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Réamhfhocal 
 
Tá an tuairisc seo bunaithe ar thorthaí na gcigireachtaí (teagmhasacha) neamhfhógartha 
a rinneadh i mbreis agus 450 bunscoil ar fud na tíre idir Deireadh Fómhair 2009 agus 
Deireadh Fómhair 2010. I rith na gcuairteanna seo, rinne cigirí breathnóireacht ar bhreis 
agus 800 ceacht Béarla agus 500 ceacht Matamaitice.  
 
Tugann torthaí bhreathnóireachtaí na gcigirí léargas den scoth dúinn ar cháilíocht an 
teagaisc agus na foghlama sna hábhair seo. Tá achoimre de na torthaí le fáil sa tuairisc 
seo – torthaí atá dearfach den chuid is mó – mar aon le hanailís ar na laigí a tugadh faoi 
deara i gcleachtas seomra ranga.  
 
Cúis áthais dúinn a bheith in ann a chur in iúl gur mheas na cigirí go raibh formhór d'obair 
na múinteoirí sásúil nó níos fearr i mbreis agus ceithre chúigiú de na ceachtanna sna 
hábhair ríthábhachtacha seo. I rith na gceachtanna seo, bhí neart deiseanna ag na daltaí 
cur lena gcuid scileanna Béarla agus matamaitice – scileanna atá mar bhonn lena ndul 
chun cinn mar fhoghlaimeoirí agus mar dhaoine fásta sna blianta amach romhainn.  
 
Mheas na cigirí, áfach, an taithí foghlama a bhí á cruthú ag múinteoirí dá ndaltaí a bheith 
míshásúil i gcéatadán suntasach de na ceachtanna. Bunaithe ar an ról ríthábhachtach 
atá ag litearthacht agus uimhearthacht i gcur ar chumas an dalta ábhair eile a fhoghlaim, 
cúis díomá é nach raibh gníomhaíochtaí foghlama oiriúnacha forbartha do dhaltaí i 
mbreis agus 16% de cheachtanna Béarla, agus i 15% de na ceachtanna matamaitice a 
ndearnadh breathnóireacht orthu ní raibh taithí foghlama na ndaltaí á forbairt go sásúil.  
 
Tugann na cigirí eolas dúinn faoi cháilíocht na hoibre atá ar bun sna scoileanna éagsúla, 
ach chomh maith leis sin tá sé mar aidhm acu cleachtas a fheabhsú sna scoileanna. I rith 
chuairteanna na cigireachta teagmhasaí, thug na cigirí aiseolas agus comhairle ó bhéal 
faoi dhea-chleachtas do gach múinteoir agus do phríomhoide na scoile. Is ann don 
tuairisc seo chun tacú le feabhas: leagtar amach sa tuairisc céimeanna ar féidir le 
múinteoirí, le príomhoidí agus leis an gcóras oideachais go ginearálta a leanúint ar 
mhaithe le teagasc agus le foghlaim an Bhéarla agus na matamaitice a fheabhsú.  I 
measc na bpríomhréimsí nach mór a fheabhsú tá – ceachtanna a ullmhú níos fearr (gné 
a measadh a bheith míshásúil i thart ar ceathrú de na ceachtanna), úsáid níos fearr a 
bhaint as na modheolaíochtaí a mholtar sa churaclam, agus go háirithe, úsáid níos fearr 
a bhaint as eolas measúnaithe chun súil a choinneáil ar agus forbairt a dhéanamh ar 
fhoghlaim na ndaltaí.  
 
Tá súil agam go mbainfidh múinteoirí, scoileanna agus daoine a bhfuil baint acu le 
hoideachas múinteoirí agus na seirbhísí tacaíochta scoile tairbhe as an tuairisc agus 
muid ag comhoibriú lena chéile chun taithí foghlama na ndaltaí a fheabhsú.  
 

