh agus coinneáil obair na scoláirí, agus tuairisciú ar 
fhoghlaim na scoláirí agus ar an dul chun cinn do thuismitheoirí. 

Agus athbhreithniú á dhéanamh acu ar cháipéisí pleanála, fuair na cigirí amach nár 
pléadh cleachtais measúnaithe san OSPS ach go hannamh ag cruinnithe pleanála 
ábhair. Chomh maith leis sin, sa chuid ba mhó de na scoileanna ar a tugadh cuairt, 
níor léirigh scoláirí a bhuail leis na cigirí feasacht ar an gcaoi ina rinneadh a ndul 
chun cinn san OSPS a mheas agus ba mhinic nach raibh siad eolach ar chúis, 
ábharthacht nó luach an mheasúnaithe san OSPS. Mhol cigirí do scoileanna go 
minic go raibh gá le cur chuige aontaithe agus comhsheasmhach i leith phróiseas an 
mheasúnaithe, taifeadadh agus coinneáil obair na scoláirí, agus tuairisciú ar 
fhoghlaim na scoláirí agus ar an dul chun cinn do thuismitheoirí. 
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Aibhsíonn na tátail seo an gá práinneach atá ann do scoileanna polasaí measúnaithe 
comónta a fhorbairt don OSPS. Chun an fhoghlaim is fearr a chruthú do scoláirí, ba 
chóir d’fhoirne OSPS mar ghrúpa aontú ar na huirlisí measúnaithe atá le húsáid leis 
na rang-ghrúpaí uile. Tá sé tábhachtach go mbeadh na huirlisí measúnaithe seo ag 
teacht go hiomlán le haidhmeanna agus cuspóirí an Chreata Churaclaim don OSPS 
sa tSraith Shóisearach agus leis na torthaí foghlama do gach modúl. Tá tuilleadh 
eolais agus comhairle ar mheasúnú san OSPS ar fáil in Oideachas Sóisialta, 
Pearsanta agus Sláinte sa Teastas Sóisearach: Treoirlínte do Mhúinteoirí (CNCM, 
2001). De réir mar chuirtear an Creat don tSraith Shóisearach i bhfeidhm ó 2014, ní 
mór measúnú leanúnach ar an bhfoghlaim agus measúnú chun na foghlama a bheith 
ina bpríomh-thacaí don teagasc agus don fhoghlaim thar na trí bliana sa tsraith 
shóisearach.  
 
 
5.3 MODHANNA MEASÚNAITHE 
 
Bhreathnaigh na cigirí modhanna measúnaithe éagsúla le linn na meastóireachtaí. 
Taispeántar iad seo i bhFigiúr 5.2. 
 
Figiúr 5.2: % de na scoileanna ina úsáideadh modhanna measúnaithe ar leith le linn na 
gceachtanna a breathnaíodh  
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Bhí an measúnú ina chomhpháirt lárnach i 68% de na ceachtanna a breathnaíodh. 
Mheas na cigirí, áfach, go raibh an cleachtas measúnaithe inranga neamhéifeachtúil 
i mbreis agus aon trian de na ceachtanna sin. 
 
5.3.1 Ceistiú  
Ba iad ceistiú inranga agus monatóireacht ar ghníomhaíochtaí ranga na modhanna 
measúnaithe ba mhinice a nótáladh sna ceachtanna a breathnaíodh. Thug na 
cleachtais seo deiseanna do mhúinteoirí monatóireacht agus measúnú a dhéanamh 
ar an dul chun cinn iarbhír sa cheacht agus aiseolas agus dearbhú láithreach a 
sholáthar do na scoláirí. Chuir siad bunús ar fáil freisin do theagasc breise, mar a 
léirítear sa sliocht seo a leanas ó thuairisc scoile. 

