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Réamhfhocal  

 
 

Tá mionléargas le fáil sa tuarascáil ilchodach seo ar thaithí 

na ndaltaí ar staidéar a dhéanamh ar an mBitheolaíocht 

mar chuid den tsraith shinsearach. Áirítear sa tuarascáil 

anailís ar cháilíocht an teagaisc agus na foghlama bunaithe 

ar 57 cigireacht ábhair a rinneadh idir na scoilbhlianta 

2006/07 agus 2009/10. Déileálann sí le measúnuithe ar 

cheachtanna bitheolaíochta san Ardteistiméireacht 

bhunaithe (AT), mar ábhar toghthach eolaíochta de chuid 

clár na hArdteistiméireachta Feidhmí (ATF) agus le cúrsaí 

Bitheolaíochta i gclár na hIdirbhliana (IB); cláir iad seo uile a 

chuireann leis an eolas agus leis na scileanna a 

d’fhoghlaim na daltaí mar chuid de chlár Eolaíochta na 

sraithe sóisearaí agus mar chuid den chlár Eolaíochta 

bunscoile.  
 

 

Áirítear anailís agus tráchtaireacht ar cháilíocht theagasc na 

Bitheolaíochta agus ar chaighdeáin foghlama na ndaltaí sa 

tuarascáil seo. Leagtar béim ar na dea-chleachtais ar fad a 

thug cigirí faoi deara i ranganna bitheolaíochta agus 

tarraingítear aird freisin ar na réimsí nach mór a fheabhsú i 

dteagasc agus i bhfoghlaim na Bitheolaíochta i gcláir na 

sraithe sinsearaí trí chéile.  
 

 

D’éirigh go maith le forfheidhmiú an tsiollabais 

Bitheolaíochta AT reatha, siollabas ar cuireadh tús lena 

theagasc i scoileanna in 2002. I measc na n-athruithe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

suntasacha dá dtagraítear dóibh sa tuarascáil seo tá méadú 

ar líon na ndaltaí, ar bhonn náisiúnta, atá ag roghnú an ábhair 

ag an ardleibhéal, an tionchar dearfach atá ag seisiúin 

inseirbhíse ar mhúinteoirí, agus na buntáistí a eascraíonn as 

níos mó úsáide a bhaint as teicneolaíocht faisnéise agus 

cumarsáide chun ceachtanna a ullmhú agus a theagasc. 

Tarraingítear aird freisin ar oilteacht mhúinteoirí bitheolaíochta 

cur ar chumas na ndaltaí measúnuithe eolasacha a dhéanamh 

faoi cheisteanna comhaimseartha bitheolaíochta, agus ar na 

torthaí dearfacha a bhaineann le forfheidhmiú cúrsa oibre 

saotharlainne agus oibre allamuigh do dhaltaí. Tá samplaí le 

fáil sa tuarascáil seo d’ardleibhéal nuálaíochta i ndearadh 

cúrsaí Bitheolaíochta don Idirbhliain, clár a leagann an-bhéim 

ar raon leathan scileanna inaistrithe a fhorbairt. Tagraítear sa 

tuarascáil do dhea-chleachtas i bhforbairt litearthacht 

eolaíochta na ndaltaí i rith an chláir ATF, agus leagtar béim ar 

an tábhacht a bhaineann le nasc a chruthú idir an 

Bhitheolaíocht agus gnáthshaol na ndaltaí. 
 

 

Beidh an t-eolas, na scileanna agus an tuiscint a 

theastaíonn le tabhairt faoi bhreisoideachas agus fostaíocht 

i réimsí eolaíochta ag daltaí a dhéanann staidéar ar an 

mBitheolaíocht ag an dara leibhéal. Cuireann sí ar a 

gcumas a gcuid acmhainneachta a bhaint amach mar aon 

le cur le forbairt inbhuanaithe an gheilleagair.  
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Réamhfhocal  
 
 
 
 
 
 
 
 

Tá sé i gceist go mbeidh an tuarascáil seo mar ábhar spéise do 

mhúinteoirí Bitheolaíochta agus gur áis a bheidh inti freisin a 

chabhróidh le lucht bainistíochta scoileanna, ranna ábhair agus 

múinteoirí le linn pleanála, féin-athbhreithnithe agus i bhfeabhsú 

cáilíocht an teagaisc agus na foghlama san ábhar. Tá súil agam go 

mbeidh an tuarascáil seo úsáideach freisin i gcur faisnéis ar fáil do 

bheartas curaclaim agus measúnaithe, mar aon le d’fhorbairt 

ghairmiúil na múinteoirí agus d’fhéinmheastóireacht scoile.  
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Comhthéacs na tuarascála seo  Caibidil 1  
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Réamhrá  

Tá an tuarascáil seo bunaithe ar anailís a rinneadh ar 

thuarascálacha a tháinig chun cinn ó chigireachtaí ábhair a 

rinne cigirí na Roinne Oideachais agus Scileanna i 57 iar-

bhunscoil idir 2006 agus 2010. Áirítear cur síos agus 

measúnú ar na cleachtais reatha a bhaineann le teagasc 

agus le foghlaim na Bitheolaíochta sa tsraith shinsearach in 

iar-bhunscoileanna sa tuarascáil seo. Rinneadh measúnú ar 

ranganna bitheolaíochta ag leibhéal na hArdteistiméireachta 

(AT) bunaithe, mar chuid d’ábhar toghthach eolaíochta Chlár 

na hArdteistiméireachta Feidhmí (ATF) agus mar chuid de 

Chlár na hIdirbhliana (IB).  
 

 

D’eascair na tuarascálacha a ndearnadh anailís orthu ó 

chigireachtaí a rinneadh mar chuid de mheastóireacht scoile 

uile (MSU) nó mar chigireachtaí ar ábhair aonair. Léiríonn an 

sampla de thuairiscí um chigireacht ábhair a úsáideadh mar 

bhonn leis an tuarascáil seo na cineálacha iar-

bhunscoileanna a áirítear sa chóras scoile; le réimse 

scoileanna uirbeacha, tuaithe agus fo-uirbeacha ar fud na 

tíre ina measc. Tá léargas le fáil ar na catagóirí scoileanna 

sna táblaí ar an leathanach seo:  

 
 
 
 
 
 
 

Cineál scoile  

Iar-bhunscoileanna deonacha  

Scoileanna an Choiste Gairmoideachais (CGO)  

Scoileanna pobail agus cuimsitheacha  

Iomlán  
 

Méid na scoile  
 

Níos lú ná 200 dalta  

Ó 200 go 500 dalta  

Níos mó ná 500 dalta  

Iomlán  
 

Scoileanna de réir inscne 
 

Scoileanna comhoideachais  

Scoileanna cailíní  

Scoileanna buachaillí  

Iomlán  

 
 
 
 
 
 
 

  Líon  

2 8  

2 0  

  9 

5 7  
 

  Líon  

6 

2 2  

2 9  

5 7  

  Líon  

3 2  

1 2  

1 3  

5 7  

 
 
 
 
 
 
 

Céatadán 
an tsampla 

 49%  

 35%  

 16%  

100%  
 

Céatadán 
an tsampla 

 10%  

 39%  

 51%  

 100%  
 

Céatadán 
an tsampla  

56%  

21%  

23%  

100%  
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Ag Breathnú ar Bhitheolaíocht   
 
 
 
 

1.2  Struchtúr agus cuspóir 
na tuarascála seo  

Tá Ag Breathnú ar Bhitheolaíocht ag teacht le creat 

measúnaithe na cigireachta ábhair mar atá sonraithe i Treoir 

don Chigireacht Ábhair ag an Dara Leibhéal (An Chigireacht, 

2004). Déanann sé scrúdú agus anailís ar thátail agus ar mholtaí 

an 57 tuairisc cigireacht ábhair a rinneadh faoi na ceannteidil seo 

a leanas:  

 cáilíocht an tsoláthair don ábhar agus na tacaíochta 

scoile uile  
 cáilíocht na pleanála agus an ullmhúcháin  
 cáilíocht an teagaisc agus na foghlama  
 cáilíocht an mheasúnaithe.  

 

Tá sé mar aidhm gur acmhainn do mhúinteoirí, d'údaráis scoile 

agus do lucht déanta beartas a bheidh san fhoilseachán seo. Is 

iad seo a leanas na haidhmeanna a bhaineann léi:  

 cáilíocht theagasc na Bitheolaíochta agus na 

caighdeáin foghlama a bhaineann na daltaí amach 

san ábhar mar a thug na cigirí faoi deara iad le linn na 

gcigireachtaí ábhair  
 réimsí a d'fhéadfaí a fheabhsú i dteagasc agus i 

bhfoghlaim na Bitheolaíochta a aithint  
 dea-chleachtais a dhearbhú agus a aibhsiú 
 cabhrú le lucht bainistíochta scoileanna, ranna ábhair 

agus múinteoirí féin-athbhreithniú a dhéanamh agus 

teagasc an ábhair a fheabhsú  
 cur le plé gairmiúil agus é a spreagadh maidir le 

teagasc na Bitheolaíochta  

 
 
 
 
 
 
 
 

 eolas a thabhairt do sheirbhísí tacaíochta scoile maidir 

le tionchar a gclár tacaíochta agus na gnéithe sin den 

ábhar a éilíonn tacaíocht bhreise.  
 
 

Téarmaí cainníochtúla úsáidte sa tuarascáil  Céatadáin  

Beagnach gach  Níos mó ná 90%   

An chuid is mó  75% - 90%  

Formhór  50% - 74%  

Níos lú ná leath  25% - 49%  

Líon beag  16% - 24%  

Roinnt  Suas go 15%  
 
 

1.3  Bitheolaíocht sa 
churaclam iar-bhunscoile 

Is gnách, mar chuid de chlár na hIdirbhliana (IB), go dtairgeann 

go leor scoileanna cúrsaí nó modúil ghearra Bitheolaíochta nó 

ábhair ghaolmhara bunaithe ar na húsáidí is féidir a bhaint as 

an mBitheolaíocht, mar chuid de chúrsa Eolaíochta nó mar 

chúrsa aonair. Ceadaítear, mar chuid den Idirbhliain, do 

scoileanna clár Bitheolaíochta a oireann dóibh féin a dhearadh. 

Spreagann treoirlínte na Roinne do Chlár na hIdirbhliana go 

mbainfeadh daltaí leas as obair thionscadail agus obair 

phunainne mar aon le hobair den chineál sin a chur ar 

taispeáint sa scoil. Tugtar deis mar chuid den chlár IB úsáid a 

bhaint as modhanna measúnaithe éagsúla, lena n-áirítear 

measúnú leanúnach, mar shampla.  



 
Comhthéacs na tuarascála seo  

Caibidil 1  

 
 
 
 
 

Cuireadh tús le siollabas reatha bitheolaíochta na 

hArdteistiméireachta i scoileanna in 2002 agus rinneadh an 

siollabas seo a scrúdú den chéad uair in 2004. Is ionann 

prionsabail, nósanna imeachta agus coincheapa na 

Bitheolaíochta agus thart ar 70% den siollabas agus áirítear 

gnéithe teicneolaíocha, polaitiúla, sóisialta agus 

geilleagracha an ábhair i measc an 30% eile. Áirítear 

saincheisteanna comhaimseartha bitheolaíochta agus 

comhéadan na Bitheolaíochta leis an teicneolaíocht sa 

siollabas trí chéile, a leagann béim freisin ar an modh 

eolaíoch. Chomh maith leis sin, cuireann an siollabas 

gnóthú scileanna praiticiúla chun cinn trí chúrsa oibre 

saotharlainne agus oibre allamuigh. Tá an siollabas 

bunaithe ar thart ar 180 uair an chloig i mbun ranga thar 

thréimhse dhá bhliain. Déantar daltaí a mheas go foirmiúil trí 

pháipéar scrúdaithe scríofa a dhéanamh ag deireadh an 

chúrsa. Déanann go leor daltaí a dhéanann staidéar ar an 

mBitheolaíocht don Ardteistiméireacht an cúrsa mar chuid 

de Ghairmchlár na hArdteistiméireachta (GCAT) de bhrí go 

bhfuil an t-ábhar san áireamh ar liosta na n-aicmí cáilitheach 

gairmábhar.  
 

Ainneoin nach n-áirítear an Bhitheolaíocht mar ábhar faoi leith 

ar chlár na hArdteistiméireachta Feidhmí, tá go leor gnéithe 

bitheolaíochta áirithe sna 4 mhodúl in ábhar toghthach 

eolaíochta an ATF agus déantar staidéar ar an toghaí sin i 

36% de na scoileanna a bhfuil an clár ATF á theagasc iontu. 

Dírítear sna modúil seo ar ghnéithe atá ábhartha don dalta; 

cosúil le sláinte, bia, agus saincheisteanna tomhaltóirí. Díreach  

 

 

 

 

mar atá i gceist leis an Ardteistiméireacht bhunaithe, léiríonn an 

cur chuige sna hábhair bitheolaíochta cur chuige eolaíoch,ina 

dhéantar taighde ar shaincheisteanna trí obair phraiticiúil sa 

saotharlann, obair allamuigh agus úsáid na  teicneolaíochta 

faisnéise agus cumarsáide.  
 
 
 

1.4  Rátaí rannpháirtíochta 
náisiúnta sa Bhitheolaíocht  

Tá méadú suntasach tagtha ar an líon daltaí atá ag tabhairt 

faoin mBitheolaíocht mar ábhar Ardteistiméireachta, rud atá ag 

teacht leis an siollabas athbhreithnithe a chur i bhfeidhm. 

Déanann beagnach gach dalta (91%) in iar-bhunscoileanna 

staidéar ar an Eolaíocht don Teastas Sóisearach agus sa 

tsraith shinsearach; go hiondúil roghnaíonn daltaí a 

dhéanann staidéar ar ábhar eolaíochta don 

Ardteistiméireacht an Bhitheolaíocht. Tá an Bhitheolaíocht á 

teagasc i mbeagnach gach iar-bhunscoil (97%). Is léir ó 

staitisticí, bunaithe ar eolas a cuireadh ar fáil don Roinn, go 

raibh 57% de chohórt iomlán na ndaltaí Ardteistiméireachta i 

ngach iar-bhunscoil ag déanamh staidéir ar an mBitheolaíocht 

sa bhliain acadúil 2009/10, i gcomparáid le 43% de dhaltaí a 

rinne staidéar ar an ábhar in 2001/02. Tá léargas ar an 

méadú atá ag teacht ar an líon daltaí atá ag tabhairt faoin 

mBitheolaíocht ag leibhéal na hArdteistiméireachta le fáil ar an 

gcéad leathanach eile, fig. 1.1.  
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Fig. 1.1: Céatadán na ndaltaí i ngach iar-bhunscoil 
ag déanamh staidéir ar an mBitheolaíocht san 
Ardteistiméireacht  

 

60%  
 
 

55%  
 
 

50%  
 
 

45%  
 
 

40%  
 
 

 

 

Bliain scoile   
 

Is éard atá i dTábla 1.1 ná comparáid idir na céatadáin 

choibhneasta iarrthóirí atá ag tabhairt faoin mBitheolaíocht sa 

ghnáthleibhéal (GL) agus san ardleibhéal (AL) i scrúduithe 

na hArdteistiméireachta idir 2001 agus 2010, mar atá 

foilsithe ag Coimisiún na Scrúduithe Stáit. Ó 2004, tráth ar 

scrúdaíodh an siollabas athbhreithnithe den chéad uair, tá 

méadú seasta tagtha ar an gcéatadán daltaí atá ag tabhairt 

faoin scrúdú ardleibhéil Bhitheolaíochta gach bliain go dtí 

an ráta reatha de 71.7% den chohórt iomlán atá ag 

déanamh staidéir ar an mBitheolaíocht agus, ag 

comhfhreagairt dó sin, tá an céatadán laghdaithe ag an 

ngnáthleibhéal go 28.3% den chohórt iomlán.  

 
 
 
 
 
 
 
Tábla 1.1: Céatadáin na n-iarrthóirí ag déanamh staidéir 
ar an mBitheolaíocht ag GL agus AL ó 2001-2010  
 
 

2001 2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009 2010 

%GL 39.4 37.6 39.2  33.3  31.1  31.5  32.1  31.1  28.5  28.3 

%AL  60.6 62.4 60.8  66.7 68.9 68.5  67.9  68.9  71.5 71.7  

 
 
Roghnaíonn meascán éagsúil daltaí a mbíonn gairmeacha 

nó oideachas tríú leibhéal an-difriúil ar intinn acu staidéar a 

dhéanamh ar an mBitheolaíocht don Ardteistiméireacht. I 

bhfianaise an líon mór daltaí a roghnaíonn staidéar a 

dhéanamh ar an mBitheolaíocht ar bhonn náisiúnta agus ó 

tharla go n-áirítear raon leathan cumas, spéiseanna agus 

riachtanas sa ghrúpa daltaí sin, ábhar dóchais is ea go 

bhfuil roinnt mhaith daltaí ag tabhairt faoin ábhar ag an 

ardleibhéal agus cúis dóchais do thodhchaí an ábhair an 

méid sin freisin.  
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Caibidil 2  
 
 
 
 
 

Cáilíocht an tsoláthair don ábhar agus na tacaíochta scoile uile  
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2.1  Rochtain na ndaltaí ar an 
mBitheolaíocht  

Mheas cigirí go raibh infhaighteacht agus soláthar na 

Bitheolaíochta san Idirbhliain an-mhaith: d'áirigh gach scoil a 

raibh Clár Idirbhliana á thairiscint aici Bitheolaíocht ar an gclár 

freisin. I bhformhór na gcásanna, áiríodh an Bhitheolaíocht mar 

chomhpháirt mhodúlach de chlár eolaíochta. I gcásanna eile 

bhí an Bhitheolaíocht á soláthar mar ábhar don bhliain iomlán 

nó mar shraith modúl gearr bitheolaíochta de chineálacha 

éagsúla.  
 

I ngach scoil, roghnaigh líon mór daltaí an Bhitheolaíocht mar 

ábhar Ardteistiméireachta. Rogha inmharthana ba ea an t-ábhar 

i gcónaí i raon na n-ábhar á dtairiscint don Ardteistiméireacht. 

Thuairiscigh na cigirí gur thug siad dea-chleachtas faoi deara i 

ndáil le rogha na n-ábhar i mbeagnach gach scoil, áit ina raibh 

roghanna ábhair deartha le freastal ar thosaíochtaí na ndaltaí 

bunaithe ar thorthaí suirbhé bliantúil. I roinnt cásanna, chuir 

scoileanna áirithe srianta i bhfeidhm trí iarraidh ar dhaltaí a gcuid 

ábhar a roghnú roimh thús a chur leis an Idirbhliain agus leanúint 

ar aghaidh le staidéar a dhéanamh ar na hábhair sin don 

Ardteistiméireacht. Ba cheart deireadh a chur lena leithéid de 

chleachtas mar níl sé ag teacht le prionsabail chlár na 

hIdirbhliana. Is clár faoi leith é an Idirbhliain agus níor cheart 

féachaint air mar an chéad bhliain de clár trí bliana 

Ardteistiméireachta. Moladh i dtuarascáil amháin, mar shampla:  

Ba cheart roghanna ábhair na hArdteistiméireachta a dhéanamh 

ag deireadh na hIB agus ba cheart go mbeadh deis ag gach dalta 

IB staidéar a dhéanamh ar an mBitheolaíocht mar mhodúl nó mar 

ábhar. 

 

 

 

 

 

 

Thug na cigirí faoi deara gur roghnaigh daltaí áirithe staidéar a 

dhéanamh ar an mBitheolaíocht gan an clár iomlán Eolaíochta 

a chríochnú ag leibhéal na sraithe sóisearaí. Ainneoin nach 

riachtanas éigeantach i ndáil le staidéar a dhéanamh ar an 

mBitheolaíocht é an cúrsa Eolaíochta a chríochnú, tá sé 

tábhachtach a bheith eolach ar choincheapa áirithe eolaíochta 

agus ar an modh eolaíoch. Is féidir úsáid a bhaint as modúl 

bitheolaíochta Idirbhliana chun an bhearna eolais seo a 

líonadh, ach ní chlúdaíonn sé coincheapa uile na sraithe 

sóisearaí agus níor cheart go ndéanfadh sé iarracht iad a 

chlúdach. Nuair a bhíonn daltaí nach bhfuil staidéar déanta 

acu ar Eolaíocht ag freastal ar rang bitheolaíochta 

Ardteistiméireachta, cruthaítear dúshláin do na daltaí agus do 

na múinteoirí araon. Dá bhrí sin, ba cheart go gcinnteodh 

scoileanna go dtugtar treoir agus comhairle cheart do dhaltaí 

atá ag smaoineamh ar staidéar a dhéanamh ar Bhitheolaíocht 

don Ardteistiméireacht mura bhfuil clár iomlán Eolaíochta 

curtha i gcrích acu mar chuid den tsraith shóisearach.  
 