 
 
Harold Hislop  
 
Príomhchigire 
 
Samhain 2010  
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Torthaí na Cigireachta Teagmhasaí 2010 
Tuairisc ar Theagasc agus ar Fhoghlaim an Bhéarla a gus na Matamaitice 

i mBunscoileanna 
 

Is tuairisc ilchodach é seo atá bunaithe ar chigireachtaí teagmhasacha a rinneadh i 
mbreis agus 450 bunscoil idir Deireadh Fómhair 2009 agus Deireadh Fómhair 2010. Tá 
an tuairisc seo dírithe ar cháilíocht thaithí foghlama na ndaltaí agus ar chleachtais na 
múinteoirí sa dá réimse curaclaim atá faoi chaibidil anseo - Béarla agus matamaitic. 
Sonraítear príomhthorthaí agus impleachtaí praiticiúla na dtorthaí seo ar theagasc agus 
ar fhoghlaim i gcóras oideachais bunscoile na hÉireann i gcuid 5 den tuairisc seo. 
 
1. RÉAMHRÁ  
 

1.1 Cigireachtaí Teagmhasacha 

Is éard atá i gceist le cigireachtaí teagmhasacha ná cigireachtaí neamhfhógartha a 
dhéanann cigirí i mbunscoileanna - cigireachtaí a bhfuil sé mar aidhm leo cáilíocht agus 
éifeachtacht ghnéithe an oideachais atá ar fáil sna scoileanna éagsúla mar chuid den 
ghnáthlá scoile a mheas. Áirítear na cigireachtaí seo i measc raon múnlaí cigireachtaí a 
dhéantar i mbunscoileanna a áiríonn measúnuithe scoile uile (MSU), cigireachtaí 
téamacha, agus measúnuithe fócasaithe taighde.  
 
1.1.1 Fócas 
Bíonn cigireachtaí teagmhasacha dírithe ar cháilíocht thaithí oideachais an 
fhoghlaimeora. Áiríonn na cigireachtaí seo léargas a fháil ar cháilíocht an teagaisc, ar 
cháilíocht fhoghlaim na ndaltaí, agus ar cháilíocht na dtacaíochtaí a sholáthraíonn na 
scoileanna do dhaltaí. 
 
1.1.2 Cuspóir 
Tugann na cigireachtaí teagmhasacha deis do chigirí: 

• Monatóireacht a dhéanamh ar cháilíocht agus ar éifeachtacht obair na 
scoileanna 

• A dtuairimí maidir le heagrú agus le feidhmiú na scoileanna a chur in iúl 
• Labhairt le agus comhairle a chur ar mhúinteoirí, ar phríomhoidí agus ar 

na boird chuí maidir le cáilíocht an oideachais atá le fáil sna scoileanna 
• Tacú le scoileanna agus le múinteoirí 
• Sonraí a bhailiú maidir le feidhmiú agus le héifeachtacht na scoileanna i 

ndáil le taighde agus chun críocha eile 
• Measúnú a dhéanamh ar chur i bhfeidhm na rialachán atá déanta ag an 

Aire Oideachais agus Scileanna 
• Sonraí a bhailiú faoi fhachtóirí ar féidir a úsáid chun na scoileanna sin ar 

gá tuilleadh cigireachta a dhéanamh iontu a aithint 
• Monatóireacht a dhéanamh ar an dul chun cinn atá déanta ag scoileanna 

chun moltaí na gcigireachtaí a rinneadh roimhe seo a chur i bhfeidhm 
 
1.1.3 Forfheidhmiú  
Déantar cigireachtaí teagmhasacha laistigh de théarmaí tagartha na Cigireachta mar atá 
sonraithe in Alt 13 den Acht Oideachais 1998 agus de réir na Rialacha do Scoileanna 
Náisiúnta. Chomh maith leis sin, déantar na cigearachtaí laistigh de théarmaí Chód 
Cleachtais Proifisiúnta na Cigireachta um Mheastóireacht agus um Thuairisciú. 
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1.1.4 Próiseas 
Go ginearálta, is cigire amháin a thugann cuairt ar bhunscoil ar feadh lá iomlán, gan 
réamhfhógra a thabhairt, a dhéanann na cigireachtaí teagmhasacha. Is próiseas 
solúbtha é próiseas na gcigireachtaí teagmhasacha agus féadfaidh cigire meastóireacht 
a dhéanamh ar ghné ar bith d'obair na scoile a meastar a bheith ábhartha. I rith na 
cigireachta teagmhasaí, pléann an cigire soláthar oideachais na scoile le príomhoide na 
scoile mar aon le meastúnú a dhéanamh ar obair na múinteoirí. Is iondúil go maireann na 
cuairteanna chuig na seomraí ranga uair go leith. Is é atá mar aidhm leis na cuairteanna 
seo ná cáilíocht na foghlama agus an teagaisc a mheas. Áiríonn na cuairteanna seo: 
 