I gcás amháin, léirigh monatóireacht an mhúinteora ar thasc an scoláire go raibh 
roinnt lochtanna tábhachtacha in eolas na scoláirí roimh ré agus mar thoradh air sin 
rinne an múinteoir soiléiriú éifeachtúil ar na coincheapa a bhí lárnach sa topaic a bhí 
faoi chaibidil. 
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Nótáil cigirí go raibh ceistiú ardoird an-éifeachtúil ach go háirithe ag deireadh na 
grúpoibre nó na hoibre i bpéirí chun ligean do scoláirí eolas a phróiseáil agus chun 
deiseanna a sholáthar le míthuiscintí a shoiléiriú. Nótáladh cleachtas an-mhaith ar 
fad nuair a thug na ceisteanna an dúshlán do scoláirí eolas a úsáid agus naisc a 
dhéanamh le hábhar a mhúineadh roimhe sin. Fuair na cigirí amach, áfach, go raibh 
roinnt scóipe ann do mhúinteoirí forbairt a dhéanamh ar na teicnící ceistiúcháin a 
úsáideadh. Ach go háirithe, nótáil siad go raibh gá do mhúinteoirí ceisteanna a 
dháileadh níos cothroime i measc na scoláirí, machnamh níos cúramaí a dhéanamh 
ar fhrámú na gceisteanna, níos mó ama a thabhairt do scoláirí freagairt, agus ligean 
do scoláirí freagraí a roinnt ina bpéirí nó ina ngrúpaí beaga sula roinnfear iad leis an 
gcuid eile den rang. 
 
5.3.2 Tascanna baile a shannadh 
Uirlis luachmhar measúnaithe is ea tascanna baile a shannadh toisc go gcuidíonn sé 
le leanúnachas idir cheachtanna agus go dtugann sé deiseanna do scoláirí foghlaim 
a ghinearálú agus a chur i bhfeidhm. Mar sin féin, bhí tearcfhorbairt ar an modh 
measúnaithe seo i 52% de na scoileanna. Nótáladh dea-chleachtas i gcásanna ina 
rinneadh monatóireacht rialta ar obair bhaile agus ar obair ranga scríofa na scoláirí 
agus inar baineadh úsáid rialta as marcáil le trácht amháin.  
 
5.3.4 Féinmheasúnú  
Fuair na cigirí amach gur úsáideadh cleachtais féinmheasúnaithe i gceachtanna 
OSPS i mbreis agus leath de na scoileanna ar a tugadh cuairt. Tugtar cur síos ar 
straitéis amháin atá an-mhaith ar fad sa sliocht seo a leanas ó thuairisc scoile. 

Spreagadh na scoláirí chun athmhachnaimh phearsanta a chumadh ar a gcuid oibre 
mar chineál measúnaithe. Léiríonn an teicníc seo luach iontach an mheasúnaithe ag 
am na foghlama agus tugann sé fianaise mhaith ar fhoghlaim na scoláirí agus ba 
chóir do na múinteoirí uile é a fhorbairt a thuilleadh. 

Chuir roinnt de na scoileanna ar a tugadh cuairt Clár Scoile an Teastais Shóisearaigh 
(CSTS) ar fáil. Áiríonn an clár seo córas próifílithe ina bhfuil sraith de ráitis, gach 
ceann díobh a chuidíonn le scoláirí gabháil don fhéinmheasúnú. D’aimsigh na cigirí 
fianaise nach raibh ráitis foghlama OSPS in úsáid ach i 60% de na scoileanna 
incháilithe, rud a thugann le fios go bhfuil tuilleadh scóipe ann do chuspóirí foghlama 
CSTS a chomhtháthú i gcleachtais mheasúnaithe san OSPS. 

 
5.3.4 Obair thionscadail 
Baineadh úsáid as obair thionscadail mar mhodh measúnaithe i 49% de na 
ceachtanna a breathnaíodh. Mar sin féin, i neart cásanna ní raibh critéir forbartha a 
bheadh mar bhunús le haiseolas do scoláirí. Fuair na cigirí amach gur chuir sé seo 
teorainn le cumas foghlama na gníomhaíochta seo agus mhol siad go minic go 
gcumfaí critéir mheasúnaithe atá nasctha go soiléir leis na torthaí foghlama atá 
beartaithe don tasc don obair thionscadail uile. Chuirfeadh sé seo bunús ar fáil freisin 
d’aiseolas úsáideach chuig scoláirí agus tuismitheoirí. 
 