In 85% de chásanna, thuairiscigh cigirí go raibh deis mhaith ag 

gach dalta, beag beann ar chumas, staidéar a dhéanamh ar an 

mBitheolaíocht don Ardteistiméireacht, daltaí a bhfuil 

riachtanas speisialta oideachais acu san áireamh. Féadfaidh 

daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu staidéar a 

dhéanamh ar an gcuraclam bitheolaíochta trí chur chuigí agus trí 

mhodheolaíochtaí éagsúla, 
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lena n-áirítear iad sin a leagann an-bhéim ar úsáid a bhaint as 

cur chuige gníomhach i leith na foghlama mar aon le eispéiris 

choincréiteacha a úsáid a bhaineann le timpeallacht agus 

réamhfhoghlaim na ndaltaí. I roinnt cásanna, áfach, bhí imní ar 

na cigirí go raibh rochtain ar an mBitheolaíocht teoranta do 

dhaltaí a bhfuil riachtanas speisialta oideachais acu. Ba é an 

chúis a bhí leis seo den chuid is mó ná nach raibh deis ag na 

daltaí seo staidéar a dhéanamh ar an Eolaíocht mar chuid den 

tsraith shóisearach. Moltar go mbeadh na deiseanna céanna 

ag gach dalta staidéar a dhéanamh ar ábhair éagsúla beag 

beann ar an leibhéal cumais a meastar a bheith ag an dalta, 

agus go mbeadh roghanna ábhair á ndéanamh ag daltaí i 

gcomhar lena dtuismitheoirí agus bunaithe ar chomhairle agus 

ar threoir a fháil ón scoil. 
 

Cé go roghnaíonn níos mó cailíní ná buachaillí an 

Bhitheolaíocht, thuairiscigh na cigirí gur measadh gur ábhar 

inmharthana don dá inscne a bhí ann, i scoileanna cailíní agus 

scoileanna buachaillí araon. I roinnt cásanna, i scoileanna 

beaga mar shampla nuair a bhí ar dhaltaí rogha a dhéanamh 

idir Bhitheolaíocht agus ábhar amháin eile, shonraigh na cigirí 

go bhféadfadh socruithe den chineál sin a bheith mar bhonn le 

daltaí ag roghnú ábhair bunaithe ar oiriúnacht mheasta don 

inscne, agus mhol cigirí do scoileanna áirithe déileáil leis an 

gceist seo dá réir.  
 

I 90% de chásanna, cuireadh daltaí i ngrúpaí ranga do 

Bhitheolaíocht na hArdteistiméireachta bunaithe ar chumas 

measctha. Bhí scoileanna a raibh níos mó ná grúpa amháin ag 

déanamh staidéir ar an mBitheolaíocht iontu san áireamh 

anseo. Ní raibh grúpaí sruthaithe ach i 4% de na scoileanna. I 

gcás na scoileanna eile, roinneadh na grúpaí ranga de réir 

gnáthleibhéil agus ardleibhéil gach bliain. Thuairiscigh na cigirí 

go raibh siad i bhfabhar grúpálacha cumais mheasctha agus 

thug siad faoi deara go raibh taithí ag múinteoirí bitheolaíochta, 

go ginearálta, ar dhéileáil le daltaí le cumais mheasctha ina 

ngrúpaí ranga. Mar atá luaite i gcuid 4.4, thuairiscigh na cigirí, 

sa chuid is mó de chásanna, gur spreag múinteoirí a gcuid 

daltaí an t-ábhar a thógáil ag an leibhéal is airde ar feadh an 

méid ama agus ab fhéidir. 

 
 
 

 
 
 
 

TRÉITHE AN DEA-CHLEACHTAIS 

 Bhí an Bhitheolaíocht san áireamh sa Chlár IB sna 

scoileanna ar fad a raibh clár dá leithéid á thairiscint acu  

 I mbeagnach gach scoil, cuireadh na roghanna ábhair in 

oiriúint ar bhonn bliantúil chun freastal ar thosaíochtaí na 

ndaltaí  

 In 85% de chásanna, bhí rochtain mhaith ag na daltaí uile 

ar an ábhar ag leibhéal na hArdteistiméireachta  

 Ranganna cumais mheasctha a bhí sna grúpaí ranga 

Bitheolaíochta i mbeagnach gach scoil  

 
 

ÁBHAIR IMNÍ  
 

 Bhí roinnt daltaí ag déanamh staidéir ar an 

mBitheolaíocht nach raibh staidéar déanta acu ar an 

Eolaíocht don Teastas Sóisearach  
 I roinnt cásanna, bhí rochtain ar an mBitheolaíocht 

teoranta do dhaltaí a raibh riachtanas speisialta 

oideachais acu  
 I roinnt cásanna, iarradh ar dhaltaí a gcuid ábhar a 

roghnú roimh an Idirbhliain, agus leanúint le staidéar a 

dhéanamh ar na hábhair sin don Ardteistiméireacht  
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2.2 Tráthchlárú agus 
imlonnú na múinteoirí  

I mbeagnach gach scoil, thuairiscigh na cigirí go raibh an 

líon ama a tugadh do Bhitheolaíochta ar an tráthchlár ag 

teacht le moltaí an tsiollabais. Moltar sa siollabas gur cheart 

go mbeadh cúig cheacht nó a choibhéis ann gach seachtain, 

40 nóiméad i ngach ceacht, agus go mbeadh rang dúbailte 

amháin san áireamh sa chúig cheacht. I roinnt scoileanna, 

bhí tréimhse níos lú ná 40 nóiméad i gceist leis na 

ceachtanna, ach bhí an méid ama ar fad thar an tréimhse 

dhá bhliain ag teacht le moltaí an tsiollabais agus measadh 

go raibh sé seo sásúil. Thuairiscigh cigirí roinnt easnamh a 

bheith ann i ndáil le tráthchlárú na Bitheolaíochta i roinnt 

bheag scoileanna. Níor mhair na ranganna ach 35 

nóiméad in dhá scoil, agus níor ceartaíodh an t-easnamh. 

Chiallaigh sé seo go raibh an méid ama le haghaidh 

ranganna bitheolaíochta níos lú ná mar a bhí molta sa 

siollabas. I measc na n-easnamh eile bhí tráthchlárú 

ranganna dúbailte i rith am sosa nó ní raibh ranganna 

dúbailte ar bith i gceist. D’fhéadfadh tionchar diúltach a 

bheith ag a leithéid sin de chleachtais ar fhorfheidhmiú 

chúrsa oibre praiticiúla do dhaltaí. I scoil amháin, eagraíodh 

ceachtanna aonair d’aon turas ar mhaithe le freastal ar 

riachtanais shonracha daltaí i gcomhthéacs na scoile sin. 

Measadh dea-chleachtas a bheith i réim áit a raibh 

ceachtanna scaipthe go cothrom i gcaitheamh na 

seachtaine agus b’amhlaidh an cás i mbeagnach gach 

scoil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Measadh dea-chleachtas a bheith i gceist nuair a bhí 

múinteoirí sannta do na cláir agus leibhéil éagsúla a 

múineadh ar bhonn rothlach agus áit a raibh na grúpaí 

céanna ranga faoi chúram acu le haghaidh dhá bhliain chlár 

na hArdteistiméireachta. Thuairiscigh na cigirí gur dea-

chleachtas é gur eagraíodh ionduchtú foirmiúil do mhúinteoirí 

bitheolaíochta nuacheaptha sa scoil agus sa roinn, agus go 

raibh múinteoir bitheolaíochta le taithí mar mheantóir acu i 

rith na chéad bhliana.  
 
 
 

TRÉITHE AN DEA-CHLEACHTAIS  

 I mbeagnach gach scoil, bhí an líon ama a tugadh do 
Bhitheolaíochta ar an tráthchlár ag teacht le moltaí an 
tsiollabais  

 Bhí na ceachtanna á ndáileadh go sásúil i gcaitheamh 
na seachtaine i mbeagnach gach cás  

 Sannadh múinteoirí do na cláir agus na leibhéil éagsúla ar 
bhonn rothlach agus bhí na grúpaí céanna ranga acu don 
chlár ar fad  

 
 

ÁBHAIR IMNÍ  

 Ardaíodh ceisteanna maidir le tráthchlárú i roinnt bheag 
scoileanna  
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2.3  Rochtain ar shaotharlanna  

Bhí an rochtain ar shaotharlann do cheachtanna 

Bitheolaíochta idir mhaith agus an-mhaith i mbeagnach gach 

scoil, ó ba rud é gur soláthraíodh an rochtain seo de ghnáth 

don rang dúbailte agus do chuid mhaith de na ranganna 

aonair chomh maith. Thug na cigirí solúbthacht faoi deara i 

measc na múinteoirí maidir le héascú rochtana ar 

shaotharlanna sna cásanna go raibh obair phraiticiúil nó 

tascanna áirithe pleanáilte acu do laethanta áirithe. Sa chuid 

is mó de scoileanna, bhí an rochtain ar an tsaotharlann do 

cheachtanna Bitheolaíochta leagtha amach de réir tráthchláir 

fhoirmiúil do na grúpaí ranga. I roinnt scoileanna, ní raibh an 

rochtain ar shaotharlann do cheachtanna bitheolaíochta 

róshásúil agus tharla sé seo de ghnáth nuair a bhí 

deacrachtaí le ceachtanna dúbailte a thráthchlárú sa 

tsaotharlann nó nuair a bhí éileamh an-mhór ar na 

háiseanna saotharlainne. Breathnaíodh cleachtas 

barrmhaith nuair a bhí saotharlanna á n-úsáid le haghaidh 

teagaisc agus foghlama sna hábhair eolaíochta amháin.  

 

 

TRÉITHE AN DEA-CHLEACHTAIS  
 

 Bhí an rochtain ar shaotharlann do cheachtanna idir mhaith 
agus an-mhaith i mbeagnach gach scoil  

 Sa chuid is mó de na scoileanna, bhí an rochtain ar an 
tsaotharlann leagtha amach de réir tráthchláir fhoirmiúil 

 

ÁBHAIR IMNÍ  
 

 I gcás roinnt scoileanna, ní raibh an rochtain ar shaotharlann 
do cheachtanna bitheolaíochta róshásúil, de ghnáth toisc 
deacrachtaí a bheith le socrú tráthchláir nó éileamh an-mhór 
ar na háiseanna saotharlainne 

 
 
 
 
 

2.4 Soláthar, eagrú agus 
úsáid áiseanna agus 
acmhainní  

Measadh go raibh ord agus cothabháil na saotharlann go maith 

nó go han-mhaith in 88% de na scoileanna a ndearnadh 

tuairisciú orthu agus, b’ábhar misnigh é go bhfuair na cigirí an 

oiread sin dea-chleachtais sa réimse seo. Thacaigh lucht 

bainistíochta sinsearach go mór le soláthar agus cothabháil 

saotharlainne de ghnáth. Bhí machnamh déanta ag an gcuid is 

mó de na scoileanna ina gcuid pleanála ar riachtanais 

chothabhála agus stocála na saotharlann amach anseo.  
 

Bhí flúirse acmhainní le haghaidh oibre praiticiúla le feiceáil in 

85% de na scoileanna agus ba leor an líon acmhainní a bhí ar 

fáil i 15% de na scoileanna, dar leis na cigirí. Bhí buiséad bliantúil 

i bhfeidhm do ranna ábhair chun acmhainní agus ábhair inchaite 

riachtanacha a mhaoiniú i 40% de na scoileanna. Bhí maoiniú á 

sholáthar ag an lucht bainistíochta nuair a d’iarr na múinteoirí é 

sa 60% eile de na scoileanna. Bhí na córais mhonatóireachta 

agus athsholáthraithe stoic éifeachtach agus bhí siad á n-éascú 

de ghnáth ag múinteoir comhordaitheora agus, i scoileanna 

áirithe, á mbainistiú go comhoibríoch ag múinteoirí. Rinne 

scoileanna áirithe iniúchadh bliantúil ar threalamh agus 

coinníodh clár trealaimh go leictreonach. Bhí gá le heagrú agus 

rochtain níos fearr ar acmhainní d’obair phraiticiúil i roinnt 

saotharlann agus rinne na cigirí moltaí iomchuí nuair a bhí sé seo i 

gceist.  
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Ba ghnách a fháil gur eagraigh múinteoirí acmhainní ar 

bhealach inrochtana ar mhaithe lena n-úsáid ag cuid mhaith 

múinteoirí a éascú. Ba ghnách go ndearnadh comhaontú ar 

chórais agus nósanna imeachta chun a leithéid d’ord agus 

d’inrochtaineacht a chothabháil i rith cruinnithe ranna ábhair. I 

mórán scoileanna, ina raibh an limistéar stórála á úsáid go 

minic, bhí boscaí acmhainní curtha le chéile ag na múinteoirí 

do roinnt gníomhaíochtaí praiticiúla. Rinne cigirí tuairisciú ar a 

leithéid d’eagrú inmholta mar seo a leanas de ghnáth:  
 

Tá na saotharlanna agus na limistéir ullmhúcháin/stórála curtha i 

láthair mar thimpeallachtaí atá dea-eagraithe, ina bhfuil cófraí atá 

lipéadaithe go soiléir a cheadaíonn rochtain éasca ar acmhainní 

le linn oibre praiticiúla.  
 

Thuairiscigh na cigirí go fabhrach ar fheabhsú na saotharlann 

le cairteacha nua-aimseartha, múnlaí, plandaí, leabhair agus 

grianghraif. Bhí a leithéid d’fheabhsú le feiceáil chomh maith 

sna seomraí ranga a bhí á n-úsáid mar bhonn-seomraí don 

Bhitheolaíocht. Thaispeáin cuid mhaith scoileanna ailt nuachtáin 

ar réimsí spéise tráthúla. Bhí dea-chleachtas le feiceáil nuair a 

léiríodh obair na ndaltaí, rud a chabhraigh le spreagadh breise 

amhairc agus foghlama a chruthú. Léirigh scoileanna áirithe 

eochairfhocail ón mBitheolaíocht le tacú le foghlaim. 

Úsáideadh cláir fógraí sna dorchlaí i scoileanna áirithe chun 

gairmeacha agus gníomhaíochtaí sna heolaíochtaí a chur chun 

cinn. I roinnt cásanna, mhol na cigirí go n-athrófaí na 

taispeántais ar bhonn níos minice i gcomhréir leis na hábhair 

a bhfuil staidéar á dhéanamh orthu, d’fhonn suim a 

chothabháil agus níos mó oibre atá déanta ag na daltaí a 

léiriú.  

 
 
 
 
 
 

TRÉITHE AN DEA-CHLEACHTAIS  

 Measadh ord agus cothabháil na saotharlann a bheith go 
maith nó go han-mhaith in 88% de na scoileanna  

 Fuarthas go raibh ardleibhéal eagrúcháin sa chuid is mó 
de na saotharlanna  

 Bhí flúirse acmhainní le haghaidh oibre praiticiúla le feiceáil 
in 85% de na scoileanna agus bhí leibhéal imleor 
acmhainní sa 15% eile  

 Cuireadh feabhas ar an gcuid is mó de na saotharlanna le 
taispeántais d’acmhainní teagaisc agus d’obair na ndaltaí 
a athraíodh ar bhonn rialta 

ÁBHAIR IMNÍ  

 Bhí gá le heagrúchán agus rochtain níos fearr ar 

acmhainní don obair phraiticiúil i roinnt saotharlann  
 
 
 

2.5 TFC agus acmhainní 
closamhairc  

Ar an iomlán, bhí leibhéal an tsoláthair d’acmhainní TFC agus 

closamhairc le tacú le teagasc agus foghlaim na 

Bitheolaíochta thar a bheith fabhrach. I mbeagnach gach 

scoil, bhí ríomhaire le rochtain idirlín leathanbhanda agus 

teilgeoir sonraí ar fáil i saotharlann. Bhí pleananna ag an líon 

beag scoileanna nach raibh na hacmhainní seo acu chun a 

leithéid a fháil. Bhí cláir d’ardchaighdeán, scáileáin oiriúnacha 

agus dallóga imleora mar ghnás acu, le tacú lena leithéid 

d’áiseanna. I roinnt scoileanna, shonraigh na cigirí úsáid  
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thairbheach a bheith á baint as ceamara digiteach chun 

taifead fótagrafach a dhéanamh ar fhlóra agus ar fhána na 

gnáthóige áitiúla. Bhí rochtain éasca ag gach scoil ar 

áiseanna closamhairc chun físeáin nó DVDanna a 

thaispeáint. Shonraigh na cigirí go raibh réimse maith 

acmhainní físeáin agus DVD ann don ábhar sa chuid is mó 

de scoileanna. I roinnt scoileanna, bhí timpeallacht fhíorúil 

foghlama ar líne forbartha na múinteoirí arbh fhéidir leis na 

daltaí a úsáid le tacú lena gcuid foghlama, rud a chuir ar a 

gcumas teacht ar nótaí ceachtanna, tascanna agus aiseolas.  
 
Bhí an chuid is mó de na múinteoirí ag coinneáil acmhainní 

teagaisc agus foghlama i bhformáid leictreonach, lena n-

áirítear léiriúcháin cheachtanna ar réimse leathan ábhar. 

Bhunaigh na múinteoirí bitheolaíochta i gcuid mhaith 

scoileanna fillteáin leictreonacha roinnte dá gcomhaid. 

Sonraíodh dea-chleachtas nuair a rinneadh líonrú ar 

ríomhairí na scoile, rud a cheadaigh rochtain ar chomhaid ó 

áit ar bith agus ó limistéar oibre na múinteoirí. D’aithin na 

cigirí go raibh gá ag múinteoirí níos mó taithí a fháil ar úsáid 

TFC i líon beag cásanna. Sna cásanna seo, mhol na cigirí dul i 

mbun cúrsaí modúlacha nó iarracht a dhéanamh líonrú le 

comhghleacaithe ionas gur féidir breis comhtháthaithe a 

dhéanamh ar TFC i gcleachtais teagaisc.  
 
Bhí trealamh logála sonraí ar fáil i mbeagnach gach scoil. Ó 

ba rud é go ndearnadh maoiniú ar an trealamh do na 

heolaíochtaí fisiceacha agus ceimiceacha, áfach, agus go 

mbíonn costas mór ar thóireadóirí do ranna bitheolaíochta, 

tá sé intuigthe nach bhfuil na tóireadóirí ar leith le haghaidh 

oibre praiticiúla bitheolaíochta faighte ach i líon beag 

scoileanna. Is féidir logáil sonraí, mar mhodh bailithe sonraí, 

 

 
 
 
 
 
 
 

a úsáid chun imscrúduithe a dhearadh sa Bhitheolaíocht agus 

ba chóir tuilleadh machnaimh a dhéanamh uirthi. Sa chás go 

bhfuil an trealamh ar fáil sa scoil agus go gceadaíonn an maoiniú 

é, ba chóir do mhúinteoirí bitheolaíochta buiséadú a dhéanamh, le 

himeacht ama, le haghaidh aonaid amháin trealaimh do cheann 

amháin de na turgnaimh bhitheolaíocha ar a laghad agus pleanáil 

a dhéanamh d’fhorbairt inniúlachta múinteoirí in úsáid na 

teicneolaíochta. Sholáthair an tSeirbhís Tacaíochta 

Bitheolaíochta (STB), a corpraíodh sa tSeirbhís um Fhorbairt 

Ghairmiúil do Mhúinteoirí (SFGM) in 2010, cúrsaí inseirbhíse 

maidir le cur i bhfeidhm logála sonraí agus tá leas bainte ag 

roinnt múinteoirí as sin, ach tá úsáid na teicneolaíochta seo sa 

Bhitheolaíocht teoranta go maith go fóill.  
 
 
 
 
 

TRÉITHE AN DEA-CHLEACHTAIS 

 Bhí leibhéal an tsoláthair acmhainní TFC agus 
closamhairc thar a bheith fabhrach i mbeagnach gach 
scoil  

 Bhí na ríomhairí líonraithe i scoileanna áirithe, rud a 
cheadaigh do mhúinteoirí bitheolaíochta teacht ar 
chomhaid ó áit ar bith  

 Bhí timpeallacht fhíorúil foghlama forbartha ag roinnt 
scoileanna arbh fhéidir leis na daltaí a úsáid le tacú lena 
gcuid foghlama 

 

ÁBHAIR IMNÍ  

 Tá úsáid na logála sonraí mar chuid d’obair phraiticiúil sa 
Bhitheolaíocht an-teoranta go fóill  
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2.6 Forbairt ghairmiúil na 
múinteoirí  

 

Ba mhinic a rinne tuarascálacha na gcigirí tagairt don 

tacaíocht an-mhaith a thug lucht bainistíochta do mhúinteoirí 

le freastal ar imeachtaí forbartha gairmiúla a soláthraíodh go 

seachtrach, go háirithe an oiliúint inseirbhíse a sholáthair na 

seirbhísí tacaíochta.  
 