• Plé leis an múinteoir ranga 
• Breathnóireacht ar theagasc agus ar fhoghlaim 
• Idirghníomhaíocht le daltaí  
• Athbhreithniú ar phleanáil agus ar cháipéisíocht eile an mhúinteora 
• Aiseolas don mhúinteoir 

 
Cuireann an cigire príomhthorthaí na cigireachta teagmhasaí in iúl, ó bhéal, don 
phríomhoide ag deireadh an lae a rinneadh an chigireacht sa scoil. Déantar é seo le cois 
an aiseolais ó bhéal a thugtar do gach múinteoir ranga a ndearnadh breathnóireacht ar a 
c(h)uid ranganna. Is é atá mar aidhm le comhairle agus/nó moltaí an chigire ná aird a 
tharraingt ar ghnéithe nach mór a fhorbairt ar mhaithe le cáilíocht foghlama na ndaltaí a 
fheabhsú.  
 

1.2 Cigireachtaí Teagmhasacha Deireadh Fómhair 2009 –Deireadh Fómhair 2010 

Tá an tuairisc seo bunaithe ar thorthaí na gcigireachtaí teagmhasacha a rinneadh idir 
Deireadh Fómhair 2009 agus Deireadh Fómhair 2010. I rith na tréimhse sin rinneadh 
cigireachtaí teagmhasacha i 452 scoil lena n-áirítear scoileanna speisialta agus 
scoileanna a sholáthraíonn oideachas trí Ghaeilge. Ar an iomlán, rinneadh cigireacht ar 
bhreis agus 1200 seomra ranga agus breis agus 2400 ceacht, cigireachtaí a d’áirigh na 
réimsí curaclaim ar fad agus na leibhéil ranga ar fad. Tá eolas le fáil i dTábla 1 faoin líon 
ceachtanna a ndearnadh meastóireacht orthu i ngach réimse curaclaim.  
 
Tábla 1:  Réimsí curaclaim 
 

Réimse curaclaim Líon na 
gceachtanna 

Céatadán na 
gceachtanna 

Béarla 803 32.6 

Gaeilge 386 15.7 

Matamaitic 527 21.4 

Stair 116 4.7 

Tíreolaíocht 131 5.3 

Eolaíocht 105 4.3 

Ceol 145 5.9 

Na hAmharcealaíona 57 2.3 

Drámaíocht 37 1.5 

OSPS 90 3.7 

Corpoideachas 43 1.7 

Eile 21 0.9 

Iomlán 2461 100.0 
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1.3 Creatlach Measúnaithe na Cigireachta Teagmhasaí  

Tá an chreatlach measúnaithe a úsáideann na cigirí le linn dóibh cigireachtaí 
teagmhasacha a dhéanamh sna seomraí ranga leagtha amach in Ag Breathnú ar an 
Scoil Againne – Cúnamh le haghaidh Féinmheasúnachta i mBunscoileanna, Caibidil 4, 
Cáilíocht na foghlama agus an teagaisc i réimsí curaclaim.1 I ndáil le Béarla agus le 
matamaitic, d’fhéach cigirí ar cháilíocht foghlama na ndaltaí i ngach ábhar (lena n-áirítear 
forbairt scileanna agus tuiscint ar choincheapa) agus gnéithe de chleachtas na múinteoirí 
cosúil le heagrú agus bainistiú na ndaltaí i rith na gceachtanna, na cur chuigí teagaisc a 
úsáideadh, an t-ullmhúchán a rinne múinteoirí do na ceachtanna, an tslí ar treisíodh nó 
ar comhdhlúthaíodh foghlaim na ndaltaí, an spéis a léirigh daltaí sa mhéid a bhí á 
fhoghlaim acu agus an tslí a ndearnadh monatóireacht agus meastóireacht ar fhoghlaim 
na ndaltaí. Tá léargas le fáil i dTábla 2 ar bhreithiúnais na gcigirí maidir le cáilíocht 
foghlama na ndaltaí agus cáilíocht chleachtais na múinteoirí laistigh den leanúntas 
cáilíochta. 
 