5.3.5  An phunann OSPS 
I 13% de na scoileanna ar a tugadh cuairt bhí córas measúnaithe punainne ar bun 
don OSPS inar roghnaigh scoláirí príomhphíosaí oibre le cur isteach i bpunann, ag 
baint úsáide as critéir a bhí sainithe go soiléir agus comhaontaithe. Ansin bhí feidhm 
ag an bpunann mar thaifead ar fhoghlaim scoláire i bpríomhréimsí agus úsáideadh í 
mar bhunús le féinmheasúnú scoláire agus le tuairisciú do thuismitheoirí. Ba chóir 
tuilleadh machnaimh a dhéanamh ar phunanna OSPS mar mhodh chun measúnú a 
dhéanamh ar dhul chun cinn scoláire.  
 
D’eisigh líon beag scoileanna teastais scoilbhunaithe mar aitheantas ar chríochnú 
chlár an OSPS sa tsraith shóisearach ag scoláirí. Mhol na cigirí é seo mar straitéis 
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an-mhaithe le gnóthachtáil scoláire a aithint. Sa Chreat don tSraith Shóisearach nua 
beidh deis ag scoileanna gnóthachtáil san OSPS a theastasú. 
 
 
5.4 COIMEÁD TAIFEAD 
 
Fuair na cigirí amach go raibh scóip ann le feabhas a chur ar cháilíocht choimeád 
taifead na múinteoirí do ranganna OSPS i dtromlach na scoileanna ar a tugadh 
cuairt. Cé gur choimeád múinteoirí taifid mhaithe ar thinreamh scoláirí i gceachtanna, 
bhí scóip shuntasach ann le feabhas a chur ar cháilíocht na dtaifead a coinníodh 
maidir le rannpháirtíocht ranga scoláirí agus maidir le dul chun cinn san OSPS. Mhol 
cigirí go minic go gcoinneodh múinteoirí taifid ar thinreamh na scoláirí, ar a ndul chun 
cinn agus ar a rannpháirtíocht sa rang. Ba chóir taifid ar an gclár oibre a clúdaíodh le 
gach rang a choinneáil freisin, mar threoir don phleanáil leanúnach.   
 
 
5.5 ÚSÁID NA DTORTHAÍ MEASÚNAITHE 
 
Tá scóip shuntasach ann d’fhorbairt ar an gcaoi ina n-úsáideann ranna ábhair agus 
múinteoirí OSPS torthaí measúnaithe mar threoir don teagasc agus don fhoghlaim. 
Bhí fianaise ann gur úsáideadh torthaí measúnaithe go héifeachtúil chun foghlaim na 
scoláirí a dhaingniú i leath de na scoileanna ar a tugadh cuairt. Níor úsáideadh 
torthaí measúnaithe mar threoir do phleanáil cláir, áfach, ach i 28% de na 
scoileanna.  
 
Nótáil na cigirí cleachtas an-mhaith i líon beag scoileanna áit, nuair a bhí modúl oibre 
críochnaithe agus mar chuid de chleachtadh athmhachnamhach, a líon scoláirí 
amach foirmeacha athbhreithnithe dheireadh topaice. D’fhéach na foirmeacha le 
tuairimí na scoláirí a fháil ar an eolas a fuarthas agus ar na scileanna a forbraíodh le 
linn an mhodúil. Lorgaíodh tuairimí na scoláirí freisin maidir le héifeachtúlacht na 
straitéisí teagaisc a úsáideadh. Tiomsaíodh an t-eolas ansin do gach bliainghrúpa, 
pléadh é ag na cruinnithe pleanála ábhair agus úsáideadh é mar threoir d’fhorbairt 
leanúnach an chláir OSPS sa scoil. Ba chóir an cleachtas sármháith seo a chur i 
bhfeidhm sna scoileanna uile. 
 