Chonacthas do na cigirí go raibh múinteoirí 

forchéimnitheach agus tiomanta do bheith ar an eolas faoi 

fhorbairtí agus nuálaíochtaí sa siollabas. Bhí cuid mhaith 

cásanna ann de dheiseanna a bhí glactha ag múinteoirí le 

bheith páirteach in imeachtaí forbartha gairmiúla go 

náisiúnta agus go hidirnáisiúnta. Mhaoinigh an scoil 

ballraíocht i gCumann Eol Oidí na hÉireann le haghaidh 

múinteora amháin nó níos mó i dtuairim is 25% de na 

scoileanna. Fuair na cigirí go raibh naisc láidre cruthaithe ag 

roinnt múinteoirí leis na seirbhísí tacaíochta trína n-ionaid 

oideachais áitiúla agus go raibh teagmháil ghníomhach á 

déanamh acu leis an tseirbhís. Shonraigh siad chomh maith 

go raibh inniúlachtaí ábhartha agus inmhianaithe forbartha ag 

múinteoirí áirithe bitheolaíochta tríd an teagmháil seo. Mhol 

na cigirí an fhaisnéis óna leithéid de chúrsaí a roinnt le 

múinteoirí eile sa scoil. Ba mhór an chabhair é a leithéid de 

chur chuige maidir le faisnéis a fuarthas de thoradh taithí 

forbartha gairmiúla a scaipeadh ar an líon beag múinteoirí 

bitheolaíochta nár fhreastail go fóill ar oiliúint inseirbhíse mar 

 

 

 

 

 

 

chuid den siollabas athbhreithnithe. Agus í ag trácht ar an ábhar 

seo, bhí an méid seo scríofa i dtuarascáil amháin:  

 

Tá múinteoirí bitheolaíochta áirithe páirteach go gníomhach san 

STB mar chuid d’Fhoireann Deartha Múinteoirí agus sa 

tionscadal náisiúnta Discover Sensors. Bhí fianaise ann gur 

sholáthair a leithéid de rannpháirtíocht foinse mhór smaointí 

úsáideacha do theagasc na Bitheolaíochta, rud ar bhain 

comhghleacaithe teagaisc agus daltaí tairbhe aisti.  
 

Labhair na múinteoirí bitheolaíochta go han-dearfach faoin 

ardchaighdeán tacaíochta agus acmhainní a bhí á thairiscint 

ag pearsanra na seirbhíse tacaíochta agus ag láithreán 

gréasáin an STB. Thug obair na seirbhísí tacaíochta don 

Bhitheolaíocht spreagadh ar leith d’fhorbairt scileanna agus 

sholáthair sí acmhainní d’ardchaighdeán do gach aonad den 

siollabas. Tá líon mór acmhainní thar a bheith oiriúnach, lena n-

áirítear léiriúcháin, beochana, ábhar measúnaithe agus 

lámhleabhar saotharlainne do mhúinteoirí bitheolaíochta 

forbartha ag múinteoirí do mhúinteoirí agus scaiptear iad seo trí 

mheán cúrsaí, imeachtaí agus láithreán gréasáin an STB. 

Áirítear chomh maith ar an láithreán gréasáin fóram 

díospóireachta ar líne do mhúinteoirí chun ceisteanna agus 

smaointí a bhreacadh, malartán acmhainní, acmhainní do 

theagasc na Bitheolaíochta trí mheán na Gaeilge agus nasc le 

cúrsa sláinte agus sábháilteachta ar líne. Le blianta beaga 

anuas, cuirtear DVD le chéile gach bliain d’acmhainní a 

bhíonn bailithe go náisiúnta ag foireann éascaitheoirí áitiúla 

agus tá múinteoirí tar éis glacadh leis seo go fonnmhar. Fuair 

na cigirí go raibh na múinteoirí in ann teagmháil iomlán a 

dhéanamh le agus forfheidhmiú iomlán a dhéanamh ar na  
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hathruithe curaclaim riachtanacha mar thoradh ar an 

oideachas inseirbhíse a bhíonn á sholáthar ag na seirbhísí 

tacaíochta. Bhain siad de thátal as go raibh éifeacht thar a bheith 

suntasach agus dearfach ag an tseirbhís tacaíochta don 

Bhitheolaíocht ar fhorbairt teagaisc agus foghlama san ábhar.  
 
 
 

TRÉITHE AN DEA-CHLEACHTAIS  

 Ar bhonn comhsheasmhach, tá múinteoirí spreagtha 

agus éascaithe ag lucht bainistíochta na scoileanna le 

freastal ar chúrsaí forbartha gairmiúla  

 Fuair na cigirí go minic go raibh na múinteoirí 

forchéimnitheach agus tiomanta do bheith ar an eolas 

faoi fhorbairtí agus nuálaíochtaí sa siollabas  

 Forbraíodh líon mór acmhainní agus ábhar thar a bheith 

oiriúnach le tacú le teagasc agus foghlaim na 

Bitheolaíochta  

 Bhí na múinteoirí go léir in ann déileáil leis na hathruithe 

riachtanacha curaclaim, mar aon leo a chur i bhfeidhm, 

mar thoradh ar an oideachas inseirbhíse a sholáthair na 

seirbhísí tacaíochta  
 

ÁBHAIR IMNÍ 

 Tá mionlach beag múinteoirí bitheolaíochta ann nach 

bhfuil aon oiliúint inseirbhíse curtha orthu maidir leis an 

siollabas athbhreithnithe agus nach n-úsáideann na 

hacmhainní agus an láithreán gréasáin a sholáthraíonn 

an tseirbhís tacaíochta don Bhitheolaíocht 

 
 
 
 
 
 

2.7 Sláinte agus sábháilteacht  

Bhí ráiteas sláinte agus sábháilteachta ag gach scoil. 

Sonraíodh dea-chleachtas sna cásanna ina raibh ráiteas 

sláinte agus sábháilteachta cothrom le dáta dréachtaithe, i 

gcomhréir leis an Acht um Shábháilteacht, Sláinte agus 

Leas ag an Obair 2005 agus leis na Rialacháin um 

Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair (Feidhm 

Ghinearálta) 2007, inar aithníodh rioscaí maidir le 

saotharlanna eolaíochta agus na bearta le cur i bhfeidhm 

chun na rioscaí sin a íoslaghdú. Fuair na cigirí nach raibh na 

ráitis sábháilteachta cothrom le dáta i roinnt cásanna áfach, 

nó nár cuireadh iad in iúl don fhoireann go léir. Ina leithéid de 

chásanna, mhol na cigirí gur chóir tús áite a thabhairt do na 

saincheisteanna seo.  
 
 

Thug na múinteoirí tús áite do bhainistíocht ghníomhach ar 

shaincheisteanna sábháilteachta le linn obair phraiticiúil na 

ndaltaí sna scoileanna go léir, mar a bhí le feiceáil san úsáid a 

baineadh as trealamh cosanta phearsanta iomchuí agus 

iompar ceart na ndaltaí i rith a gcuid oibre praiticiúla. Bhí 

rialacha sábháilteachta saotharlainne ar taispeáint go soiléir 

de ghnáth, cé go ndearna cigirí moltaí i roinnt cásanna maidir 

le feabhsuithe áirithe a bhí de dhíth. Bhí an chuid is mó de na 

saotharlanna dea-chóirithe agus chloígh siad le caighdeáin 

sábháilteachta nua-aimseartha. Ba bheag easnamh a bhí ann 

agus chuimsigh siad comharthaíocht, stóráil ceimiceán agus 

aonrú gáis agus dhírigh na cigirí go léir orthu seo ina gcuid 

moltaí. Nuair a bhí a leithéid riachtanach, díríodh aird na 

scoileanna ar fhaisnéis faoi stóráil ceimiceán a bhí ar fáil tríd  
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an tseirbhís tacaíochta do na heolaíochtaí, ó ba rud é go 

raibh feabhsuithe ag teastáil maidir le stóráil ceimiceán i 

15% de na scoileanna.  
 
 

TRÉITHE AN DEA-CHLEACHTAIS 

 Tugadh tús áite do bhainistíocht ghníomhach ar 
shaincheisteanna sábháilteachta i gcónaí i rith obair 
phraiticiúil na ndaltaí  

 Bhí nósanna imeachta i bhfeidhm le haghaidh stóráil 
shábháilte agus cheart ceimiceán in 85% de na cásanna 

 

ÁBHAIR IMNÍ  

 Ní raibh na ráitis sábháilteachta cothrom le dáta i 
gcónaí i roinnt cásanna, ná curtha in iúl don fhoireann 
go léir  

 Ba cheist fhéideartha sábháilteachta í stóráil 
ceimiceán i roinnt scoileanna  
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3.1 Ranna ábhair  
Fuair na cigirí go raibh na struchtúir agus na cleachtais 

phleanála chomhoibríocha dea-bhunaithe sna scoileanna. 

Bhí roinn ábhair agus a cuid struchtúr sna scoileanna ag 

tacú leis an bpróiseas pleanála le haghaidh ábhar 

eolaíochta. I mbeagnach gach cás, bhuail an fhoireann 

eolaíochta le chéile go rialta agus bhí na múinteoirí 

bitheolaíochta mar chuid de na cruinnithe seo. Fuarthas gur 

thacaigh lucht bainistíochta scoileanna go mór le pleanáil 

fhoirmiúil. D’oibrigh na múinteoirí eolaíochta mar fhoireann 

de ghnáth chun an plean eolaíochta a fhorbairt don scoil, ag 

díriú go príomha ar chúrsaí eagrúcháin agus curaclaim. Bhí 

roinn eolaíochta i mbeagnach gach scoil, ina raibh múinteoir 

amháin ag feidhmiú mar chomhordaitheoir. Tá méadú ag 

teacht ar rothlú an róil seo i measc na múinteoirí eolaíochta, 

agus is inmholta an rud é seo. Bhí dea-chleachtas le 

tabhairt faoi deara chomh maith i socrú cláir oibre do 

chruinnithe agus i ndéanamh taifead ar mhiontuairiscí. 

Chomh maith leis sin, tá ról na gcomhordaitheoirí á fhorbairt 

maidir leis an gceannasaíocht a thugann siad don teagasc; 

bíonn siad páirteach uaireanta i spreagadh múinteoirí chun 

modhanna teagaisc agus foghlama a phlé, i ndéanamh 

anailís ar thorthaí scrúdaithe, i ndéanamh athbhreithniú ar 

phleananna agus ag scaipeadh faisnéise ó chúrsaí. Tugadh 

dea-chleachtas den scoth faoi deara i roinnt cásanna nuair a 

d’éascaigh comhordaitheoirí leagan amach na dtosaíochtaí le 

haghaidh forbartha go bliantúil agus nuair a d’fhorbair 

múinteoirí pleananna gnímh thart timpeall orthu seo; mar 

shampla, ag socrú sprice chun gnóthachtáil daltaí san ábhar a 

fheabhsú.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Sa chuid is mó de na scoileanna, rinne múinteoirí 

bitheolaíochta cumarsáid lena chéile go minic, go háirithe 

mar thoradh díreach ar acmhainní a roinnt. Tharla 

comhpháirtíocht níos foirmiúla nuair a d’oibrigh múinteoirí le 

chéile chun plean ábhair nó clár bitheolaíochta IB a 

fhorbairt. Fuarthas nár tharla sé ach i scoileanna móra gur 

éascaíodh cruinnithe foirmiúla do mhúinteoirí bitheolaíochta 

mar ghrúpa discréideach taobh amuigh de chruinnithe na 

roinne eolaíochta.  
 

Bhí ardleibhéal comhghleacaíochta agus 

comhthacaíochta le tabhairt faoi deara i measc 

múinteoirí bitheolaíochta. Sonraíodh go raibh an leibhéal 

comhoibrithe i measc múinteoirí bitheolaíochta go maith 

nó go han-mhaith in 80% de na scoileanna. Thuairiscigh 

cigirí go fabhrach ar na cásanna ina raibh múinteoirí 

nuacheaptha ag fáil meántóireachta i rith na bliana ó 

mhúinteoir le taithí. Ar an gcaoi chéanna, rinneadh 

taifead ar thráchtanna dearfacha nuair a thug 

comhghleacaithe tacaíocht leanúnach dóibh siúd a bhí i 

mbun teagaisc ar an gclár bitheolaíochta IB nó ar ábhar 

toghthach eolaíochta an ATF den chéad uair. I líon beag 

cásanna, bhí comhoibriú lag idir na múinteoirí 

bitheolaíochta agus iad i mbun oibre go neamhspleách. 

D’fhonn obair foirne a mhéadú sna scoileanna seo, mhol na 

cigirí go socródh na múinteoirí bitheolaíochta am cruinnithe 

rialta chun cur chuigí teagaisc a phlé le haghaidh ábhar 

áirithe nó chun oibriú le chéile le comhaid roinnte 

d'acmhainní agus d’uirlisí measúnaithe a chruthú.  
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Tá deiseanna maidir le comhoibriú agus roinnt dea-chleachtas 

ar fáil chomh maith do mhúinteoirí bitheolaíochta trí mheán na 

bhFoirne Deartha Múinteoirí agus na dtionscadal Taighde 

Feidhmeach arna bhforbairt ag an tseirbhís tacaíochta don 

Bhitheolaíocht agus tá sonraí na nithe seo ar fáil ag 

http://biology.slss.ie nó trí naisc ar láithreán gréasáin na 

Seirbhíse um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí (SFGM), 

www.pdst.ie.  
 
 
 

TRÉITHE AN DEA-CHLEACHTAIS   

 I mbeagnach gach cás, oibríonn múinteoirí 
bitheolaíochta mar chuid de roinn ábhair agus forbraíonn 
siad plean don ábhar  

 Sa chuid is mó de scoileanna, tá ardleibhéal 
comhoibrithe agus comhairliúcháin i measc na 
múinteoirí bitheolaíochta uile, ní amháin na múinteoirí 
sin a bhíonn ag roinnt áiseanna saotharlainne  

 Is léir go bhfuil ról na gcomhordaitheoirí á fhorbairt 
maidir leis an gceannasaíocht a thugann siad don 
teagasc  

 Tugadh dea-chleachtas faoi deara nuair a leag múinteoirí 
amach spriocanna le haghaidh forbartha bliain i ndiaidh 
bliana agus nuair a bunaíodh pleananna gnímh ar na 
spriocanna sin  

ÁBHAIR IMNÍ  

 I roinnt beag scoileanna, bhí comhoibriú lag idir na 
múinteoirí bitheolaíochta agus iad i mbun oibre go 
neamhspleách  

 Ní raibh pleanáil ghnímh le tabhairt faoi deara ach i 
gcorrchás  

 
 
 
 
 
 
 

3.2 Pleanáil d’acmhainní  

Measadh go raibh an raon áiseanna teagaisc agus foghlama a 

bhí ar fáil in 84% de na scoileanna go maith nó an-mhaith. Ba 

léir do na cigirí go raibh obair mhaith déanta ag na múinteoirí 

chun raon leathan áiseanna a ullmhú agus a aimsiú, lena n-

áirítear acmhainní téacs-bhunaithe, léiriúcháin a d'úsáid meáin 

éagsúla, gearrthóga físe, íoslódálacha gréasáin agus 

ionsamhluithe 3D. I ngach cás, tugadh faoi deara go raibh 

comhaid phearsanta curtha i dtoll a chéile ag na múinteoirí go 

léir, comhaid ina raibh éagsúlacht d’áiseanna teagaisc, de 

bhileoga eolais, de mheasúnuithe agus d’ábhair thacaíochta 

eile. Tá múinteoirí bitheolaíochta anois ag baint níos mó úsáide 

éifeachtaí as TFC chun áiseanna a aimsiú, a dhearadh agus a 

stóráil. Tá céatadán beag múinteoirí ag baint úsáide as 

comhaid pháipéir. Ba léir go raibh na háiseanna a bhí á gcur ar 

fáil ag na seirbhísí tacaíochta á n-úsáid i mbeagnach gach 

scoil agus mheas na cigirí go raibh tairbhe mar ba chóir á baint 

as láithreán gréasáin agus as fóram ar líne na seirbhíse 

tacaíochta. Bhí raon leathan cairteacha agus múnlaí 

oiriúnacha ar fáil sa chuid is mó de na scoileanna. Mhol an 

chuid is mó de na tuarascálacha cáilíocht na n-acmhainní a bhí 

á n-úsáid sna ceachtanna d’fhonn cur leis na próisis foghlama. 

Measadh nach raibh gá ach i líon beag cásanna forbairt agus 

éagsúlú a dhéanamh ar an raon acmhainní a bhí sonrach don 

ábhar d'fhonn freastal ar na cumais agus ar na stíleanna 

éagsúla a bhí san áireamh sa ghrúpa ranga. Áit ar tugadh a 

leithéid faoi deara rinne na cigirí moltaí oiriúnacha.  
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I 68% de na scoileanna, tugadh dea-chleachtas na 

múinteoirí maidir lena n-acmhainní teagaisc a roinnt faoi 

deara. Bhí na hacmhainní seo ar fáil do na múinteoirí go 

héasca de bharr go raibh spás stórála lárnaí forbartha ag na 

múinteoirí dóibh. Bhí go leor acmhainní teagaisc agus 

foghlama ar an líonra ríomhairí in a lán scoileanna. Ní raibh 

bunachar sonraí nó fardal den raon iomlán áiseanna 

teagaisc agus foghlama d'ábhair agus do chláir éagsúla ach 

i 6% de na scoileanna, áfach. Ba chóir do gach scoil tús áite 

a thabhairt dá leithéid de bhunachar sonraí a bhunú. 

Chabhródh a leithéid le teagasc agus le foghlaim a 

phleanáil, le buiséadú agus le hacmhainní a ordú.  
 

TRÉITHE AN DEA-CHLEACHTAIS   

 Roinneann formhór na múinteoirí bitheolaíochta a 

gcuid acmhainní teagaisc agus foghlama lena chéile  

 Úsáidtear raon feiliúnach áiseanna teagaisc agus 

foghlama sa chuid is mó de na scoileanna  

 De réir a chéile, tá níos mó úsáide éifeachtaí á baint ag 

múinteoirí bitheolaíochta as TFC chun acmhainní 

teagaisc agus foghlama a aimsiú, a dhearadh agus a 

stóráil 

ÁBHAIR IMNÍ  

 Tá sé riachtanach fardal a fhorbairt den raon iomlán 

acmhainní teagaisc agus foghlama atá ann le haghaidh 

ábhar agus clár i mbeagnach gach scoil  

 
 
 
 
 
 
 

3.3 An plean ábhair  

Thuairiscigh na cigirí go raibh plean ábhair comhaontaithe don 

Bhitheolaíocht, mar cháipéis leis féin sa bhreis ar an bplean 

eolaíochta, forbartha ag na múinteoirí bitheolaíochta in 87% de 

na scoileanna, agus ábhar dóchais ba ea an méid sin. Ní raibh 

plean sásúil nó plean comhoibritheach i bhfeidhm i mionlach 

de na scoileanna, agus ba iad na múinteoirí aonair a bhí i 

mbun a bpleananna a chur i dtoll a chéile.  
 

 

Tugadh dea-chleachtas faoi deara sa chás go raibh na 

múinteoirí solúbtha maidir le seicheamhú na n-ábhar gach 

téarma agus nuair a bhí ar a gcumas a bheith nuálach faoin 

scéim chomhaontaithe as a stuaim féin. Bhí éagsúlacht 

shuntasach le tabhairt faoi deara, áfach, in ábhair an phlean 

Bitheolaíochta: sna pleananna is bunúsaí ní raibh ach liosta 

de shraith ábhar curaclaim a bhí le clúdach gach bliain. Bhí 

formhór na bpleananna ábhair bhitheolaíochta sásúil, áfach. 

Sa chuid is mó de chásanna, bhí sraith chleachtas 

comhaontaithe san áireamh sa phlean, cosúil le hobair bhaile 

agus measúnú, measúnú le haghaidh foghlama san áireamh. 

Chomh maith leis sin, bhí pleananna difriúla ann don IB, AT 

agus ATF. Bhí fianaise ar phleanáil le haghaidh sláinte agus 

sábháilteachta le tabhairt faoi deara i mbeagnach gach cás. 

Mheas na cigirí gur pleananna ar ardchaighdeán a bhí i 

gceist nuair a rinneadh ábhar an churaclaim a chomhtháthú 

le modheolaíochtaí, straitéisí éagsúla measúnaithe, obair 

phraiticiúil, athbhreithniú, agus acmhainní. Chomh maith leis 

sin, bhí sé inmhianaithe go mbeadh sraith cuspóirí foghlama 

le haghaidh daltaí san áireamh sa phlean.  
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Ábhar imní a thuairiscigh na cigirí ba ea a mhinice is a bhí sé 

riachtanach na cáipéisí pleanála i líon suntasach scoileanna a 

fheabhsú. Níos minice ná a chéile, ní raibh na pleananna 

sonrach agus ní raibh iontu i ndáiríre ach nótaí gairide ar 

leithligh faoi réimsí éagsúla lena n-áirítear: modhanna 

teagaisc agus foghlama; cur chuigí i ndáil le riachtanais 

speisialta oideachais; obair bhaile agus cleachtais 

mheasúnaithe; difreáil agus teagasc cumais mheasctha; 

liostaí acmhainní; agus nósanna imeachta maidir le coimeád 

taifead agus monatóireacht ar ghnóthachtáil daltaí. Thagair 

na cigirí do na saincheisteanna seo ina dtuarascálacha agus i 

measc na rudaí a bhí le rá ag na cigirí bhí:  
 
 

Trí mhodheolaíochtaí a áireamh sa phlean chinnteofaí nach 

mbeadh na múinteoirí, i nganfhios dóibh féin, ag cloí le stíl 

ceannasach amháin teagaisc agus chinnteofaí freisin go 

mbeadh an t-ábhar á theagasc i gcónaí ar bhealach a 

fheileann don ábhar agus do na daltaí.  
 