Tábla 2:   Leanúntas na cáilíochta  
 

Catagóirí Leibhéil na cáilíochta Tuairiscíní 

Cleachtas an-mhaith / foghlaim 
an-mhaith 

An-mhaith, láidreachtaí 
suntasacha Oiriúnach/Sásúil 

Cleachtas inniúil / foghlaim 
mhaith 

Go maith, níos mó 
láidreachtaí ná laigí 

Scóip le haghaidh forbartha Cuibheasach, níos mó laigí 
ná láidreachtaí Níl oiriúnach / Níl sásúil 

Deacracht shuntasach i gceist Lag, laigí suntasacha 
 

 

2 BÉARLA  
 

2.1 Cáilíocht na dtorthaí foghlama  

Rinneadh meastóireacht ar bhreis agus 800 ceacht Béarla trí chigireacht theagmhasach 
a rinneadh idir Deireadh Fómhair 2009 agus Deireadh Fómhair 2010. Tá na torthaí 
maidir le foghlaim na ndaltaí sna ranganna Béarla measctha. Bhí cáilíocht na dtorthaí 
foghlama sásúil i gcás 85.5% de na ceachtanna Béarla a ndearnadh breathnóireacht 
orthu agus míshásúil i gcás 14.5% de na ceachtanna, Fig. 1. Toradh suntasach amháin 
is ea i gcás 15.7% de na ceachtanna gur measadh nach raibh foghlaim na ndaltaí (lena 
n-áirítear a gcuid scileanna agus eolais) forbartha go sásúil.  
 

                                                 
1 Ag Breathnú ar an Scoil Againne – Cúnamh le haghaidh Féinmheasúnachta i mBunscoileanna, an 
Roinn Oideachais agus Eolaíochta, 2003. 
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Torthaí foghlama sásúla

85.5%

14.5%

Tá

Níl

Fig. 1 
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2.2 Cleachtas na múinteoirí 

 
2.2.1  Torthaí foriomlána 
 
Bhí cleachtas na múinteoirí i bhformhór na gceachtanna Béarla a ndearnadh measúnú 
orthu dearfach den chuid is mó. I gcás 94.6% de na ceachtanna, bhí scileanna 
bainistíochta ranga na múinteoirí sásúil. Ceartaíodh obair na ndaltaí go cuí i mbeagnach 
90% de na ceachtanna. Ar an gcuma chéanna, bhí na daltaí rannpháirteach go cuí sa 
mhéid a bhí á fhoghlaim acu i mbeagnach 90% de na ceachtanna. Measadh go ndearna 
formhór na múinteoirí ullmhúchán sásúil don cheacht Béarla i gceist (76.5%), gur úsáid 
siad cur chuigí teagaisc oiriúnacha sa cheacht (83.5%) agus gur sholáthraigh siad 
gníomhaíochtaí oiriúnacha foghlama do na daltaí (83.8%). Ba léir úsáid éifeachtach a 
bheith á baint as acmhainní i mbeagnach 82% de na ceachtanna. I líon réasúnta cosúil 
ceachtanna, tugadh deiseanna do na daltaí foghlaim trí phlé agus díospóireacht, straitéis 
thábhachtach foghlama sa churaclam Béarla. Bhí comhdhlúthú na foghlama, is é sin, 
treisiú ar fhoghlaim na ndaltaí trí athbhreithniú, ceistiú éifeachtach daltaí agus seiceáil 
leanúnach ar thuiscint daltaí, le tabhairt faoi deara in 84.7% de cheachtanna.  
 