 
5.6 AISEOLAS DO THUISMITHEOIRÍ AGUS DO SCOLÁIRÍ 
 
I roinnt scoileanna, nótáil cigirí roinnt comhoibrithe an-mhaith le tuismitheoirí maidir 
leis an OSPS, mar a léirítear sa sliocht seo a leanas ó thuairisc scoile. 

Tá cumarsáid le tuismitheoirí maidir leis an OSPS forbartha réasúnta maith. Is féidir é 
seo a fheiceáil, mar shampla, i sraith de bhileoga tuismitheoirí/scoláirí a d’ullmhaigh 
an coiste áitiúil um Theagmháil Baile Scoile Pobail (TBSC).  

Déantar comhairliúchán le tuismitheoirí faoi ghnéithe de sholáthar an OSPS agus an  
OCG. Is cleachtas é freisin eolas scríofa a sholáthair do thuismitheoirí faoi na cláir, 
lena n-áirítear na topaicí OCG a chuirtear i láthair ag aoichainteoirí.  

Tá sé an-tábhachtach go gcuirfeadh na scoileanna uile na tuismitheoirí ar an eolas 
faoin gclár OCG agus go n-áiríonn polasaí OCG na scoile gnásanna soiléire chun 
tuismitheoirí a chur ar an eolas agus a bheith páirteach. Nótáil cigirí gur eagraigh 
roinnt scoileanna seimineáir do thuismitheoirí i gcomhair le cumann na dtuismitheoirí, 
chun cur leis an gclár OSPS. Cleachtas an-inmholta is ea é seo. 
 
In 81% de na scoileanna, tugadh aiseolas maidir le dul chun cinn scoláirí san OSPS 
ag cruinnithe tuismitheoirí-múinteoirí. Thug 60% de na scoileanna aiseolas freisin i 
bhfoirm tuairisce scoláire. Toisc nach raibh critéir agus gnásanna a bhí sainithe go 
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soiléir ann, áfach, ba mhinic go raibh an t-aiseolas teoranta do thráchtanna ar  
rannpháirtíocht ranga na scoláirí. Aibhsíonn sé seo a thuilleadh an gá le raon na 
straitéisí measúnaithe a úsáidtear san OSPS a leathnú agus a chur ar bhonn foirmiúil 
d’fhonn feabhas a chur ar an mbonn fianaise a threoraíonn an t-aiseolas do 
thuismitheoirí agus scoláirí. 

 

5.7 CINNTÍ AGUS MOLTAÍ MAIDIR LE MEASÚNÚ 
 

TRÉITHE AN DEA-CHLEACHTAIS 
 

• Sna ceachtanna inar breathnaíodh ceistiú, bhi na straitéisí ceistiúcháin a úsáideadh 
éifeachtúil go ginearálta i 90% de na cásanna.  

• Nótáladh cleachtais féinmheasúnaithe scoláire i gceachtanna OSPS i mbreis agus leath 
de na scoileanna ar a tugadh cuairt. 

• Sa chuid ba mhó scoileanna, bhí aiseolas maidir le dul chun cinn scoláirí san OSPS ar 
fáil ag cruinnithe tuismitheoirí-múinteoirí. 
 

BUARTHAÍ 
 

• Ní raibh polasaí measúnaithe comónta don OSPS aontaithe nó curtha i bhfeidhm ag 
ranna OSPS in 81% de na scoileanna.  

• Bhí an cleachtas measúnaithe inranga neamhéifeachtúil i mbreis agus aon trian de na 
ceachtanna a breathnaíodh. 

• Bhí scóip shuntasach ann le feabhas a chur ar cháilíocht choinneáil taifead na múinteoirí 
maidir le rannpháirtíocht ranga agus dul chun cinn na scoláirí san OSPS. 
 