Moltar gur cheart cur leis an dea-obair atá sonraithe sa 

phlean trí aidhmeanna maidir le teagasc an ábhair a chur 

san áireamh, mar aon le sonraí ar chleachtais mheasúnaithe 

agus obair bhaile, agus cuid ina leagtar amach spriocanna 

agus straitéisí fadtréimhseacha le haghaidh forbairt an 

ábhair agus na n-áiseanna.  
 
 

Ba cheart na feabhsúcháin atá ag teastáil sna réimsí seo a 

aithint agus iad a chur i gcrích i ndiaidh gach measúnú agus 

athbhreithniú bliantúil ar fhorfheidhmiú an phlean.  
 

Bhí na múinteoirí den tuairim gur cáipéisí oibre iad na 

pleananna ábhair agus i mbeagnach gach cás bhí na 

 

 

 

 

 

 

pleananna ábhair seo á gcomhlánú go leictreonach, rud a 

d'éascaigh athbhreithniú agus nuashonrú bliantúil. Ní raibh sé 

soiléir i gcónaí, áfach, nuair a scrúdaigh na cigirí na pleananna 

ábhair le haghaidh blianta difriúla acadúla, an raibh an 

próiseas athbhreithnithe in úsáid chun cleachtais teagaisc 

agus foghlama a leasú. I gcásanna mar sin, leag na cigirí béim 

ar an tábhacht a bhaineann leis an bplean a athrú le freastal ar 

riachtanais na ndaltaí. Ina theannta sin, mhol na cigirí go 

ndéanfaí anailís bhliantúil ar thorthaí na scoileanna sna 

scrúduithe teastais agus go n-úsáidfí í i rith an phróisis 

athbhreithnithe mar fhoinse fianaise amháin ar fhoghlaim na 

ndaltaí.  
 
 

Bhí cáilíocht na pleanála agus comhchodanna na 

bpleananna le haghaidh na Bitheolaíocht IB go maith nó an-

mhaith sa chuid is mó de na scoileanna. Tuairiscíodh go 

raibh samplaí an-mhaith de phleananna a ndearnadh 

machnamh maith orthu, pleananna éagsúla agus pleananna 

nuálacha. Go hiondúil bhí meascán de mhodúil ghearra, cosúil 

le staidéir chomhshaoil, bithaisnéisíocht, gairneoireacht, 

fóiréinsic, micribhitheolaíocht agus cosmaidí, san áireamh 

sna pleananna Bitheolaíochta IB, modúil a bhí deartha ag na 

múinteoirí féin nó a fuarthas nó a bhí bunaithe ar mhodúil a bhí 

curtha i dtoll a chéile ag comhlachtaí náisiúnta. I gcásanna 

áirithe, bhí modúil traschuraclaim á bhforbairt go nuálach i 

gcomhar le ranna eile sa scoil, modúil lena n-áirítear eolaíocht 

spóirt, láimhseáil sonraí agus sábháilteacht bhia. Tugadh dea-

chleachtas faoi deara áit a ndearnadh cur síos ar ábhair na 

modúl i dtéarmaí torthaí foghlama inmhianaithe a bhain le 

heolas, scileanna agus dearcthaí agus áiríodh na 

príomhinniúlachtaí seo sna measúnuithe a rinne na daltaí. Sa 

chás go raibh an phleanáil le haghaidh Bitheolaíochta IB 
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míshásúil, ba ghnách gur eascair na deacrachtaí ó úsáid a 

bhaint as ábhar nó cur chuige nach raibh nua, spreagúil nó 

éagsúil a dhóthain uathu sin a úsáideadh don 

Ardteistiméireacht nó sa chás go raibh gá le nósanna 

imeachta maidir le measúnú, coimeád taifead agus 

tuairisciú a fheabhsú. I gcásanna den sórt seo, tarraingíodh 

aird na múinteoirí agus an lucht bainistíochta sinsearaí ar 

chiorclán M1/00 agus ar an bhfoilseachán dar teideal Cláir 

na hIdirbhliana - Treoirlínte do Scoileanna. Tugadh dea-

chleachtas faoi deara sa chás go raibh an modúl 

bitheolaíochta IB deartha ar bhonn comhoibritheach, le 

teagasc an chláir á roinnt i measc múinteoirí, agus sa chás 

go raibh an clár á mheas ag daltaí agus ag múinteoirí gach 

bliain, agus go raibh an plean á athbhreithniú dá réir sin, 

agus sa chás go raibh comhordaitheoir IB na scoile 

freagrach as an bpróiseas athbhreithnithe.  

 
 
 
 
 
 

TRÉITHE AN DEA-CHLEACHTAIS  
 

 Sa chuid is mó de na scoileanna, bhí plean ábhair don 
Bhitheolaíocht forbartha ag na múinteoirí, a chomhlánaigh 
plean eolaíochta na scoile  

 Bhí formhór na bpleananna ábhair don Bhitheolaíocht 
sásúil  

 Sa chuid is mó de chásanna, bhí an plean le haghaidh 
Bitheolaíochta IB nuálach agus éagsúil agus bhí samplaí 
an-mhaith de mhodúil traschuraclaim á ndearadh i roinnt 
scoileanna  

 

ÁBHAIR IMNÍ 

 Ní raibh ach tagairt theoranta nó ní raibh tagairt ar bith do 
cheisteanna tábhachtacha cosúil le modhanna teagaisc 
agus foghlama; acmhainní; difreáil; cur chuigí i ndáil le 
hoideachas speisialta; modhanna measúnaithe; agus 
monatóireacht ar ghnóthachtáil daltaí le sonrú i 
bpleananna ábhair scríofa i scoileanna áirithe  

 Ní raibh comhtháthú straitéisí le hábhar an churaclaim le 
tabhairt faoi deara sa chuid is mó de na pleananna 
ábhair  

 I 28% de na scoileanna, ní raibh fianaise ar bith ann go 
raibh ról lárnach ag measúnú agus ag athbhreithniú ar 
an bplean ábhair sa phleanáil   

 Bhí gá le pleanáil agus feidhmiú na Bitheolaíochta IB a 
fheabhsú i roinnt scoileanna  
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3.4 Pleanáil aonair na 
múinteoirí  

Thuairiscigh na cigirí dea-chleachtas a bheith i réim sa chás go 

raibh pleanáil aonair na múinteoirí ag comhlánú an phlean 

ábhair agus na bpróiseas pleanála ábhair. Ba léir go raibh 

pleanáil críochnúil á déanamh ag múinteoirí aonair dá 

gceachtanna in 83% de na scoileanna a ndearnadh 

measúnú orthu. Léirigh an phleanáil cheachta seo feasacht 

agus tuiscint ar riachtanais, spéiseanna agus cumais an 

chohóirt iomláin daltaí mar aon le ar riachtanais an tsiollabais 

nó an chláir. Fianaise ba ea a leithéid sin de phleanáil go 

raibh modheolaíochtaí teagaisc agus foghlama, acmhainní 

ranga, obair bhaile, sceidil athbhreithnithe agus ionstraimí 

measúnaithe deartha le freastal ar riachtanais aonair na 

ndaltaí. Measadh pleanáil agus ullmhú ceachta a bheith 

míshásúil i gcásanna áirithe nuair nár sheiceáil na múinteoirí 

an raibh an trealamh ag obair roimh an cheacht, sa chás 

nach raibh na múinteoirí ullmhaithe le haghaidh gach cuid 

den cheacht agus sna cásanna sin nuair nár thug na 

múinteoirí aird mar is cuí ar chumais na ndaltaí, ar an bhfonn 

ná ar na stíleanna foghlama a bhí sa ghrúpa, lena n-áirítear 

a gcuid líofachta sa Bhéarla.  
 

 

I mbeagnach gach cás, leagadh béim sna tuarascálacha 

cigireachta ar ullmhúchán cuí a dhéanamh roimh ré ionas go 

n-éireodh go maith leis an obair phraiticiúil a bhí le cur i 

gcrích ag na daltaí. Bhí na hábhair ar fad a bhí ag teastáil 

ullmhaithe go cúramach ag na múinteoirí agus bhí siad 

eagraithe go maith, bhí dóthain acu ann agus bhí teacht 

éasca orthu.  

 

 

 

 

 

Tuairiscíodh i dtuarascáil amháin ar an dea-chleachtas a 

tugadh faoi deara san obair ullmhúcháin a bhí déanta ag 

múinteoir amháin:  
 

Bhí sé mar aidhm leis na léiriúcháin agus leis na bileoga oibre a 

roghnaíodh go cúramach cur le rannpháirtíocht na ndaltaí agus 

áis amhairc a sholáthar d’fhonn cur leis an bpróiseas foghlama. 

Bhí na hábhair le haghaidh obair phraiticiúil na ndaltaí 

ullmhaithe roimh ré d’fhonn a chinntiú gur leanadh leis an 

gceacht gan stró.  

TRÉITHE AN DEA-CHLEACHTAIS 

 I mbeagnach gach cás, bhí an obair ullmhúcháin a 
rinneadh le haghaidh ceachtanna aonair feiliúnach  

 I mbeagnach gach ceacht, léirigh na múinteoirí, tríd an 
bpleanáil a rinne siad, feasacht agus tuiscint ar 
riachtanais, spéiseanna agus cumais an dalta aonair  

 

 

ÁBHAIR IMNÍ 

 I 17% de na scoileanna, ba léir go bhféadfaí na 
ceachtanna aonair a ullmhú níos fearr  
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3.5 Pleanáil do chuimsiú 
na ndaltaí uile  

Is i ranganna cumais mheasctha den chuid is mó a bhí 

bitheolaíocht á teagasc agus bhí tréithe an dea-chleachtais le 

tabhairt faoi deara i ndifreáil i mbeagnach gach ceacht, ag 

tabhairt le fios pleanáil éifeachtach a bheith ar bun roimh ré. 

Níor áirigh formhór na gcáipéisí pleanála cur síos ar a 

leithéid de chleachtais ná sonraí maidir le difreáil a bheith á 

cur san áireamh ag múinteoirí ina gceachtanna, áfach. I 

71% de na scoileanna, mheas na cigirí go bhféadfaí breis 

forbartha a dhéanamh ar na pleananna scríofa a bhain le 

cuimsiú na ndaltaí uile. Rinneadh cur síos i bpleananna 

áirithe ar an idirchaidreamh idir an roinn ábhair agus na 

múinteoirí tacaíochta foghlama sa scoil. I roinnt mhaith 

cásanna, thuairiscigh na cigirí go raibh leideanna maidir le 

teagasc na ndaltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais 

acu san áireamh sa phlean ábhair ach nach raibh 

pleananna aonair oideachais ar bith ann. Seo a leanas 

moladh samplach a luadh sna tuarascálacha:  
 

Moltar gur cheart pleanáil le haghaidh daltaí a bhfuil 

riachtanais speisialta oideachais acu a fhorbairt trí leas a 

bhaint as saineolas agus comhairle na gcomhaltaí foirne le 

taithí sa réimse seo. Ba cheart an cheist seo a chur ar chlár 

na gcruinnithe eolaíochta ó am go ham d’fhonn forbairt 

leanúnach a chinntiú.  
 

 

D’fhonn cabhrú le forbairt tháirgiúil na pleanála scríofa sa 

réimse seo, ba cheart na tuarascálacha seo a leanas a chur 

san áireamh: Cuimsiú Daltaí a bhfuil Riachtanais Speisialta 

Oideachais acu: Treoirlínte Iar-bhunscoile (An Roinn 

 
 

 

 

 

 

 

Oideachais agus Scileanna); Treoirlínte do Mhúinteoirí Daltaí 

faoi Mhíchumais Ghinearálta Foghlama (An Chomhairle 

Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta); Treoirlínte do 

Mhúinteoirí Daltaí faoi Mhíchumais Ghinearálta Foghlama 

Éadroma: Iar-bhunscoil (An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim 

agus Measúnachta); agus Oideachas Idirchultúrtha san Iar-

bhunscoil (An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus 

Measúnachta). Ina theannta sin, ba chóir do scoileanna úsáid 

a bhaint as an raon acmhainní atá ar fáil tríd an tSeirbhís 

Tacaíochta Oideachais Speisialta ag www.sess.ie.  
 
 

TRÉITHE AN DEA-CHLEACHTAIS  

 Ba léir idirchaidreamh a bheith ar bun leis an roinn 

tacaíochta foghlama i roinnt scoileanna  
 I mbeagnach gach cás, ba léir go raibh pleanáil agus 

ullmhúchán éifeachtach ar bun roimh ré don raon 

riachtanas foghlama sna suíomhanna éagsúla 
 
 

ÁBHAIR IMNÍ  

 Ní raibh cur síos i bhformhór na gcáipéisí pleanála ar 
sholáthar ar bith chun na daltaí ar fad a chur san 
áireamh, go háirithe soláthar do dhaltaí a bhfuil 
riachtanais speisialta oideachais acu  
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4.1 Struchtúr ceachta 

Thuairiscigh na cigirí go raibh dea-struchtúr ar bheagnach 

gach ceacht agus go raibh dul chun cinn á dhéanamh ar 

luas mar is cuí. Sa chuid is mó de na ceachtanna áiríodh 

gníomhaíocht do na daltaí agus gnéithe a spreag agus a 

chur dúshlán faoi na daltaí, nithe ar a dtug siad freagairt 

mhaith. I measc na laigí a tugadh faoi deara i roinnt 

scoileanna, maidir le struchtúrú ceachtanna, bhí an 

riachtanas na seisiúin fhada faoi threoir mhúinteoirí a roinnt le 

deiseanna do ghníomhaíochtaí atá dírithe ar dhaltaí. I 

ndéanamh rialú ar luas na gceachtanna, d’éirigh i gcoitinne le 

múinteoirí cothromaíocht a bhaint amach idir neartú 

réamhfhoghlaim na daltaí agus ábhar nua a theagasc. Mar 

chríoch leis an gcuid is mó de cheachtanna, rinneadh 

athbhreithniú ar ábhar an cheachta trí chéile.  
 

Ainneoin gur mheas na cigirí go raibh cuspóirí soiléire i 

ngach ceacht maidir lena raibh le foghlaim ag na daltaí, níor 

tarraingíodh aird na ndaltaí ar na cuspóirí foghlama 

foirmiúla ach i gcás níos lú ná leath de na ceachtanna. 

Moltar gur cheart na cuspóirí foghlama a roinnt le daltaí i rith 

na gceachtanna ionas go mbíonn siad dírithe go hiomlán ar 

a bhfuil le foghlaim. Go minic, mhol na cigirí:  
 

gur cheart cuspóirí foghlama soiléire a lua leis na daltaí ag tús 

na gceachtanna. Ba cheart go mbeadh na cuspóirí seo 

beacht agus réalaíoch. Is ionann cuspóirí foghlama agus 

modh trínar féidir le múinteoirí achoimre a dhéanamh ar 

ábhar an cheachta ag céimeanna éagsúla i rith an 

cheachta, mar aon le tascanna obair bhaile a bhunú. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trí chuspóirí foghlama a chur in iúl go soiléir féadfar deis a 

thabhairt do dhaltaí féinmheasúnú a dhéanamh sa rang mar 

aon le cabhrú le daoine aonair monatóireacht a dhéanamh ar 

a ndul chun cinn féin.  
 

Chuir múinteoirí tús go minic leis an gceacht trína fháil amach 

faoina raibh ar eolas ag na daltaí faoin ábhar cheana féin. I 

ngach cás, bhí na straitéisí a úsáideadh le cur lena raibh ar 

eolas ag na daltaí cheana féin an-éifeachtach agus 

fadréimseach. Mar shampla, tugadh dea-chleachtas faoi deara 

sa chaoi a úsáideadh ceisteanna chun léargas a fháil ar an 

méid a bhí ar eolas ag na daltaí faoi ábhar ar leith. Bhain na 

múinteoirí úsáid shaineolach as deiseanna a bhí ar fáil chun 

ábhar na gceachtanna a chur i gcomhthéacs agus é a 

dhéanamh ábhartha trí thagairt a dhéanamh d’imeachtaí 

comhaimseartha, scannáin agus na meáin, nó trí thagairt a 

dhéanamh do thaithí laethúil na ndaltaí. Ar bhonn 

comhsheasmhach, úsáideadh straitéisí a thacaigh le 

leanúnachas idir na ceachtanna agus a chabhraigh leis na 

daltaí naisc a chruthú idir chodanna éagsúla an chúrsa, rud a 

d’éascaigh cur chuige inmholta, comhtháite i ndáil le staidéar a 

dhéanamh ar an mBitheolaíocht.  
 

Sa chuid is mó de chásanna bhí an chothromaíocht idir 

ghníomhaíocht na múinteoirí agus ghníomhaíocht na ndaltaí an-

mhaith. Measadh í a bheith éifeachtach i 69% de na ceachtanna 

agus barrmhaith i 26% de chásanna breise. Tugtar go leor 

deiseanna do dhaltaí mar chuid de shiollabas bitheolaíochta na 

hArdteistiméireachta díriú ar obair phraiticiúil agus saincheisteanna 

comhaimseartha a phlé. Tá an dá phríomhréimse seo i bhfabhar  
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ceachtanna a áiríonn tréimhsí de ghníomhaíocht mhúinteoirí 

agus de ghníomhaíocht na ndaltaí. Tuairiscíodh go raibh ar 

chumas na múinteoirí a leithéid de dheiseanna a áireamh i 

struchtúr a gcuid ceachtanna.  
 
 

TRÉITHE AN DEA-CHLEACHTAIS 

 Bhí dea-struchtúr sa chuid is mó de na ceachtanna 
agus leanadh leis na ceachtanna ar luas feiliúnach   

 Ar bhonn comhsheasmhach, baineadh úsáid as 
straitéisí maithe agus fadréimseacha chun cur leis an 
méid a bhí ar eolas ag daltaí cheana féin   

 Níos minice ná a chéile, baineadh úsáid shaineolach 
as straitéisí a thacaigh le leanúnachas idir cheachtanna 
agus a chabhraigh le daltaí naisc a chruthú idir 
chodanna éagsúla an chúrsa   

 Bhí an chothromaíocht idir ghníomhaíocht na múinteoirí 
agus ghníomhaíocht na ndaltaí feiliúnach i bhformhór 
na gceachtanna  

 

ÁBHAIR IMNÍ  
 Bhí cúpla cás ina raibh struchtúr na gceachtanna 

lochtach agus bhí gá le deiseanna le haghaidh 
gníomhaíocht na ndaltaí a áireamh iontu   

 Cuireadh cuspóirí foghlama an cheachta in iúl do na 
daltaí i níos lú ná leath de na ceachtanna 

 
 
 
 
 

4.2 Modheolaíochtaí  

Measadh go raibh an teagasc a tugadh faoi deara i 

mbeagnach gach ceacht ar ardchaighdeán. Thuairiscigh na 

cigirí go raibh an teagasc a tugadh faoi deara i 35% de 

chásanna ar chaighdeán an-ard agus go raibh cleachtas 

éifeachtach le tabhairt faoi deara i 56% breise de chásanna. I 

mbeagnach gach tuarascáil de chuid na gcigirí, tagraíodh go 

fabhrach don raon modheolaíochtaí teagaisc a úsáideadh 

lena n-áirítear ceistiúchán, plé, gníomhaíocht phraiticiúil na 

ndaltaí, taispeántais, úsáid a bheith á baint as bileoga oibre 

daltaí, agus an múinteoir a bheith ag teagasc, mar aon le 

húsáid a bheith á baint as an osteilgeoir, TFC nó an clár. Is 

minic gur áirigh ceachtanna IB raon níos leithne de 

mhodhanna gníomhacha, lena n-áirítear taighde a bheith ar 

bun ag na daltaí, imscrúdú, foghlaim féin-treoraithe, 

gníomhaíochtaí fadhbréitigh agus rólghlacadh. Thagair 

tuarascáil amháin go fabhrach do theagasc na bitheolaíochta i 

scoil ina raibh ceachtanna IB, AT agus ATF á soláthar inti:  
 

Baineadh úsáid as straitéisí oilte teagaisc i ndáil le teagasc na 

Bitheolaíochta. I measc na straitéisí sin, baineadh úsáid as 

modheolaíochtaí difriúla, bhí na ceachtanna ullmhaithe go 

críochnúil agus bhí tiomantas do dhúshlán a chur faoi na 

ndaltaí maidir le hathchuimhne chognaíoch agus lena gcuid 

eolais a chur i bhfeidhm. Cuireadh raon deiseanna foghlama 

ar fáil, lena n-áirítear mórán foghlama gníomhaí. Is minic a 

éagsúlaíodh gníomhaíocht na ndaltaí i rith na gceachtanna, 

agus ar an tslí sin cuireadh stíleanna difriúla foghlama san 

áireamh agus bhí an teagasc éifeachtach.  
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Sa chás gur tugadh easnaimh faoi deara sna 

modheolaíochtaí teagaisc is minic go raibh an iomarca béime 

á leagan ar theagasc an mhúinteora agus nach raibh 

dúshlán oiriúnach á chur faoi dhaltaí a bhí ar aon dul lena 

gcumas. Sna ceachtanna seo, is minic go raibh gá le níos mó 

éagsúlachta i dtaithí foghlama na ndaltaí, go háirithe ó tharla 

grúpaí cumais mheasctha den chuid is mó a bheith ag 

déanamh staidéir ar an mBitheolaíocht. I roinnt scoileanna, 

thuairiscigh na cigirí go raibh neamhréir le sonrú i gcáilíochtaí 

an teagaisc ar fud na scoile. Mhol na cigirí i gcásanna den sórt 

sin go dtabharfaí aird ar dhea-chleachtas a roinnt, i ndáil le 

modheolaíochtaí éifeachtacha teagaisc, mar chuid de phleanáil 

chomhoibritheach ábhair agus i roinnt cásanna moladh gur 

cheart smaoineamh ar mheantóireacht.  
 

 

Shonraigh cigirí go raibh ar chumas go leor múinteoirí 

seisiúin phlé i measc an ghrúpa uile a spreagadh nuair ba 

chuí, seisiún inar bailíodh tuairimí agus breithnuithe agus inar 

ceadaíodh forbairt a dhéanamh ar ábhair. Ghlac daltaí páirt 

ghníomhach i bplé den sórt seo, ag léiriú go minic go raibh 

dianmhachnamh déanta acu agus ag cur tuairimí éagsúla in 

iúl, plé ina d’iarr múinteoirí bonn eolaíoch sna staideanna is 

fearr. Níos minice ná a chéile, spreagadh plé i rith ceachtanna 

ar neamhoird fhiseolaíochta, atáirgeadh agus géineolaíocht, 

agus uaireanta spreag na múinteoirí na daltaí i gceist 

machnamh a dhéanamh ar na ceisteanna eiticiúla a bhain leo 

seo. Ar na bealaí seo, cinntíodh go raibh aidhm shiollabas na 

hArdteistiméireachta, cumas na ndaltaí maidir le measúnuithe

 

 

 

 

 
 

eolacha a dhéanamh faoi shaincheisteanna comhaimseartha 

bitheolaíocha a fhorbairt, á cur i gcrích.  

 

I mbeagnach gach ceacht Ardteistiméireachta, úsáideadh 

téacsleabhair chun cur leis an bhfoghlaim agus leis an teagasc 

a bhí déanta i rith an cheachta agus chun iad a threisiú. 

Úsáideadh téacsleabhair mar áis amhairc freisin agus chun 

obair bhaile a leagadh amach agus a ullmhú. Bhí roinnt 

cásanna ann, áfach, ina raibh na múinteoirí ag brath an 

iomarca ar an téacsleabhar le linn dóibh a bheith ag teagasc 

agus inar léirigh na cigirí imní faoi easpa éagsúlachta a bhí 

mar bhonn le neamhshuim agus neamhbhainteacht i gcás an 

chuid is mó de na foghlaimeoirí. I gcásanna den sórt sin, mhol 

na cigirí go mbainfí úsáid as modheolaíochtaí teagaisc agus 

foghlama níos gníomhaí.  
 

Is minic gur baineadh úsáid éifeachtach as léiriúcháin 

amhairc nó téacs-bhunaithe agus gur éirigh le múinteoirí a 

leithéid a áireamh i gceachtanna gan stró ar mhaithe le 

léargas a thabhairt ar ábhar éigin nó ar na 

príomhchéimeanna a bhaineann le nós imeachta faoi leith. 

Mheas na cigirí go raibh na bileoga oibre, go háirithe, dea-

dheartha, gur deis a bhí iontu do dhaltaí le cumais éagsúla 

an méid a bhí foghlamtha acu a chleachtadh agus do 

mhúinteoirí freisin léargas a fháil ar leibhéil ghnóthachtála 

difriúla na ndaltaí.  
 

Go ginearálta, measadh na hacmhainní teagaisc a úsáideadh 

sna cláir IB agus ATF a bheith nuálach. Lena chois sin, bhí  
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éagsúlacht le tabhairt faoi deara i ndáil leis an dúshlán a 

cruthaíodh don dalta. Níor measadh drochúsáid a bheith á 

baint as acmhainní IB agus ATF ach i líon beag cásanna. Mar 

shampla, tagraíodh do roinnt cásanna ina raibh an iomarca 

úsáide á baint as bileoga eolais le nótaí agus léaráidí agus 

measadh go mbeadh na daltaí ag foghlaim ar bhonn níos 

éifeachtaí dá mbeadh dualgas orthu a gcuid nótaí féin a 

dhéanamh, le heochairfhocail nó noda mar chúnamh, nó 

meabhairmhapaí a chruthú, nó achoimre a dhéanamh ar an 

méid a bhí foghlamtha acu.  
 

Tugadh faoi deara i 60% de na scoileanna go raibh úsáid á 

baint ag múinteoirí as TFC i rith ceachtanna, i ndéanamh 

léiriúcháin nó ag úsáid an idirlín. Tagraíodh sna tuarascálacha 

d’úsáid éifeachtach a bheith á baint as TFC i mbeagnach 

gach scoil. I measc na n-úsáidí ab éifeachtaí a baineadh as 

TFC bhí úsáid á baint as ar bhealach bríomhar agus 

idirghníomhach chun léargas a thabhairt ar nós imeachta nó 

beochan nó deis a thabhairt do dhaltaí a gcuid foghlama a chur 

i bhfeidhm. Tugadh faoi deara úsáid a bheith á baint as TFC 

ag daltaí in dhá scoil; i scoil amháin, tugadh daltaí IB chomh 

fada leis an ríomhlann chun taighde a dhéanamh ar a gcuid 

tionscadal agus, i scoil eile, bhí deis ag gach beirt úsáid a 

bhaint as ríomhairí glúine chun an idirlíon a bhrabhsáil, 

acmhainní a aimsiú agus tráth na gceist a dhéanamh ar líne. 

Cuireann trealamh logála sonraí ar chumas múinteoirí an 

úsáid a bhaineann daltaí as TFC a chomhtháthú le hobair 

phraiticiúil agus ar aon dul lena bhfuil luaite i roinn 2.5 den 

tuarascáil seo, moltar úsáid na teicneolaíochta seo a chur 

san áireamh.  

 

 

 

 

 

 

Bhí tátail na gcigirí maidir le cáilíocht chumarsáide na 

múinteoirí dearfach agus spreagúil. Tagraíodh sa chuid is mó 

de na tuarascálacha do threoracha soiléire agus beachta a 

bheith á dtabhairt do dhaltaí. Ba léir go raibh an-eolas ag 

beagnach gach múinteoir ar an ábhar mar aon le suim san 

ábhar. Tugadh cleachtas oilte faoi deara i mbeagnach gach 

cás áit ar úsáid múinteoirí teanga a bhí oiriúnach do 

riachtanais na ndaltaí agus ag an am céanna cuireadh an 

beachtas téarmaíochta a bhí riachtanach don ábhar san 

áireamh. Sa chuid is mó de chásanna, bhí téarmaí 

tábhachtacha bitheolaíochta á scríobh nó á dtaispeáint ar 

an gclár ar mhaithe le béim a leagan orthu, agus bhí 

fianaise ar dhea-chleachtas le tabhairt faoi deara i ndáil le 

foghraíocht, tuiscint agus treisiú na dtéarmaí seo ag daltaí i 

rith na gceachtanna.  
 

Measadh cáilíocht cheistiúcháin na múinteoirí a bheith go 

maith i 66% de na scoileanna a ndearnadh measúnú orthu 

agus an cháilíocht a bheith barrmhaith i 25% breise de 

chásanna. Ainneoin go dtugann sé seo léargas ar 

chaighdeán maith trí chéile, ba léir do na cigirí 

neamhréireanna áirithe a bheith le tabhairt faoi deara i 

scoileanna freisin. Tugadh easnaimh i ndáil le gnéithe áirithe 

de mhodh ceistiúcháin múinteoirí faoi deara uair amháin, ar a 

laghad, in 52% de na scoileanna. I measc na samplaí seo bhí 

ceisteanna á gcur nár spreag dianmhachnamh, samhlaíocht 

nó fadhbréiteach, cásanna nach raibh dóthain ama ag daltaí 

teacht ar fhreagra, ina raibh go leor daoine ag freagairt le 

chéile, agus i gcásanna áirithe ba iad na daltaí céanna a bhí 

ag freagairt na gceisteanna an t-am ar fad. Measadh dea-

chleachtas a bheith i gceist nuair a bhí meascán de 

cheisteanna ísealoird agus ardoird á gcur agus nuair a bhí 

cothromaíocht idir cheisteanna uile-ranga agus ceisteanna 
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a fiafraíodh de dhaltaí aonair a fhreagairt. Tugadh go leor 

dea-shamplaí faoi deara ina raibh múinteoirí ag moladh 

daltaí as an méid a bhí a rá acu agus spreag na múinteoirí 

na daltaí chun a gcuid freagraí a mhíniú. Mheas na cigirí go 

raibh úsáid mhaith á baint as ceistiúchán nuair a bhí obair 

phraiticiúil na ndaltaí á hullmhú agus á meas. Cheistigh 

múinteoirí daltaí faoin tuiscint a bhí acu ar thorthaí na n-

imscrúduithe agus bhí an ceistiúchán seo thar a bheith 

éifeachtach sna cásanna sin inar spreagadh daltaí chun 

dianmhachnamh a dhéanamh ar thábhacht nó ar an úsáid a 

d'fhéadfaí a bhaint as toradh turgnaimh ar leith. Sonraíodh 

an méid seo a leanas i dtuarascáil amháin a léirigh an dea-

chleachtas:  
 

Bhí na ceisteanna a fiafraíodh dúshlánach agus feiliúnach do 

leibhéal cumais an ghrúpa. Bhí idir cheisteanna bailithe faisnéise 

agus cheisteanna ardoird a bhí nasctha le réimsí eile staidéir agus 

úsáide i gceist.  
 

 

Mhol an chuid is mó de thuarascálacha an tslí ar cuireadh le 

gníomhaíochtaí ranga le deiseanna maithe nó sármhaithe le 

haghaidh gníomhaíochtaí comhchuraclaim agus seach-

churaclaim. Foinse spreagtha ba ea na gníomhaíochtaí seo, a 

thacaigh leis an ábhar agus a chabhraigh chun an 

Bhitheolaíocht a chur i gcomhthéacs níos leithne. I thart ar 

50% de na scoileanna, leagadh béim shuntasach ar 

rannpháirtíocht ina leithéid sin de dheiseanna a chur chun   

 

 

 

 

 

 

cinn agus shonraigh na cigirí go raibh raon leathan comórtas 

agus imeachtaí feiliúnacha á gcur ar fáil i scoileanna. 

 

Ainneoin gur mheas na cigirí na ceachtanna bitheolaíochta a 

bheith an-éifeachtach den chuid is mó, bhí scóip ann freisin 

breis cur chuigí nuálacha a nascadh le forbairt eolais i 

gceachtanna bitheolaíochta, cosúil le foghlaim 

mhachnamhach trí mheabhairmhapáil, aistriú na teoirice 

agus scileanna go cleachtadh trí chur chuigí foghlama fadhb-

bhunaithe agus taighde á dhéanamh ag daltaí bunaithe ar 

chomhthéacsanna dáiríre. Ainneoin deiseanna le haghaidh 

na modheolaíochtaí seo a bheith á gcur i gcrích i rith 

ceachtanna IB agus ATF uaireanta, bhí tuilleadh scóipe ann 

fós úsáid a bhaint astu i gclár Bitheolaíochta na 

hArdteistiméireachta. Ina theannta sin, ní raibh mórán 

úsáide á baint as obair bheirte nó as grúpobair (ach amháin 

i rith gníomhaíochtaí praiticiúla) i gceachtanna 

bitheolaíochta agus is réimse é seo nach mór a fhorbairt i 

gcomhthéacs theagasc na bitheolaíochta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29  



Cáilíocht an teagaisc agus na foghlama  Caibidil 4  
 
 
 
 
 
 
 
 

TRÉITHE AN DEA-CHLEACHTAIS  

 Tugadh dea-cháilíocht teagaisc faoi deara i 

mbeagnach gach ceacht  
 Bhí díospóireachtaí bainistithe go sciliúil ar cheisteanna 

comhaimseartha ar bun go minic i gceachtanna 

bitheolaíochta  
 Úsáideadh raon acmhainní teagaisc agus foghlama cuí 

i mbeagnach gach ceacht agus bhí na hacmhainní sin 

de cháilíocht an-ard i gcoitinne  
 I bhformhór na scoileanna bhain múinteoirí úsáid as 

TFC agus baineadh an úsáid is fearr as an 

teicneolaíocht nuair a úsáideadh í ar shlí spreagúil, 

idirghníomhach agus lárnach don dalta  
 I mbeagnach gach cás bhí teagasc ábhar an cheachta 

ag na múinteoirí, mar aon lena ndíograis don ábhar 

agus a dtuiscint ar an ábhar go maith  
 Bhí cáilíocht cheistiúcháin na múinteoirí go maith nó 

go han-mhaith i mbeagnach gach cás agus cuireadh 

an ceistiúchán i bhfeidhm go maith le linn céimeanna 

ullmhúcháin agus anailíse d’obair phraiticiúil na ndaltaí  
 Leag formhór na scoileanna béim ar rannpháirtíocht i 

ngníomhaíochtaí comhchuraclaim agus 

seach-churaclaim cuí a chur chun cinn  

 

 

 

 

 

 

 

ÁBHAIR IMNÍ  

 I gcásanna áirithe níor spreag an modh teagaisc 

foghlaim ghníomhach i measc na ndaltaí  
 I gcásanna áirithe, níor chur an ceacht dúshlán cuí os 

comhair gach dalta  
 Glacadh le cur chuige treorach agus múinteoir-lárnach 

den chuid is mó i roinnt ceachtanna  
 Bhí roinnt múinteoirí ag brath go rómhór ar 

théacsleabhair le linn a gcuid teagaisc  
 Ba mhinic nach leor na deiseanna a bhí ag daltaí féin 

leas a bhaint as an TFC le linn ceachtanna 

bitheolaíochta  
 D'fhéadfadh leas níos fearr a bhaint as deiseanna 

dhaltaí trealamh logála sonraí na scoile a úsáid 
 Ní mór forbairt a dhéanamh ar réimse na hoibre beirte 

agus na grúpoibre maidir le teagasc na bitheolaíochta  
 Tá an scóip ann cur chuigí breise nuálacha a neadú 

maidir le forbairt na faisnéise i gceachtanna 

bitheolaíochta na hArdteistiméireachta   
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4.3 Difreáil agus soláthar do 
riachtanais bhreise 
oideachais  

Tugadh eilimintí difreála agus oiriúntais de stíleanna 

éagsúla foghlama faoi deara i 94% de cheachtanna. Bíonn 

ar an múinteoir úsáid a bhaint as straitéisí difreáilte i gcás 

ranganna de chumas measctha d’fhonn freastal go 

héifeachtach ar réimse cumais na ndaltaí a théann ó dhaltaí 

fíor-chumasacha go daltaí nach raibh chomh cumasach 

céanna. Is tréith de scileanna na múinteoirí bitheolaíochta 

éifeachtacha é difreáil dá leithéid. I measc na gcleachtas 

éifeachtacha difreáilte teagaisc a sonraíodh i scoileanna tá 

samplaí de cheistiúchán sciliúil, bileoga oibre agus áiseanna 

teagaisc dea-dheartha, rannpháirtíocht tháirgeach le daltaí 

indibhidiúla, tascanna dúshlánacha breise a leagadh síos do 

dhaltaí tréitheacha agus ionchais mhóra a leagadh síos do 

gach dalta. Shonraigh na cigirí go raibh leibhéal sách ard de 

dhifreáil i gceachtanna le linn téarma deiridh na scoilbhliana 

suas go dtí an scrúdú ceannchúrsa i mBitheolaíocht na 

hArdteistiméireachta, i gcleachtais athbhreithnithe agus i 

bhforbairt cháilíocht fhreagraí scríofa dhaltaí ar cheisteanna 

iar-scrúduithe araon. Mar seo a leanas a shonraigh dhá 

thuarascáil an dea-chleachtas i ndifreáil:  
 

Ceann de na láidreachtaí is mó a sonraíodh le linn na 

cigireachta ná solúbthacht na stíle teagaisc d'fhonn dul in 

oiriúint do chumais an chohóirt daltaí. 

 

 

 

 

 

 

Toisc go mbíonn cumas measctha i ngrúpaí, coimeádann 

múinteoirí an rang iomlán ag dul chun cinn ar leibhéal 

coiteann chomh fada agus is féidir, ag difreáil de ghnáth go 

hardleibhéal agus go gnáthleibhéal do thascanna . Leagadh 

síos tascanna breise dúshlánacha do dhaltaí tréitheacha. 

Chuaigh na múinteoirí timpeall fad a bhí na daltaí ag obair go 

neamhspleách lena dheimhniú go raibh riachtanais na ndaltaí 

le cumais éagsúla á sásamh, lena n-áirítear iad siúd le 

riachtanais speisialta oideachais.  
 

 

I ranganna AT de chumas measctha, leagann múinteoirí síos 

obair do dhaltaí gnáthleibhéal nó do dhaltaí ardleibhéal fad a 

stiúrtar nó fad a ndéantar measúnuithe sa leibhéal eile den 

siollabas. I mbeagnach gach cás, chuimsigh an obair a 

leagadh síos daltaí indibhidiúla a bheith ag comhlíonadh 

obair scríofa. Cé gur cheadaigh sé sin dóibh a bheith ag obair 

dá stuaim féin, thug na cigirí faoi deara go bhféadfaí 

nuálaíocht níos fearr a thabhairt isteach ag amanna dá 

leithéidí, mar shampla, trí obair bheirte nó trí athbhreithniú 

piaraí a spreagadh, rud a fhéadfaí a dhéanamh go ciúin i 

gcás cleachtais bhainistíochta chearta a bheith sa seomra 

ranga.  
 

Sonraíodh i roinnt tuarascálacha na hiarrachtaí 

comhfhiosacha a rinne múinteoirí i dtacú le daltaí le 

riachtanais bhreise oideachais, lena n-áirítear riachtanais 

speisialta oideachais agus iad siúd gur teanga bhreise é an 

Béarla dóibh. San áireamh san obair sna cásanna seo bhí 

úsáid a bhaint as dea-acmhainní amhairc, focail a fhuaimniú 

go soiléir, téacsanna simplí a úsáid, leas a bhaint as bileoga  
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eolais, leabhráin, bileoga oibre agus póstaeir 

d’eochairfhocail deartha go speisialta chuige sin. Baineadh 

úsáid mhaith chomh maith as athrá, achoimriú agus 

athbhreithniú in obair na ndaltaí a struchtúrú. Baineadh leas 

as straitéisí múnlaitheacha maithe chun measúnú a 

dhéanamh, lena n-áirítear ceisteanna a chur ar dhaltaí do 

shoiléiriú agus plé go hindibhidiúil leo maidir le conas a 

d’fhéadfaidís a n-obair scríofa a fheabhsú. Tugadh dea-

chleachtas faoi deara chomh maith i gceachtanna inar 

chuaigh daltaí go raibh leibhéal níos airde de dhúshlán 

orthu san ábhar i mbun gníomhaíochtaí i sraith de 

ghearraonaid indéanta leis an deis d’aiseolas agus do 

dhearbhchothú idir eatarthu. Luaigh tuarascáil amháin:  
 

Soláthraítear tacaíochtaí breise do dhaltaí le riachtanais 

speisialta oideachais trí chur chuige amhairc a ghlacadh i 

dteagasc agus i bhfoghlaim an ábhair. Baineadh leas go hinniúil 

as TFC agus as eagraithe grafacha le hamharcíomhánna a 

chruthú chun an fhoghlaim a fheabhsú.  
 