MOLTAÍ 
 

• Ba chóir d’fhoirne OSPS mar ghrúpa aontú ar raon d’uirlisí measúnaithe le húsáid leis na 
rang-ghrúpaí uile ina scoil. 

• Ba chóir critéir mheasúnaithe, nasctha le torthaí foghlama atá beartaithe, a shonrú go 
soiléir. 

• Ba chóir measúnú agus monatóireacht a dhéanamh ar dhul chun cinn na scoláirí mar 
chomhpháirt dhílis de na ceachtanna. 

• Ba chóir taifid chruinne ar dhul chun cinn agus ar rannpháirtíocht na scoláirí sa rang a 
choinneáil mar threoir don phleanáil leanúnach agus mar bhonn fianaise úsáideach don 
tuairisciú do thuismitheoirí. 
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CAIBIDIL 6 
ACHOIMRE AR NA PRÍOMHCHINNTÍ AGUS NA PRÍOMH-MHOLTAÍ 
 
 
6.1 CÁILÍOCHT AN TSOLÁTHAIR ÁBHAIR AGUS NA TACAÍOCHTA SCOILE UILE 
 
CINNTÍ 
 
Chuir scoileanna ar fad ar a rinneadh cigireacht OSPS ar fáil sa tsraith shóisearach. I 
13% de na cásanna, bhí scóip ann, áfach, chun feabhas a chur ar rochtain na 
scoláirí ar an ábhar. 
 
Chuir 96% de na scoileanna ar a rinneadh cigireacht an OCG ar fáil do scoláirí na 
sraithe sinsearaí ach bhí éagsúlacht shuntasach i gcáilíocht an tsoláthair sin. Ní raibh 
polasaí OCG i bhfeidhm ach ag 56% de na scoileanna. 
 
Bhí an cleachtas le foireann a shannadh don OSPS go maith nó go han-mhaith in 
82% de na scoileanna. I mionlach suntasach de na scoileanna bhí scóip ann 
d’imlonnú níos éifeachtúla ar mhúinteoirí chuig an OCG sa tsraith shinsearach. 
 
Breathnaíodh go raibh tionchar dearfach ar cháilíocht sholáthar an chláir ag leibhéal 
na scoile sna háiteanna ina raibh rannpháirtíocht chórasach ag an mbainistíocht 
scoile agus ag múinteoirí le gníomhaíochta forbartha leanúnaí a bhaineann le OSPS. 
 
MOLTAÍ 
 
• I gcomhthéacs chlár reatha na sraithe sóisearaí, ba chóir do bhainistíocht scoile a 

chinntiú go gcuirtear an OSPS ar fáil do na scoláirí uile faoi réir riachtanais na 
hImlitreach M11/03. De réir mar a thugtar an Creat don tSraith Shóisearach nua 
isteach ó 2014, ba chóir do scoileanna a chinntiú go bpléann clár na sraithe 
sóisearaí a dhearann siad leis na prionsabail, na ráitis foghlama agus na 
príomhscileanna a bhaineann leis na réimsí a chlúdaítear faoi láthair san OSPS.  

 
• Ba chóir clár leathan agus cothrom OCG, mar a léirítear i gCuraclam agus 

Treoirlínte Eatramhacha OCG, a mhúineadh do scoláirí uile na sraithe sinsearaí, 
fiú mura bhfuil rang OSPS amchláraithe ann. Ba chóir don chlár seo a bheith á 
thacú ag polasaí scoile uile OCG, polasaí atá forbartha faoi réir Imlitir na Roinne 
0037/2010 Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta. 

 
• Ba chóir foirne teagaisc lárnacha, á stiúradh ag comhordaitheoir ábhair, a bhunú 

don OSPS sa tsraith shóisearach agus don OCG sa tsraith shinsearach. Ba chóir 
do bhainistíocht scoile clár FGL córasach agus céimnithe a éascú chun tacú le 
hobair na bhfoirne sin. 