I roinnt scoileanna, fuair cigirí amach nár fhreastal múinteoirí 

ar raon cumais iomlán na ndaltaí, ná d’inspreagadh ná do 

stíleanna foghlama an ghrúpa, lena n-áiritear iad siúd le 

hoilteacht lag i mBéarla. Sna cigireachtaí seo, rinne cigirí 

moltaí gur cheart do mhúinteoirí a bheith rannpháirteach i 

gcúrsaí ábhartha um fhorbairt ghairmiúil, a bheith i dteagmháil 

le roinn tacaíochta foghlama na scoile agus dul i gcomhairle le 

seirbhísí seachtracha le comhairle a fháil ar chabhrú le daltaí a 

bheith rannpháirteach sa churaclam agus tacaíocht a thabhairt 

dóibh le stór focal an ábhair. Chuimsigh siad seo tacaíocht ó 

shuímh ghréasáin agus seirbhísí na Comhairle Náisiúnta 

Curaclaim agus Measúnachta (NCCA) i ndáil le daltaí a bhfuil 

an Béarla mar theanga bhreise acu a theagasc, na Seirbhíse 

Tacaíochta Oideachais Speisialta (STOS) agus na Seirbhíse 

um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí (SFGM), na Seirbhíse 

Tacaíochta Dara Leibhéal (STDL) tráth dá raibh.  

 
 
 
 
 
 
 

TRÉITHE AN DEA-CHLEACHTAIS 
 

 Chuimsigh na tuarascálacha cur síos ar fheidhmiú 
éifeachtach na dteicnící difreála i mbeagnach gach cás 
agus sonraíodh i roinnt tuarascálacha cur i bhfeidhm na 
ndea-straitéisí teagaisc agus acmhainní dea-dheartha 
chun tacú le daltaí le riachtanais speisialta oideachais  

 
 

ÁBHAIR IMNÍ 

 I gcásanna ar leith, níor fhreastal an ceacht do raon 
cumais iomlán na ndaltaí, ná d’inspreagadh ná do 
stíleanna foghlama an ghrúpa  

 
 
 
 

4.4 Obair phraiticiúil  

Gné rialta de cheachtanna bitheolaíochta ba ea obair 

phraiticiúil an dalta, rud a bhí thar a bheith spreagúil. 

Cuireadh obair phraiticiúil sa Bhitheolaíocht i bhfeidhm go 

maith i gcónaí agus thug na daltaí faoi na tascanna go 

fonnmhar. Sa chuid is mó de na cásanna, d’oibrigh daltaí i 

ngrúpaí beaga de bheirt nó triúr chun na tascanna praiticiúla 

a chomhlíonadh. Níl aon chás ann gur tháinig léiriú 

múinteora in ionad obair éigeantach phraiticiúil na ndaltaí. 

Tugadh an dea-chleachtas faoi deara i mbeagnach gach 

cás inar comhlíonadh obair phraiticiúil i gcomhar leis an 

teoiric atá á staidéar agus dheimhnigh sé sin coincheapa 

bitheolaíochta ar bhealach inláimhsithe. Sa chuid is mó de 

chásanna, bhí daltaí ullamh dá n-obair phraiticiúil tríd an 

úsáid an-mhaith a baineadh as seisiún iomlánach le 

hathbhreithniú a dhéanamh ar theoiric agus ar chleachtadh 

 

 

3  2  



Ag Breathnú ar Bhitheolaíocht 
 
 
 
 
 
 
 

na gníomhaíochta sular thosaigh an obair bhinse. Chomh 

maith céanna, baineadh leas as seisiún iomlánach nuair a 

comhlíonadh gníomhaíochtaí praiticiúla le hathbhreithniú a 

dhéanamh ar an obair a bhí déanta agus an fhoghlaim a 

threisiú.  
 

Tugadh aird ar leith ar shaincheisteanna sábháilteachta 

agus ghlac na daltaí lena dtascanna go ciallmhar. Bhí ar 

chumas na ndaltaí a dtascanna a chomhlíonadh i ngach 

cás agus bhain siad leas as an gcabhair agus an treoir a 

sholáthair a múinteoirí. Ba ghnáthchleachtas é don 

mhúinteoir dul timpeall an ranga le linn do na daltaí a bheith 

i mbun a gcuid oibre d’fhonn tacaíocht agus comhairle 

éifeachtach a sholáthar dóibh. Cuireadh an cur chuige 

eolaíoch i bhfeidhm do gach obair thurgnamhach agus bhí 

fianaise shuntasach ann go raibh scileanna láimhseála na 

ngaireas á ngnóthú ag na daltaí. Ina theannta sin, léirigh na 

daltaí scileanna cumarsáide láidre le linn dóibh a bheith ag 

comhoibriú le chéile. Léirigh daltaí gnáthaimh mhaithe, arís 

is arís eile, maidir le trealamh a leagadh amach agus a 

bhailiú suas ina ndiaidh mar is cóir agus chuidigh sé sin le 

héifeachtacht na gceachtanna. Sa chuid is mó de na 

ceachtanna, leagadh síos tascanna obair bhaile cuí, lena n-

áirítear an tuarascáil saotharlainne a scríobh, chun an 

fhoghlaim a threisiú.  
 

Léirigh gach dalta an-chumas maidir leis na sonraí a 

thaifead le linn na hoibre praiticiúla. Ar a shon sin, sa chuid is 

mó de chásanna, bhí éagsúlacht leathan in inniúlacht na 

ndaltaí maidir le ciall a bhaint as na sonraí úd. Chomh maith 

céanna, bhí éagsúlacht shuntasach ann in ábaltacht na 

ndaltaí graif a tharraingt agus ciall a bhaint astu. Shonraigh 

na cigirí

 

 

 

 

 

 

go raibh gá ag daltaí don ionchur agus don tacaíocht is mó 

óna múinteoirí maidir le ciall a bhaint as na sonraí agus 

fírinniú na gconclúidí. I líon beag de chásanna, níor 

comhlánaíodh na réimsí sin i dtuarascálacha saotharlainne 

na ndaltaí. Moltar gur cheart do mhúinteoirí díriú ar fheabhas 

a chur ar scileanna na ndaltaí graif a tharraingt, anailísiú agus 

ciall a bhaint as shonraí. Ba chóir pleanáil don obair seo a 

chuimsiú sa phlean ábhair.  
 

Sonraíodh an dea-chleachtas i roinnt cásanna de 

Bhitheolaíocht na hArdteistiméireachta nuair a glacadh le cur 

chuige ar bhonn fiosraithe nó ceannoscailte maidir leis na 

tascanna praiticiúla. Sna cásanna seo, threoraigh múinteoirí na 

daltaí chun an turgnamh a dhearadh agus a stiúradh agus ciall 

a bhaint iad féin as a dtorthaí. Cé nach bhfuil an cur chuige 

seo éigeantach faoi láthair i siollabas Bitheolaíochta na 

hArdteistiméireachta, mhol na cigirí a úsáid mar go 

soláthraíonn sé leanúnachas do dhaltaí ar na scileanna a 

foghlaimíodh in Eolaíocht na sraithe sóisearaí agus tacaíonn 

sé le forbairt na scileanna smaointeoireachta ardoird.  
 

Trí scrúdúchán a dhéanamh ar thuarascálacha éiceolaíochta 

na ndaltaí agus trí cheisteanna a chur ar dhaltaí maidir le hobair 

éiceolaíochta allamuigh, shonraigh na cigirí, i ngach cás, gur 

thug na daltaí cuairt ar éiceachóras agus gur chomhlíon siad 

obair éiceolaíochta allamuigh a bhí cuí agus praiticiúil. I measc 

na n-éiceachóras ba mhó a rinneadh staidéar orthu bhí fálta 

sceach, coillearnacha, cladaí agus portaigh. Ar a shon sin, 

fuair na cigirí amach, i níos lú ná leath de na scoileanna ar 

thug siad cuairt orthu, nárbh é an múinteoir bitheolaíochta a 

stiúir forbairt scileanna na ndaltaí san obair éiceolaíochta 

allamuigh praiticiúil ach go ndearnadh iad a stiúradh le linn  
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turais lae go hionaid sheachtracha a sholáthair cúrsaí san 

éiceolaíocht do dhaltaí idirbhliana, cúigiú bliana agus séú 

bliana. Bhí líon na scoileanna a raibh an nós seo ar bun acu 

ina ábhar imní. Ba í príomhchúis imní na gcigirí ná nach raibh 

múinteoir bitheolaíochta na ndaltaí rannpháirteach go díreach 

i soláthar na gníomhaíochta foghlama agus b’iad baill foirne 

na n-ionad go mb’fhéidir nach raibh cáilíocht teagaisc acu a 

sholáthair an treoir agus dá réir nach mbeadh tuiscint acu ar 

riachtanais foghlama nó ar acmhainn na ndaltaí indibhidiúla 

mar a bheadh ag a múinteoirí. Is é múinteoir cáilithe 

bitheolaíochta na ndaltaí an té gairmiúil is fearr maidir le treoir 

a sholáthar in obair éiceolaíochta allamuigh praiticiúil. Chomh 

maith leis sin, ba cheart tús áite a thabhairt do thailte nó do 

ghnáthóga scoile cuí atá i gcóngaracht na scoile nuair atá 

éiceachórais á roghnú.  

 
 
 
 
 
 
 

TRÉITHE AN DEA-CHLEACHTAIS 

 Bhí obair phraiticiúil na ndaltaí a bhí éifeachtach, 

bríoch, dea-eagraithe agus fóinteach ar bun sa 

Bhitheolaíocht sa chuid is mó de scoileanna  
 Léirigh daltaí scileanna praiticiúla dea-fhorbartha, bhí 

siad inniúil maidir le gairis saotharlainne a úsáid, agus 

léirigh siad scileanna maithe grúpoibre agus 

cumarsáide  
 Tugadh an-aird ar cheisteanna sábháilteachta agus 

léirigh na daltaí aibíocht go saintréitheach ina leith sin  
 Tugadh dea-chleachtas faoi deara i mbeagnach gach 

cás inar úsáideadh obair phraiticiúil chun an teoiric á 

staidéar a chur i láthair nó a threisiú  
 I roinnt cásanna, glacadh le cur chuige inmholta 

ceannoscailte maidir le hobair phraiticiúil  

 

ÁBHAIR IMNÍ  

 Sa chuid is mó de na cásanna, bhí scóip ann le feabhas a 
chur ar scileanna na ndaltaí maidir le graif a tharraingt, 
anailísiú a dhéanamh ar agus ciall a bhaint as shonraí a 
bailíodh ón obair phraiticiúil  

 In os cionn leath de na scoileanna, níor sholáthair an 
múinteoir bitheolaíochta an fhorbairt scileanna in obair 
éiceolaíochta allamuigh phraiticiúil do na daltaí ach b’iad 
baill foirne in ionaid sheachtracha a sholáthair iad  
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4.5 Foghlaim  

Sonraíodh go raibh cáilíocht foghlama na ndaltaí go maith nó 

go han-mhaith i 93% de scoileanna. Léirigh na daltaí 

leibhéal maith feasachta, tuisceana agus scileanna agus 

léirigh siad meon dearfach i leith na Bitheolaíochta ó na 

hidirghníomhaíochtaí a bhí acu leis na cigirí. Bhí raon agus 

cáilíocht a bhfreagraí ar cheisteanna a chur na cigirí ina 

léiriúchán de nádúr chumais mheasctha na ngrúpaí ranga. 

I mbeagnach gach cás bhí na cigirí sásta le caighdeán na 

foghlama san iomlán.  
 

 

In 87% de na cigireachtaí, bhí fianaise ann go raibh 

cáilíocht na hoibre scríofa i gcóipleabhair agus i gcomhaid 

na ndaltaí go maith nó go han-mhaith, iad curtha i láthair go 

néata den chuid is mó. I mórán scoileanna, bhí daltaí tar éis 

líon suntasach nótaí a bhailiú chucu féin. Tugadh an dea-

chleachtas faoi deara i gcás nótaí a rinne na daltaí féin. 

Agus é ar intinn coimeád na n-eochairthéarmaí a threisiú 

agus tacú le hábaltacht na ndaltaí faisnéis a aithint agus a 

gcuid foghlama féin a stiúradh moltar go leagfadh 

múinteoirí béim níos mó ar go bhfoghlaimeodh daltaí 

conas nótaí a dhéanamh dá stuaim féin.  
 

 

Bhí fianaise ann go raibh gnáthaimh sheanbhunaithe á 

n-úsáid sa chuid is mó de na ceachtanna agus bhí daltaí ar 

an eolas maidir lena hionchais orthu ag na múinteoirí. I 91% 

de chásanna, bhí ionchais arda chuí ar gach dalta, ó thar a 

bheith cumasach go gan a bheith ró-chumasach. De 

 

 

 

 

 

 

 

ghnáth bhí na hardionchais comhcheangailte le cur chun 

cinn éifeachtach de mhuinín na ndaltaí ina gcuid foghlama 

féin. Thacaigh na gníomhartha seo le hardleibhéal 

rannpháirtíochta ag na daltaí. Den chuid is mó, léirigh na 

daltaí toilteanas dul i mbun oibre go díograiseach agus 

léirigh siad ardleibhéal d’inspreagadh maidir le hábhar a 

fhoghlaim.  
 

 

Bhí an spreagadh agus an dúshlán don dalta ar leibhéal cuí i 

90% de cheachtanna agus baineadh é sin amach trí 

ghníomhaíochtaí éagsúla a úsáid i gcomhar le 

hamharcíomhánna cuí. I measc samplaí de dhroch-

chleachtais maidir le daltaí a spreagadh nó dúshlán a chur 

rompu bhí ceachtanna inar iarradh ar dhaltaí coincheapa teibí 

a thaifeadadh sular tugadh aon mhíniú ar an ábhar, easpa 

éagsúlachta sna modheolaíochtaí teagaisc ar feadh tréimhsí 

fada agus cásanna nach raibh ábhar an cheachta ag freagairt 

d’inniúlachtaí na ndaltaí sa ghrúpa. Sonraíodh dea-chleachtas 

den scoth i roinnt tuarascálacha inar spreagadh daltaí 

measúnú a dhéanamh ar a bhfoghlaim féin trí 

phiarcheistiúchán, piarcheartúchán agus cleachtaí ransaithe 

smaointe a chuimsigh úsáid a bhaint as mapáil choincheapa. 

Fuair na cigirí amach i gcásanna áirithe go raibh scóip ann 

teicnící féintreoraithe foghlama a fhorbairt ionas go 

n-úsáidfeadh daltaí iad. Chabhródh sé seo le daltaí a 

bhfeasacht a thógáil seachas treoracha a fháil go 

héighníomhach. I ndeireadh na dála, cabhraíonn sé seo le 

daltaí tuiscint níos doimhne a fháil ar an topaic atá á staidéar 

acu.  
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TRÉITHE AN DEA-CHLEACHTAIS 
 

 Bhí an chuid is mó de na daltaí inniúil agus 
muiníneach maidir lena bhfeasacht agus a scileanna a 
chur i bhfeidhm  

 Den chuid is mó de, bhí ionchais arda chuí ag 
múinteoirí do na daltaí agus chothaigh múinteoirí 
muinín na ndaltaí ina gcuid foghlama  

 Bhí fianaise de leibhéal spreagtha agus dúshláin cuí 
ann do dhaltaí sa chuid is mó de na ceachtanna  

 

ÁBHAIR IMNÍ 
 

 I roinnt ceachtanna, bhí easpa éagsúlachta de thaithí 
foghlama ann do dhaltaí  

 I gcásanna áirithe bhí scóip ann d’fhorbairt scileanna 
foghlama féintreoraithe do dhaltaí lena n-áirítear béim a 
chur ar dhaltaí a bheith ag déanamh nótaí seachas a 
bheith ag glacadh nótaí  

 
 
 
 
 
 
 

4.6 Bainistíocht agus 
atmaisféar an tseomra 
ranga  

Bhí an t-atmaisféar ranga le linn ceachtanna bitheolaíochta 

ómósach agus dearfach le leibhéal proifisiúnta de mheas do 

leas agus do ghnóthú na ndaltaí araon. I mbeagnach gach 

ceacht, fuair na cigirí amach go raibh idirghníomhaíochtaí 

maithe i measc daltaí agus idir na daltaí agus a múinteoirí. 

Nuair a bhí múinteoirí spreagúil agus beoga le linn 

ceachtanna a bheith á seachadadh acu, bhí na daltaí gafa leo 

agus dá réir ba ann d’fhoghlaim ar ardchaighdeán. Tugadh an 

dea-chleachtas faoi deara nuair a tugadh spreagadh agus 

tacaíocht do dhaltaí comhfhreagracht a ghlacadh maidir lena 

gcuid foghlama féin agus tharla sé sin go príomha trí obair 

phraiticiúil agus trí dheiseanna um measúnú.  
 

Sa chuid is mó de na cásanna, leagadh síos ionchais arda 

chuí do dhaltaí i dtéarmaí iompraíochta, measa, comhoibrithe 

agus i dtéarma nós na rannpháirtíochta sna ceachtanna. 

Thacaigh múinteoirí, den chuid is mó, le daltaí agus ag an am 

céanna chuir siad dúshláin rompu le go bhforbróidís a gcuid 

foghlama. Léirigh formhór na ndaltaí dea-iompar, iad aireach 

agus fonn rannpháirtíochta orthu. D’iarr na múinteoirí ar 

dhaltaí agus do spreag siad iad chun a gcuid tuairimí a 

nochtadh le linn an chuid is mó de na ceachtanna agus bhí na 

daltaí ar a suaimhneas agus tuairimí á nochtadh acu. Cé gur 

ghlac múinteoirí le tuairimí na ndaltaí, agus gur cheadaigh siad  
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dóibh tionchar a bheith ag a n-ionchur ar chúrsa an cheachta ag 

amanna áirithe, léirigh siad stuamacht maidir le bainistíocht 

ranga. Tugadh iompraíocht neamhchomhoibrithe faoi deara i 

roinnt ceachtanna agus déileáladh leo sin go héifeachtach, den 

chuid is mó. I gcásanna ina raibh daltaí ar leith ag cur isteach 

de shíor ar an rang, mhol na cigirí straitéisí chun déileáil leis sin 

agus is minic a chuimsigh sé sin cur chuige na scoile uile 

maidir le hiompraíocht na ndaltaí.  
 
 

TRÉITHE AN DEA-CHLEACHTAIS 
 

 Fuarthas atmaisféar a chabhródh leis an bhfhoghlaim i 

mbeagnach gach ceacht  

 Bhí an comhoibriú idir daltaí agus a múinteoirí an-

mhaith  

 Tugadh mórán deiseanna do dhaltaí páirt a ghlacadh 

go cuiditheach sna ceachtanna agus d’éirigh go maith 

leo trí na deiseanna sin  

 

ÁBHAIR IMNÍ  
 

 I gcásanna áirithe, bhí roinnt daltaí ag cur isteach ar an 

rang nó ní raibh siad aireach le linn ceachtanna   
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5.1 Modhanna measúnaithe 

Déanann tuarascálacha cigireachta tagairt do na modhanna 

measúnaithe is minice a úsáidtear i gceachtanna 

bitheolaíochta mar cheistiúchán an mhúinteora, ceartú obair 

bhaile, trialacha ranga, trialacha scoile foirmeálta lena n-áiritear 

scrúduithe bréige, tráth na gceist agus monatóireacht 

leanúnach ar dhul chun cinn indibhidiúil na ndaltaí fad a bhí 

múinteoirí ag dul timpeall an tseomra ranga le linn do dhaltaí a 

bheith ag obair as a stuaim féin. Fuair na cigirí amach gur 

chomhlíon na múinteoirí measúnú múnlaitheach ar dhul chun 

cinn agus ar fhoghlaim na ndaltaí le linn gach céim de na 

ceachtanna. I mbeagnach gach tuarascáil sonraíodh úsáid 

mhinic na dtrialacha ranga sa chúigiú agus sa séú bliain agus 

de ghnáth rinneadh iad a riaradh ag deireadh topaice nó ar 

bhonn míosúil. Den chuid is mó, dhear na múinteoirí trialacha 

ranga a bhí bunaithe ar fhormáid agus ar stíl scrúduithe teastais 

agus chuimsigh siad ceisteanna ar obair phraiticiúil. Tugadh 

dea-chleachtas faoi deara i gcásanna nuair a choimeád daltaí 

tacar dá dtrialacha i gcomhaid agus bhí siad mar thagairt acu le 

linn athbhreithnithe. I scoileanna áirithe, baineadh úsáid as tráth 

na gceist gearr agus crosfhocail freisin chun na modhanna 

measúnaithe a éagsúlú. Luaigh tuarascáil amháin ar bhonn 

comhchosúil le go leor eile:  
 

Bíonn daltaí ag súil le triail agus faigheann siad ceann ag 

deireadh gach topaic nó tacar topaicí agus tá moladh ag dul do 

sin mar go mbíonn mórán deiseanna acu gníomhú i gcúinsí 

scrúdaithe agus aiseolas a fháil ar a gcuid dul chun cinn 

indibhidiúil.  
 

Comhsheasmhach leis na príomhchinntí i gcuid 4.2 den 

tuarascáil seo, fuair cigirí amach go raibh measúnú 

 

 

 

 

 

 

múnlaitheach/ceistiúchán an mhúinteora ar bhonn béil go 

maith sa chuid is mó de chásanna, cé go raibh roinnt 

neamhréireachtaí ann i scoileanna, agus shonraigh siad go 

bhféadfaí é seo a fheabhsú trí straitéisí ceistiúcháin na 

múinteoirí a fhorbairt.  
 

 

Fuarthas modhanna measúnaithe níos éagsúla san IB, mar is 

cuí don chlár. Uaireanta chuimsigh na modhanna seo 

measúnú ar scileanna oibre buíne agus toilteanas na ndaltaí a 

bheith rannpháirteach i gceachtanna. Rinneadh measúnú 

rialta chomh maith ar dhaltaí IB maidir le hobair thionscadail a 

comhlíonadh i rith na bliana. Shonraigh na cigirí dea-

chleachtas a chuimsigh mionchritéir le measúnú a dhéanamh 

ar thionscadail a bheith leagtha amach go soiléir do na daltaí. 

Ina theannta sin, riaradh trialacha scoile foirmeálta de ghnáth 

ag deireadh gach téarma nó modúl. Bhí forbairt agus glacadh 

na gcleachtas sin i mBitheolaíocht na hArdteistiméireachta 

tairbheach maidir le tacú le measúnú ar raon iomlán na 

scileanna a d’fhorbair na daltaí le linn a gcuid staidéar.  
 

 

Ní fuarthas cleachtais i leith measúnú leanúnach ach i 23% 

de scoileanna a ndearnadh measúnú orthu. I gcásanna ina 

raibh córas um measúnú leanúnach i bhfeidhm, chabhraigh sé 

le fócas na ndaltaí a chothú i rith na scoilbhliana agus thug 

aitheantas dóibh dá gcuid oibre leanúnaí. De bharr an líon 

beag scoileanna gur sonraíodh go raibh measúnú 

leanúnach ar bun iontu, moltar do mhúinteoirí díriú ar a 

gcleachtais a fhorbairt sa réimse sin.  
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Níor sonraíodh measúnuithe coiteanna a bheith á leagadh síos 

thar dhá ghrúpa ranga nó níos mó sa scoil chéanna ach i 46% 

de na tuarascálacha a ndearnadh anailísiú orthu. I gcásanna 

nuair a d’oibrigh múinteoirí bitheolaíochta le chéile chun 

trialacha ranga a fhorbairt, measúnuithe coiteanna a riaradh ag 

amanna tábhachtacha agus nuair a rinneadh comparáid ar 

thorthaí na dtrialacha coiteanna i measc na ngrúpaí ranga 

éagsúla, mheas na cigirí gur dea-chleachtais a bhí ann. Sna 

scoileanna nach raibh sé seo mar ghné den phleanáil, chur na 

cigirí béim ar acmhainn na ndea-chleachtas sin, ag cur san 

áireamh nádúr chumais mheasctha den chuid is mó de na 

grúpaí, agus rinne siad moltaí mar seo a leanas dá réir:  
 

Moltar gur cheart do mhúinteoirí a sceidil indibhidiúla de 

phleananna a chomhordú níos fearr le héascú a 

dhéanamh ar mheasúnuithe coiteanna a thabhairt isteach 

nuair is féidir é.  

 
 
 
 
 
 
 

TRÉITHE AN DEA-CHLEACHTAIS  
 

 Bhí raon fairsing de chur chuigí i leith measúnú 
leanúnach á úsáid i mbeagnach gach scoil, le trialacha 
ranga á riaradh go minic  

 Bhí an chuid is mó de na scrúduithe bunaithe ar 
fhormáid na scrúduithe teastais agus chuimsigh siad 
ceisteanna ar obair phraiticiúil  

 Leagadh síos measúnuithe coiteanna do ghrúpaí ranga i 
46% de scoileanna  

 Tugadh an dea-chleachtas faoi deara sna modhanna 
measúnaithe a úsáideadh san IB i mbeagnach gach 
cás, agus bhí an measúnú éagsúil agus cuí don chlár  

 

 

 

ÁBHAIR IMNÍ  

 Ní fuarthas eilimintí de chleachtais i leith measúnú 
leanúnach ach i 23% de na scoileanna   

 Níor fíoraíodh san iomlán i go leor scoileanna an 
acmhainn a sholáthraíonn comhphleanáil agus 
comhfheidhmiú maidir le measúnuithe coiteanna  
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5.2  Obair bhaile agus obair 
scríofa na ndaltaí  

Sa chuid is mó de scoileanna, dáileadh cumasc cothromúil 

d'obair bhaile scríofa agus staidéar chun tacaíocht a 

thabhairt do thuiscint na ndaltaí ar thopaicí an cheachta. 

Uaireanta rinneadh idirdhealú idir obair bhaile le haghaidh 

daltaí ardleibhéil agus obair bhaile le haghaidh daltaí 

gnáthleibhéil agus ba iomchuí é seo a dhéanamh i ngach 

cás. Rinne na cigirí athbhreithniú ar chóipleabhair na ndaltaí 

agus rinne siad scrúdú ar obair bhaile a dáileadh roimhe sin. 

I measc na ráiteas dearfach tipiciúil sna tuarascálacha 

áiríodh:  
 

Bhí an obair bhaile a tugadh oiriúnach d'ábhar an cheachta, 

ilchineálach maidir le cineál agus ceapadh í chun cuidiú leis 

na daltaí an topaic a fhoghlaim agus a thuiscint.  
 

Ba léir ó na tuarascálacha cigireachta, áfach, go raibh 

éagsúlacht ann i ndáil leis an gcleachtas i 25% de na 

scoileanna maidir le dáileadh oibre baile agus nach raibh 

modhanna oibre baile comhaontaithe curtha san áireamh ach i 

30% de na pleananna ábhair a scrúdaíodh. Mar shampla, 

shonraigh tuarascáil amháin a ndearna trácht ar dháileadh 

oibre baile thar scoil éigin an méid seo a leanas:  
 

Fuarthas gur athraigh an cineál oibre baile a dáileadh 

agus an mhinicíocht a dáileadh í ó mhúinteoir go 

múinteoir. Tá beartas um obair bhaile i bhfeidhm sa scoil 

ach tá athbhreithniú ar an mbeartas le teacht agus 

d'fhéadfadh go mbeadh sé tráthúil don fhoireann trí chéile 

an réimse seo a phlé.  

 
 
 
 
 
 
 

I 74% de na scoileanna, thuairiscigh na cigirí go dearfach ar 

cháilíocht an aiseolais scríofa a sholáthair múinteoirí ar obair 

scríofa na ndaltaí. Tugadh dea-chleachtas faoi deara i gcás 

go raibh ráitis scríofa ag an múinteoir i gcóipleabhair na 

ndaltaí ag dearbhú obair mhaith agus ag tabhairt comhairle 

do dhaltaí faoi conas a d’fhéadfaí feabhas a chur ar a gcuid 

oibre. Rinne cigirí trácht moltach chomh maith ar staideanna 

inar cuireadh scéim mharcála thrédhearcach chun feidhme 

go macánta ar scrúduithe nó ceisteanna ó iar-scrúdpháipéir. 

Rinneadh moltaí maidir le feabhas a chur ar cháilíocht 

aiseolas scríofa na múinteoirí, áfach, i 26% de na 

tuarascálacha. I roinnt cásanna, tharraing na cigirí aird ar 

neamhréireachtaí iarbhír idir mhúinteoirí maidir le 

monatóireacht ar obair scríofa na ndaltaí, go háirithe maidir 

le ceartúchán na hoibre baile. Fuair cigirí go raibh raon 

straitéisí i leith measúnú múnlaitheach in úsáid agus de 

ghnáth bhí siad scríofa sa phlean ábhair i scoileanna ar 

tharla inseirbhís na foirne uile i measúnú don fhoghlaim le 

déanaí. I roinnt cásanna, áfach, ní raibh ach cleachtais 

theoranta nó ní raibh aon chleachtais shoiléire lena 

ngabhann measúnú don fhoghlaim in úsáid agus is minic a 

thug na cigirí moltaí mar seo a leanas don scoil:  
 

 

Moltar go ndéanfaí scrúdú ar chur chuige i leith measúnú don 

fhoghlaim (MdF) agus go nglacfar leis mar mhodh feabhas a 

chur ar chumas na múinteoirí monatóireacht a dhéanamh ar 

ghnóthachtáil na ndaltaí agus chun freagairt dá riachtanais. Is 

féidir tuilleadh eolais maidir le MdF a fháil ar shuíomh gréasáin 

na Comhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta ag 

www.ncca.ie.  
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Fuair na cigirí gur bailíodh obair bhaile na ndaltaí go rialta agus 

gur cheartaigh múinteoirí í i 73% de na cásanna, ach go raibh 

cleachtas neamhleor ann i 27% de na cásanna. An príomh-

mhodh a bhí ann chun an obair bhaile a cheartú ná trí mheán 

phlé le linn seisiúin iomlánaigh ag tús an cheachta. Cé gur 

chinntigh an cur chuige seo go raibh aiseolas láithreach do 

dhaltaí agus gur chuir sé an deis ar fáil le haghaidh atreisithe 

agus le haghaidh soiléirithe bhreise, i roinnt cásanna níor 

tugadh ach aiseolas ó bhéal agus tugadh an t-aiseolas seo 

den chuid is mó ar bhonn ranga uile. Níor chóir an modh seo 

chun obair bhaile a cheartú a bheith chomh mór sin agus ba 

chóir cóipleabhair a bhailiú agus a cheartú go rialta le 

haghaidh gach grúpa ranga. Thug na cigirí faoi deara go raibh 

formhór na ndaltaí dúthrachtach agus ceartúcháin á 

ndéanamh acu ina gcóipleabhair le linn na seisiún iomlánach, 

ach bhí roinnt daltaí nach raibh. I gcásanna dá leithéid, mhol na 

cigirí gur chóir don mhúinteoir monatóireacht níos géire a 

dhéanamh ar obair na ndaltaí.  
 

 

Ní raibh modhanna measúnaithe comhaontaithe, mar eilimint 

den phlean ábhair, i bhfeidhm ach i 36% de na scoileanna. 

Moltar do gach scoil modhanna comhaontaithe maidir le 

measúnú a bhunú agus a chlárú. Sa chomhthéacs seo, moltar 

go bhforbródh gach roinn ábhair beartas measúnaithe, go 

comhoibríoch, a thugann léargas soiléir ar a gcleachtais maidir 

leis na modhanna measúnaithe atá le húsáid (lena n-áirítear 

obair bhaile), cineál agus minicíocht cheartúchán obair scríofa 

na ndaltaí, cineál aiseolais do dhaltaí, agus modhanna chun 

torthaí na measúnuithe a chlárú agus tuairisc a thabhairt ar na 

torthaí seo.  

 
 
 
 
 
 
 
 

TRÉITHE AN DEA-CHLEACHTAIS  

 Sa chuid is mó de na scoileanna, dáileadh cumasc maith 
d'obair bhaile scríofa agus staidéar chun tacaíocht a 
thabhairt do thuiscint na ndaltaí ar thopaic an cheachta  

 Sa chuid is mó de na cásanna, bhí leibhéal na 
monatóireachta a rinneadh ar obair scríofa na ndaltaí 
agus cáilíocht an aiseolais scríofa a tugadh do na daltaí 
éifeachtach  

 I roinnt scoileanna, tugadh faoi deara go ndearna 
múinteoirí iarracht comhfhiosach úsáid a bhaint as raon 
measúnaithe i leith straitéisí foghlama  

 

ÁBHAIR IMNÍ  

 Rinneadh moltaí maidir le feabhas a chur ar cháilíocht 

an aiseolais scríofa mhúnlaithigh le haghaidh daltaí i 

26% de na tuarascálacha Bhí sé soiléir i roinnt 

scoileanna go raibh caighdeáin athraitheacha agus 

neamhréireachtaí i measc na múinteoirí maidir le cineál 

agus minicíocht na hoibre baile a dáileadh agus maidir 

le héifeachtacht an mheasúnaithe scríofa mhúnlaithigh 
 Ba chóir go mbaileofaí agus go gceartófaí obair na ndaltaí ar 

bhonn níos minice ná mar a bhí an cleachtas i roinnt scoileanna  
 Leagadh amach modhanna oibre baile comhaontaithe i 

níos lú ná leath na bpleananna ábhair  
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5.3 Measúnú ar scileanna 
agus ar obair phraiticiúil 
na ndaltaí  

Bhí cáilíocht thuarascálacha saotharlainne na ndaltaí, i 

mbeagnach gach cás, go maith nó an-mhaith, ach bhí roinnt 

samplaí ann de cháilíocht níos lú. Bhí dea-chleachtas le 

feiceáil nuair a léiríodh feabhsú comhleanúnach le himeacht 

ama i gcáilíocht thuarascálacha saotharlainne scríofa na 

ndaltaí. Thug tuarascáil amháin a leag béim ar dhea-

chleachtas an ráiteas seo a leanas:  
 

Bhí cáilíocht na leabhar nótaí saotharlainne a scrúdaíodh 

an-mhaith mar gheall ar an aird a thug na múinteoirí orthu, 

go háirithe maidir le taifeadadh na dtorthaí agus conclúidí 

iomchuí a bhaint astu. Tá úsáid nótaí tráchta dearfacha agus 

moltacha agus leabhair nótaí á gceartú inmholta.  
 

Shonraigh tuarascáil amháin a léirigh droch-chleachtas an 

méid seo:  

 

Bhí fianaise ann i roinnt grúpaí ranga gur chóipeáil daltaí an 

modh ón mbileog nó ón leabhar de ghnáth. Ba chóir é seo a 

sheachaint as seo amach agus ba chóir go n-éascófaí 

forbairt scileanna scríbhneoireachta tuarascálacha i ngach 

cás.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuair na cigirí go raibh dea-chleachtas ann sa 

mhonatóireacht a rinne an múinteoir ar leabhair nótaí 

saotharlainne i 59% de na cásanna ach rinne siad moltaí sa 

41% eile de na scoileanna. Moltar go seiceálfadh agus go n-

anótálfadh gach múinteoir leabhair nótaí ar bhonn rialta, agus 

leis sin á dhéanamh acu, moltar go dtabharfadh siad aiseolas 

bunaithe ar ráitis do dhaltaí maidir le conas ar féidir leo a 

gcuid oibre a fheabhsú. Tá sé tábhachtach freisin go 

leanfadh múinteoirí na treoracha a dtugtar do dhaltaí maidir 

le conas feabhas a chur ar a dtuarascálacha saotharlainne 

agus go seiceálfadh siad go bhfuil siad curtha i bhfeidhm. Os 

rud é gur breathnaíodh cur chuigí difriúla maidir le taifeadadh 

na hoibre praiticiúla idir grúpaí ranga i roinnt scoileanna, 

moltar sa bhreis air seo go scríobhfaí cleachtais 

chomhaontaithe maidir le monatóireacht na leabhar nótaí 

praiticiúil i ngach plean ábhair. D'fhéadfadh é seo a chur i 

gcrích le linn fhorbairt an bheartais mheasúnaithe don ábhar.  
 

 

I roinnt scoileanna, tugadh aitheantas do dhaltaí don obair 

phraiticiúil mar chuid de ghrád iomlán na bliana nó mar chuid 

de ghrád measúnaithe leanúnaigh. Sna cásanna seo, bhronn 

na múinteoirí 10% de na marcanna scrúdaithe ar an meán do 

dhaltaí dá leabhair nótaí praiticiúla. Is dea-chleachtas é luach 

saothair a thabhairt do dhaltaí as na scileanna a léirítear ina 

gcuid oibre praiticiúla agus i scríbhneoireacht tuarascálacha 

agus ba chóir go mbainfí úsáid as an gcleachtas sin i ngach 

scoil.  
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TRÉITHE AN DEA-CHLEACHTAIS  
 

 Bhí cáilíocht thuarascálacha saotharlainne scríofa na 
ndaltaí go maith nó an-mhaith i mbeagnach gach cás  

 Rinne an múinteoir monatóireacht an-mhaith ar leabhair 
nótaí na ndaltaí sa chuid is mó de na cásanna  

 Bhronn roinnt scoileanna marcanna ar dhaltaí as a 
gcuid oibre praiticiúla mar chuid den ghrád ceann bliana  

 
 

ÁBHAIR IMNÍ  

 Bhí roinnt samplaí de dhrochscríbhneoireacht 
tuarascála agus obair neamhiomlán i dtuarascálacha 
saotharlainne na ndaltaí  

 
 

5.4 Monatóireacht ar 
ghnóthachtáil na ndaltaí  

I mbeagnach gach cás, bhí fianaise ann gur choimeád 

múinteoirí taifid mhaithe, agus go raibh na taifid 

leordhóthanach chun próifíl de gach dalta a chur le chéile i leith 

réimsí ar nós tinrimh, torthaí measúnaithe agus obair 

chríochnaithe. Choinnigh an chuid is mó de na múinteoirí taifid 

bunaithe ar pháipéar ach tá comhaid leictreonacha á n-úsáid 

ag níos mó múinteoirí. I roinnt scoileanna, cuireadh taifid 

tinrimh agus gnóthachtála ar fáil do lucht bainistíochta 

sinsearaí agus do chinn bhliana. Choinnigh roinnt múinteoirí 

nótaí níos mionsonraithe lena n-áirítear taifead ráiteas a  

 

 

 

 

 

 

 

rinneadh i dtuarascálacha scoile, agus taifid a bhain le 

poncúlacht, iompraíocht, cáilíocht na hoibre a rinne an dalta 

agus próifílí chumais na ndaltaí. Chuir nótaí na múinteoirí modh 

iomchuí ar fáil chun monatóireacht a dhéanamh ar éachtaí na 

ndaltaí agus chuir siad foinse iontaofa eolais ar fáil chun dul chun 

cinn na ndaltaí a chur in iúl do thuismitheoirí agus, i gcás 

scrúduithe teastais, chun comhairle a thabhairt do dhaltaí agus dá 

dtuismitheoirí nó dá gcaomhnóirí maidir leis an leibhéal iomchuí 

gur chóir dóibh a roghnú agus iad ag déanamh staidéir ar an 

mBitheolaíocht. I roinnt cásanna, áfach, níor taifeadadh ach 

torthaí measúnuithe agus tinrimh amháin i ndáil le 

monatóireacht ar éacht na ndaltaí. I gcásanna dá leithéid, mhol 

na cigirí gur chóir feabhas a chur ar cháilíocht agus méid na 

dtaifead a coinníodh.  
 

 

Luaigh tuarascálacha na gcigirí, go seasta, go raibh socruithe rí-

mhaithe ann chun tuairisc a thabhairt do thuismitheoirí maidir le 

dul chun cinn na ndaltaí. Eagraíodh cruinnithe bliantúla idir 

tuismitheoirí agus múinteoirí le haghaidh gach grúpa agus 

shocraigh roinnt scoileanna dhá chruinniú tuismitheoirí agus 

múinteoirí sa séú bliain. De ghnáth, seoladh tuarascálacha 

foirmiúla do thuismitheoirí faoi dhó gach bliain; i ndiaidh 

scrúduithe na scoile um Nollaig agus sa samhradh le linn an 

chúigiú bliain agus i ndiaidh scrúduithe na Samhna nó na Nollag 

agus réamhscrúduithe le linn an séú bliain, agus seolann roinnt 

scoileanna tuarascálacha abhaile trí uaire in aghaidh na bliana. I 

líon beag scoileanna, ullmhaíodh tuarascálacha míosúla ar 

dhul chun cinn le haghaidh tuismitheoirí agus daltaí sa chúigiú 

agus sa séú bliain.  
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Rinne beagnach gach scoil anailís bhliantúil ar thorthaí na 

scoile sna scrúduithe teastais. Tuairiscíodh dea-chleachtas 

nuair a rinne an príomhoide i bpáirtíocht leis an roinn ábhair 

scrúdú cúramach ar an anailís seo. Fuair na cigirí amach, le 

linn a bpléití le múinteoirí, go raibh tionchar ag torthaí na 

scrúduithe ranga agus torthaí na scoile sna scrúduithe 

teastais ar phleanáil ag roinnt leibhéal. Níor léir ó 

phleananna ábhair, áfach, conas a chuir sé seo le pleanáil. 

Shonraigh tuarascáil amháin inar tugadh dea-chleachtas rí-

mhaith faoi deara an méid seo a leanas:  
 

Baintear úsáid as torthaí scrúduithe chun measúnú a 

dhéanamh ar dhul chun cinn na ndaltaí agus chun pleanáil 

chun cinn freisin. Baintear úsáid astu chomh maith chun 

múinteoirí agus daltaí araon a chur ar an eolas maidir leis 

na beartais a bheidh le glacadh chun feabhas a chur ar 

ghnóthachtáil agus chun spriocanna i leith measúnuithe 

amach anseo a shainiú.  
 