 
 
6.2 CÁILÍOCHT NA PLEANÁLA ÁBHAIR AGUS AN ULLMHÚCHÁIN 
 
CINNTÍ 
 
Fuarthas amach go raibh cleachtais agus gnásanna scoile chun tacú leis an 
bpleanáil ábhair don OSPS éifeachtúil i 75% de na scoileanna. Mar sin féin, ní raibh 
cleachtais agus gnásanna chun tacú le pleanáil don OCG sa tsraith shinsearach 
éifeachtúil i dtromlach na scoileanna. 
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Bhí plean cláir don OSPS forbartha ag 83% de na scoileanna ar a rinneadh 
cigireacht ach níor leagadh béim imleor ar roinnt modúl an Chreata Churaclaim don 
OSPS sa tSraith Shóisearach i 21% de na pleananna cláir. Bhí laigí suntasacha ann i 
bpleanáil cláir don OCG sa tsraith shinsearach i 62% de na scoileanna ar a rinneadh 
cigireacht. 
 
Bhreathnaigh cigirí roinnt cleachtas athmhachnamhacha eiseamláracha i measc na 
múinteoirí, a thacaigh le feabhsúcháin leanúnacha sa phleanáil don OSPS agus don  
OCG. Sna cásanna seo bhí príomhról ag an gcomhordaitheoir ábhair ag stiúradh 
cláir oibre feabhsúcháin scoile a chuir feabhas ar theagasc agus ar fhoghlaim san 
OSPS agus san OCG.  
 
Bhí cáilíocht ghinearálta na pleanála d’acmhainní ag leibhéal na roinne ábhair go 
maith nó go han-mhaith in 85% de na scoileanna. 
 
MOLTAÍ 
 

• Ba chóir do bhainistíocht scoile cruinnithe pleanála ábhair don OSPS agus 
don OCG a sceidealú ar bhealach a chuireann ar chumas na mball foirne uile 
a mhúineann na hábhair a bheith i láthair. 

 
• Ba chóir go gcuimseodh pleananna cláir don OSPS sa tsraith shóisearach 

agus don OCG sa tsraith shinsearach na modúil uile den Chreat Curaclaim 
don OSPS sa tSraith Shóisearach agus a bheith ag teacht leis an gCuraclam 
agus Treoirlínte Eatramhach OCG.  

 
 
6.3 CÁILÍOCHT AN TEAGAISC AGUS NA FOGHLAMA SAN OSPS 
 
CINNTÍ 
 
Bhí cáilíocht na pleanála agus an ullmhúcháin roimh ré do na ceachtanna a 
breathnaíodh go maith nó go han-mhaith sa chuid ba mhó de na ranganna ar a 
tugadh cuairt. 
 
Dúradh go raibh leibhéal ginearálta chumas na múinteoirí i modheolaíochtaí 
éascaitheacha chun tacú le foghlaim ó thaithí go han-mhaith i 40% de na scoileanna 
agus nótáladh cleachtas maith i 48% eile de na scoileanna. Tugann tátail na 
gceistneoirí le tuiscint go bhfuil luach ag na scoláirí ar dheiseanna chun páirt a 
ghlacadh go gníomhach i gceachtanna. 
 
Sna ceachtanna ar fad a breathnaíodh, nach mór, léirigh scoláirí tuiscint mhaith ar an 
ábhar a clúdaíodh agus léirigh siad go raibh siad toilteanach páirt a ghlacadh. Mar 
sin féin, tugann tátail na gceistneoirí le tuiscint, cé go raibh ceachtanna OSPS 
éifeachtúil i gcomhair chumas na scoláirí eolas a shealbhú, ní éirigh chomh maith leo 
tacú le forbairt scileanna. 
 
Dúradh go raibh an t-atmaisféar sa seomra ranga go maith nó go han-mhaith i ngach 
cás, nach mór.  
 
MOLTAÍ 
 

• Ba chóir go léireodh na torthaí foghlama a roghnófar do cheachtanna 
cothromaíocht chuí idir an t-eolas ba chóir do scoláirí a shealbhú, na 
scileanna ba chóir a fhorbairt, agus na hiompraíochtaí dearfacha atá á 
gcothú. 
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• Ba chóir aird chuí a thabhairt sna ceachtanna uile ar straitéisí teagaisc a 

chomhshnaidhmeadh a threoraíonn scoláirí trí na ceithre chéim uile den 
fhoghlaim sa timthriall foghlama ó thaithí. 

 
• Ba chóir go mbeadh ar scoláirí gníomhaíochtaí scríofa a dhéanamh go rialta 

atá nasctha leis na torthaí foghlama atá beartaithe agus leis na straitéisí 
measúnaithe don cheacht. 

 
 
6.4 CÁILÍOCHT AN MHEASÚNAITHE SAN OSPS 
 
CINNTÍ 
 
Ba threise na laigí ná na láidreachtaí sna cleachtais mheasúnaithe a úsáideadh san 
OSPS i 56% de na scoileanna. 
 
Ní raibh polasaí measúnaithe comónta don OSPS aontaithe ag ranna OSPS in 81% 
de na scoileanna ar a tugadh cuairt. 
 
B’iad ceistiú inranga agus monatóireacht ar ghníomhaíochtaí ranga na modhanna 
measúnaithe ba mhó a breathnaíodh. Breathnaíodh roinnt úsáide an-éifeachtúla de 
cheistiú. Mar sin féin, bhí scóip ann le straitéisí a fhorbairt chun foghlaim na scoláirí a 
dhaingniú i dtrian de na ceachtanna a breathnaíodh. 
 
MOLTAÍ 
 

• Ba chóir d’fhoirne OSPS mar ghrúpa aontú ar raon d’uirlisí measúnaithe le 
húsáid leis na rang-ghrúpaí uile ina scoil. 

 
• Ba chóir critéir mheasúnaithe, nasctha leis na torthaí foghlama atá beartaithe, 

a shannadh go soiléir. 
 

• Ba chóir measúnú agus monatóireacht a dhéanamh ar dhul chun cinn na 
scoláirí mar chomhpháirt dhílis de na ceachtanna. 

 
• Ba chóir taifid chruinne ar dhul chun cinn agus ar rannpháirtíocht na scoláirí 

sa rang a choinneáil mar threoir don phleanáil leanúnach agus mar bhonn 
fianaise úsáideach don tuairisciú do thuismitheoirí. 
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www.education.ie An Roinn Oideachais agus Scileanna 

 
www.ncca.ie An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus 

Measúnachta 
 

www.pdst.ie An tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí 
 

www.sphe.ie An tSeirbhís Tacaíochta OSPS (Iar-bhunscoil) 
 

www.healthpromotion.ie Seirbhísí Cothaithe Sláinte  
 

www.hse.ie Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte  
 

www.dohc.ie An Roinn Sláinte agus Leanaí 
 

www.dcya.gov.ie An Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige 
 

www.nosp.ie An Oifig Náisiúnta um Fhéinmharú a Chosc 
 

www.mentalhealthireland.ie Meabhairshláinte Éireann 
 

www.headstrong.ie Lárionad Náisiúnta do Mheabhairshláinte Óige 
 

www.reachout.com Seirbhís Eolais um Mheabhairshláinte 
 

www.crisispregnancy.ie Clár FSS um Thoirchis Ghéarchéime 
 

www.glen.ie Líonra um Chomhionnanas Aerach agus Leispiach  
 

www.belongto.org Eagraíocht do dhaoine óga leispiacha, aeracha, 
déghnéasacha agus trasinscne ó aois 14 go 23 
 

www.webwise.ie Eolas faoi shábháilteacht idirlín 
 

www.drugs.ie Eolas faoi dhrugaí agus alcól 
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