 

Tugadh faoi deara go bhfuil líon beag daltaí i roinnt scoileanna 

drogallach an páipéar gnáthleibhéil a dhéanamh d'aineoinn 

moltaí a múinteoirí. Is iad an dalta agus na tuismitheoirí nó 

caomhnóirí a chineann ar rogha an leibhéil faoi dheoidh. I 

roinnt scoileanna, bhí scóip ann córas a thabhairt isteach chun 

monatóireacht a dhéanamh ar thorthaí measúnaithe na ndaltaí 

san ábhar. D'fhéadfaí é seo a shíneadh amach chun beartú 

spriocanna rialta a fhorbairt ina ndéanfadh daltaí, i gcomhairle 

lena múinteoirí, spriocanna soiléire agus insroichte a 

shainaithint, a bheidh le baint amach faoi dháta sonrach. Ba 

chóir go leanfadh scoileanna agus múinteoirí ar aghaidh chun a 

chinntiú go dtugtar treoir agus comhairle iomchuí do gach dalta 

maidir leis na saincheisteanna a ghabhann lena rogha leibhéal 

do na scrúduithe teastais.  

 
 
 
 
 
 

TRÉITHE AN DEA-CHLEACHTAIS 

 I mbeagnach gach cás, bhí fianaise ann gur choimeád 

múinteoirí taifid mhaithe  
 Go seasta, luaigh tuarascálacha socruithe rí-mhaithe 

maidir le tuairisciú a thabhairt do thuismitheoirí i dtaobh 

dul chun chinn na ndaltaí  
 Rinne beagnach gach scoil anailís bhliantúil ar thorthaí na 

scrúduithe teastais  

ÁBHAIR IMNÍ  

 D'fhéadfadh sé go bhfuil roinnt daltaí, i líon beag 
scoileanna, ag beartú ar scrúdú bitheolaíochta na 
hArdteistiméireachta a dhéanamh ag leibhéal nach bhfuil 
i gcomhréir lena n-éacht agus lena ngnóthachtáil roimhe 
sin san ábhar  
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Cáilíocht an tsoláthair don ábhar 
agus na tacaíochta scoile uile 

 

Príomhchinntí  

I bhformhór na scoileanna, tá ardstádas ag an mBitheolaíocht 

laistigh den Ardteistiméireacht agus den chlár IB.  
 

 

Tá an leibhéal rochtana ar an ábhar agus roghnúchán an 

ábhair go han-mhaith le haghaidh daltaí de gach cineál 

cumais sa chuid is mó de na scoileanna.  
 

 

I 90% de na cásanna, déantar an Bhitheolaíocht a theagasc 

i ngrúpaí ranga cumais mheasctha.  
 

 

Sholáthair beagnach gach scoil leithdháileadh ama iomchuí - 

cúig cheacht de dhaichead nóiméad in aghaidh na 

seachtaine nó am atá coibhéiseach leis agus bhí tréimhse 

dhúbailte san áireamh leis seo.  
 

 

I mbeagnach gach cás, bhí rochtain mhaith ag grúpaí ranga 

ar shaotharlann le haghaidh ceachtanna.  
 

 

Bhí acmhainní dóthanach agus dea-eagraithe don obair 

phraiticiúil sa chuid is mó de na scoileanna.  
 

 

I mórán scoileanna, cuireadh feabhas ar an timpeallacht 

foghlama mar gheall ar thaispeántais póstaer eolaíoch agus 

tionscadail na ndaltaí.  

 

 

 

 

 

 

Bhí áiseanna nua-aimseartha d’úsáid TFC agus acmhainní 

closamhairc ag múinteoirí an-mhaith i mbeagnach gach scoil.  
 

 

I mbeagnach gach cás, bhain múinteoirí úsáid as deiseanna 

don fhorbairt ghairmiúil agus bhí siad tiomanta do bheith 

suas chun dáta i dtaobh forbairtí siollabais agus nuálaíochta.  
 

 

Bhí éifeacht an-sonrach ag an tSeirbhís Tacaíochta 

Bitheolaíochta agus níos déanaí ag an tSeirbhís um Fhorbairt 

Ghairmiúil do Mhúinteoirí ar fhorbairt an teagaisc agus na 

foghlama i mBitheolaíocht agus bhí múinteoirí in ann na 

hathruithe curaclaim is gá do shiollabas bitheolaíochta 

athbhreithnithe a chur i bhfeidhm go hiomlán.  
 

 

Bhí ardleibhéal airde ar shábháilteacht le sonrú i ngach scoil.  
 

 

Moltaí  

Ba chóir do scoileanna agus do mhúinteoirí a chinntiú go 

dtugtar treoir agus comhairle iomchuí do gach dalta maidir leis 

na saincheisteanna a bhaineann le roghnú Bitheolaíochta don 

Ardteistiméireacht mura bhfuil clár iomlán eolaíochta na sraithe 

sóisearaí críochnaithe acu.  
 

 

Níor chóir do scoileanna a chur de cheangal ar dhaltaí a n-

ábhair scrúduithe teastais a roghnú roimh IB agus leanúint ar 

aghaidh ansin leo go dtí tráth na hArdteistiméireachta.  
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I gcás ina bhfuil tréimhsí ceachta níos giorra ná daichead 

nóiméad ar fhad, ba chóir do scoileanna a chinntiú go bhfuil an 

t-am iomlán a dháiltear don ábhar i gcomhréir le ceanglais an 

tsiollabais.  
 

 

Ba chóir do scoileanna rochtain ar an saotharlann le 

haghaidh gach grúpa ranga bitheolaíochta a chur ar fáil 

ar amchlár foirmiúil na scoile le linn ceachta dúbailte 

amháin in aghaidh na seachtaine ar a laghad.  

 

 

Ba chóir do gach múinteoir leas a bhaint as na buntáistí 

atá le fáil ó úsáid TFC agus iad ag teagasc agus ag 

ullmhú don teagasc.  
 

 

Soláthraíonn logáil sonraí, mar mhodh bailithe sonraí, cur 

chuige amháin a d'fhéadfadh a bheith i gceist maidir le 

dearadh na n-imscrúduithe sa Bhitheolaíocht agus ba 

chóir aird níos mó a thabhairt air.  
 

 

I roinnt scoileanna, ba chóir feabhsuithe a dhéanamh maidir le 

ráitis shábháilteachta atá suas chun dáta a bhunú, ceimiceáin 

a stóráil i gceart agus comharthaí sábháilteachta.  

 
 
 
 
 
 
 

Cáilíocht na pleanála agus an ullmhúcháin  
 

Príomhchinntí  

Bhí ardleibhéal comhairliúcháin agus comhoibrithe i measc 

múinteoirí bitheolaíochta le sonrú sa chuid is mó de na 

scoileanna.  
 

 

Sa chuid is mó de scoileanna, rinne múinteoirí bitheolaíochta 

forbairt, measúnú agus athbreithniú go leanúnach ar phlean 

ábhair comhaontaithe do Bhitheolaíocht na 

hArdteistiméireachta agus bhí an chuid is mó de na 

pleananna seo de chaighdeán maith.  
 

 

Sa chuid is mó de chásanna, d’fhorbair múinteoirí cláir 

nuálacha don bhitheolaíocht IB a bhí ar ardcháilíocht a 

thacaigh le prionsabail IB, le cleachtais an-mhaithe á dtabhairt 

faoi deara i roinnt scoileanna inar forbraíodh modúil 

traschuraclaim.  
 

 

I bhformhór na scoileanna, roinn na múinteoirí bitheolaíochta 

áiseanna teagaisc agus rinne siad socruithe le haghaidh 

comhrochtana ar na hacmhainní a bhí ar fáil.  
 

 

Bhí raon leathan acmhainní teagaisc spreagthacha agus 

oiriúnacha ar fáil le haghaidh gach topaic agus gach clár sa 

chuid is mó de na scoileanna.  
 

 

I mbeagnach gach cás, bhí ceachtanna pleanáilte go maith 

chun leanúnachas agus dul chun cinn a chinntiú agus 

d'fhreagair siad do cheanglais an chláir agus do riachtanais 

áirithe na ndaltaí.  
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Moltaí  

Ba chóir go gcuimseodh pleananna ábhair don 

Bhitheolaíocht comhtháthú na modheolaíochtaí le hábhar 

curaclaim.  
 

 

Ba chóir go ndéanfadh pleananna ábhair agus pleanáil 

cheachtanna soláthair iomchuí do raon iomlán na ndaltaí ó 

thaobh cumais, riachtanais agus leasanna mar aon le 

ceanglais an tsiollabais nó an chláir.  

 

 

Ba chóir do gach scoil fardal de raon iomlán na n-áiseanna 

teagaisc agus foghlama do thopaicí agus do chláir a 

fhorbairt.  
 

 

Moltar do gach scoil úsáid a bhaint as comhchomhaid 

leictreonacha chun acmhainní teagaisc a stóráil.  
 

 

Ba chóir do scoileanna ról ceannaireachta teagaisc na 

gcomhordaitheoirí ábhair a fhorbairt.  

 
 
 
 
 
 
 

Cáilíocht an teagaisc agus na foghlama  
 

Príomhchinntí  

Fuarthas gur cuireadh ábhar an cheachta in iúl go heolach 

agus go díograiseach i mbeagnach gach cás agus mar gheall 

ar sin, tarraingíodh aird na ndaltaí agus an toradh a bhí ann 

ná foghlaim mhaith.  
 

 

Bhí múinteoirí bitheolaíochta inniúil ar thopaicí a chur i 

gcomhthéacs tosca coitianta, topaicí ón siollabas iomlán a 

chomhtháthú agus díospóireachtaí ar shaincheisteanna 

bitheolaíochta comhaimseartha a spreagadh.  
 

 

Bhí cáilíocht an teagaisc go maith nó an-mhaith i mbeagnach 

gach ceacht.  
 

 

Bhí difreáil, nuair a tharla sí, éifeachtach i mbeagnach gach 

cás.  
 

 

Bhí an chothromaíocht idir gníomhaíocht an mhúinteora agus 

gníomhaíocht an dalta cuí i bhformhór na gceachtanna, agus 

leis seo chuir múinteoirí modhanna praiticiúla ar fáil do dhaltaí 

chun a gcuid eolais, scileanna agus tuisceana gnásúla a 

fhorbairt.  
 

Tá an chuid is mó de na múinteoirí bitheolaíochta tar éis 

glacadh le húsáid TFC agus baineadh úsáid mhaith as le 

linn ullmhúcháin agus seachadta na gceachtanna.  
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Cuireadh comhoibriú, comhfhreagracht agus meas chun 

cinn i mbeagnach gach ceacht.  
 

 

I mbeagnach gach cás, bhí ardionchais iomchuí curtha ag 

múinteoirí roimh gach dalta agus spreag siad daltaí na 

scrúduithe teastais staidéar a dhéanamh ag an leibhéal is 

airde agus is féidir, ar feadh chomh fada agus is féidir.  
 

 

I mbeagnach gach ceacht ar tugadh cuairt air, bhí cáilíocht 

na foghlama go maith. Bhí foghlaim d'ardcháilíocht ann le 

linn ceachtanna inar cuireadh ardleibhéal de spreagadh 

agus dúshlán ar fáil, ina raibh daltaí gníomhach agus ina 

raibh daltaí á mealladh go hiomlán leis an gceacht.  
 

 

Sa chuid is mó de na cásanna, bhí fianaise i gcóipleabhair 

agus fillteáin na ndaltaí ar obair a bhí sa réimse ó go maith go 

dtí go han-mhaith ó thaobh cáilíochta de.  
 

 

Baineadh an t-eolas, an tuiscint agus na scileanna atá ag 

teastáil ó shiollabas bitheolaíochta na hArdteistiméireachta 

amach sa chuid is mó de na cásanna.  
 

 

Cuireadh obair saotharlainne éigeantach le haghaidh daltaí 

i bhfeidhm i modh éifeachtach agus slán, a bhí eagraithe go 

maith agus léirigh daltaí bitheolaíochta scileanna 

fíormhaithe maidir le próiseas eolaíochta, scileanna 

grúpoibre agus scileanna cumarsáide sna gníomhaíochtaí 

seo.  

 

 

 

 

 

 

 

Moltaí  

Ba chóir do mhúinteoirí na cuspóirí foghlama a roinnt agus 

measúnú a dhéanamh orthu le daltaí i ngach ceacht.  
 

 

Ba cheart deiseanna i gcomhair gníomhaíochta na ndaltaí 

a chuimsiú i ngach ceacht agus níor chóir cead a thabhairt 

do dhaltaí fanacht neamhghníomhach ar feadh tréimhsí 

fada.  
 

 

Ba chóir do mhúinteoirí béim níos mó a leagadh ar an 

tábhacht atá ann go bhfoghlaimeodh daltaí conas nótaí a 

dhéanamh as a stuaim féin.  
 

 

Ba chóir deiseanna d'obair phéire agus do ghrúpobair a 

chur chun cinn i réimsí lasmuigh d'obair phraiticiúil.  
 

 

Ba chóir go gcuirfí tuilleadh deiseanna ar fáil i gceachtanna 

bitheolaíochta ionas go bhféadfadh daltaí úsáid a bhaint as 

trealamh TFC agus trealamh logála sonraí.  
 

 

Ba chóir go nglacfaí le cur chuige oscailte, ar bhonn fiosraithe 

maidir le hobair phraiticiúil na ndaltaí aon uair is féidir, chun 

forbairt ar na scileanna a foghlaimíodh le linn na sraithe 

sóisearaí.  
 

 

Sa chuid is mó de na scoileanna, d'fhéadfaí feabhas a 

chur ar fhorbairt scileanna na ndaltaí i leith léirmhíniú agus 

anailís a dhéanamh ar shonraí bitheolaíochta agus a 

scileanna chun graif a líniú.  
 
 

5  0  



Ag Breathnú ar Bhitheolaíocht  
 

 
 
 
 
 

 

Is é/í múinteoir bitheolaíochta cáilithe na ndaltaí féin an duine 

gairmiúil is fearr chun teagasc maidir le hobair éiceolaíochta 

allamuigh phraiticiúil a chur ar fáil agus ba chóir tailte scoile 

nó gnáthóga atá oiriúnach agus atá suite i ngiorracht don 

scoil a chur i dtús áite agus na héiceachórais atá le staidéar 

á roghnú.  
 

 

Ba cheart do mhúinteoirí tuilleadh deiseanna a chruthú 

chun cead a thabhairt do dhaltaí teicnící foghlama 

neamhspleácha a fhorbairt mar phróiseas 

comhleanúnach le linn ceachtanna bitheolaíochta.  
 

 

Tá scóip ann chun tuilleadh cur chuigí nuálacha i leith 

forbairt feasachta a neadú i gceachtanna bitheolaíochta, ar 

nós foghlaim mhachnamhach trí mhapáil aigne, teoiric agus 

scileanna a aistriú go cleachtas trí chur chuigí foghlama 

fadhb-bhunaithe agus taighde na ndaltaí laistigh d'fhíor-

chomhthéacsanna.  

 
 
 
 
 
 

Cáilíocht an mheasúnaithe  
 

Príomhchinntí  

Baineadh úsáid as raon éifeachtach de chur chuigí 

measúnaithe i mbeagnach gach scoil.  
 

 

Fuarthas go raibh éagsúlacht níos mó de mhodhanna 

measúnaithe ann san IB.  
 

 

Sa chuid is mó de na cásanna, bhí leibhéal na 

monatóireachta ar obair scríofa na ndaltaí agus cáilíocht 

an aiseolais scríofa a tugadh do dhaltaí sásúil agus ba léir 

go raibh roinnt cásanna sármhaithe ann maidir le 

haiseolas forbartha.  
 

 

Bhí cáilíocht thuarascálacha saotharlainne na ndaltaí go maith 

den chuid is mó, agus rinne an múinteoir monatóireacht an-

mhaith orthu sa chuid is mó de na cásanna.  
 

 

Bronnann roinnt scoileanna marcanna don obair phraiticiúil 

mar chuid den ghrád ceann bliana.  
 

 

I mbeagnach gach cás, bhí fianaise ann de choimeád taifead 

maith maidir le gnóthachtáil agus tinreamh agus rinne roinnt 

múinteoirí próifíliú an-mhaith ar dhaltaí.  
 
 
Bhí socruithe an-mhaithe i bhfeidhm chun tuairisc maidir le 

dul chun cinn na ndaltaí a thabhairt do thuismitheoirí.  
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Rinne beagnach gach scoil anailís bhliantúil ar thorthaí na 

scrúduithe teastais agus sa chuid is mó de na cásanna bhí 

tionchar ag an anailís seo ar phleanáil i ndáil le teagasc agus 

foghlaim.  
 

 

Moltaí  

Ba cheart do gach scoil scrúdú a dhéanamh ar an gcur 

chuige measúnú chun foghlama, agus é a chur i bhfeidhm 

sa teagasc agus san ullmhúchán.  
 

 

Ba chóir cómheasúnuithe a shocrú ag amanna tábhachtacha, 

de réir mar is cuí.  
 

 

Ba chóir do mhúinteoirí beartais chomhaontaithe maidir le 

measúnú agus obair bhaile a fhorbairt laistigh den phlean 

ábhair. Cabhróidh é seo chun dul i gceann aon 

neamhréireachtaí i measc múinteoirí sa scoil chéanna maidir 

le cé chomh minic is a dháiltear obair dá leithéid do dhaltaí 

agus cé chomh minic céanna a cheartaíonn múinteoirí í.  
 

 

Tá gá ann le haghaidh roinnt feabhsuithe i roinnt scoileanna 

chun a chinntiú go ndáiltear agus go gceartaítear obair bhaile 

go rialta.  
 

 

Ba cheart do gach múinteoir leabhair nótaí na ndaltaí a 

sheiceáil ar bhonn rialta agus aiseolas bunaithe ar ráitis a 

thabhairt dóibh maidir le conas is féidir leis an dalta aonair a 

chuid nó a cuid oibre a fheabhsú go comhleanúnach.  

 

 

 

 

 

 

 

Is dea-chleachtas é luach saothair a thabhairt do dhaltaí as 

na scileanna a léirítear ina gcuid oibre praiticiúla agus i 

scríbhneoireacht tuarascálacha agus ba chóir go mbainfí 

úsáid as an gcleachtas sin i ngach scoil.  
 

 

Ba chóir go gcinnteodh scoileanna agus múinteoirí go dtugtar 

treoir agus comhairle iomchuí do gach dalta maidir leis na 

saincheisteanna a ghabhann lena rogha leibhéil do na 

scrúduithe teastais.  
 

 

D'fhéadfaí úsáid níos leithne a bhaint as beartú spriocanna 

chun cabhrú le daltaí spriocanna foghlama soiléire, sonracha 

agus insroichte a shainaithint.  
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Tuairiscíonn Ag Breathnú ar Bhitheolaíocht ar thoradh na seacht gcigireacht Bhitheolaíochta is caoga a rinne Cigireacht na 

Roinne Oideachais agus Scileanna in iar-bhunscoileanna idir na blianta 2006 agus 2010. Cuireadh na cigireachtaí i gcrích i 

réimse iar-bhunscoileanna agus faoi chláir uile na sraithe sinsearaí . Is éard atá sa tuarascáil seo ná nithe a tugadh faoi deara 

faoi chleachtas i réimsí an tsoláthair don ábhar agus na tacaíochta scoile uile, na pleanála agus an ullmhúcháin, an teagaisc 

agus na foghlama, agus na measúnaithe.  
 

Léiríonn na príomhchinntí agus moltaí i Ag Breathnú ar Bhitheolaíocht cáilíocht an chleachtais reatha maidir le teagasc na 

Bitheolaíochta ar leibhéal iar-bhunscoile. Tá comhairle úsáideach sa tuarascáil do mhúinteoirí, ranna ábhair agus bainistíocht 

scoile go háirithe agus iad ag tabhairt faoi phleanáil, féin -athbhreithniú agus feabhsú. Beidh sí úsáideach freisin i ndáil le 

comhphlé gairmiúil ar theagasc na Bitheolaíochta a spreagadh agus seirbhísí tacaíochta scoile a chur ar an eolas faoi ghnéithe 

den ábhar a bhfuil breise tacaíochta ag teastáil uathu.  

 
 
 
 
 
 

CÁILÍOCHT NA FOGHLAMA Á CUR CHUN CINN  
 
 
 

 A N  C H I G I R E A C H T  
 

 

Múineadh agus Foghlaim in Iar-Bhunscoileanna  

San áireamh sa tsraith Múineadh agus Foghlaim in Iar-Bhunscoileanna tá tuarascálacha gearra ar cháilíocht an tsoláthair oideachais i 

scoileanna dara leibhéal. Tá na tuarascálacha bunaithe ar thorthaí mheasúnuithe a rinne an Chigireacht, ar a  bhfuil freagrachtaí 

reachtúla maidir le measúnú a dhéanamh ar scoileanna ag an mbun agus dara leibhéal . Díríonn na tuarascálacha sa tsraith ar an 

gcleachtas i scoileanna agus tá sé i gceist ach go háirithe go gcuideoidís le scoileanna agus le múinteoirí a gus iad i mbun 

féinmheasúnaithe agus athbhreithnithe ar a gcuid oibre .  
 
 

An tAonad Tacaíochta um Mheastóireacht agus Taighde  
An Chigireacht  
An Roinn Oideachais agus Scileanna  
Sráid Maoilbhríde  
Baile Átha Cliath 1  
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