 
 
Bhí neart láidreachtaí le tabhairt faoi deara i gcleachtas na múinteoirí i bhformhór na 
gceachtanna Béarla a ndearnadh measúnú orthu. Tríd is tríd, ba léir gur thug na 
múinteoirí faoina gcuid teagaisc sa réimse curaclaim seo go gairmiúil agus go 
héifeachtach. Ní hamhlaidh a bhí, áfach, i líon beag ceachtanna. Ábhar imní é seo go 
háirithe i gcomhthéacs na dtorthaí diúltacha a bhaineann le foghlaim na ndaltaí, torthaí a 
d'eascair ó chéatadán suntasach de na ceachtanna a bpléitear anseo thíos. 
 
2.2.2 Acmhainní, gníomhaíochtaí foghlama agus cur c huigí teagaisc 
De réir an churaclaim Béarla, is próiseas comhtháite é foghlaim teanga - próiseas ina 
bhfuil dlúthnasc idir teanga labhartha, léitheoireacht agus scríbhneoireacht. Ceann de 
phríomhstraitéisí foghlama an churaclaim seo é plé agus díospóireacht. Baineann 
tábhacht freisin i seachadadh an churaclaim leis an gcur chuige gaolmhar atá dírithe ar 
fhoghlaim chomhoibríoch nó comharfhoghlaim. Áiríonn ceachtanna éifeachtacha Béarla 
plé agus díospóireacht agus foghlaim chomhoibríoch nó comharfhoghlaim i dteagasc na 
teanga labhartha agus forbairt scileanna tuisceana, léitheoireachta agus 
scríbhneoireachta na ndaltaí. Tarlaíonn a leithéid sin de cheachtanna i gcomhthéacs ina 
mbaintear úsáid as acmhainní cosúil le leabhair agus TEC le tacú le sealbhú scileanna 
agus forbairt inniúlacht teanga na ndaltaí. 

Seo a leanas sliocht a bhaineann le scoil inar léiríodh roinnt mhaith láidreachtaí i dteagasc an 
Bhéarla: 
 

Tá béim ar scileanna maithe éisteachta a fhorbairt i ngach rang. Déileáiltear le 
léitheoireacht ar bhealach struchtúrtha agus tá comhoibriú le sonrú idir na 
múinteoirí ranga agus na múinteoirí tacaíochta. Sna ranganna sóisearacha 
leagtar béim ar mhuinín agus ar líofacht a fhorbairt i scileanna léitheoireachta 
agus déantar é seo a fhorbairt tuilleadh sa tsraith shinsearach trí úsáid a bhaint 
as an úrscéal. Tugtar neart deiseanna do na daltaí sinsearacha tascanna scríofa 
agus obair thionscadail a dhéanamh, mar aon lena dtuairimí a chur in iúl agus 
páirt a ghlacadh i bplé agus i ndíospóireacht. 
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Bhí easnaimh le tabhairt faoi deara in úsáid acmhainní, sna gníomhaíochtaí foghlama a 
soláthraíodh do na daltaí agus sna cur chuigí teagaisc a úsáideadh i gcéatadán 
suntasach de na ceachtanna a ndearnadh measúnú orthu. Tugadh faoi deara nach raibh 
úsáid éifeachtach á baint as acmhainní in 18.1% de na ceachtanna. Ní raibh 
gníomhaíochtaí oiriúnacha foghlama ar fáil ag na daltaí i 16.2% de na ceachtanna. I 
gcéatadán comhchosúil ceachtanna (16.5%), níor úsáideadh cur chuigí teagaisc 
oiriúnacha, Fig. 2. Gné shuntasach amháin is ea, ainneoin an tábhacht a luaitear leis an 
teanga labhartha sa churaclam Béarla, nár thug na múinteoirí deis plé ná díospóireachta 
do na daltaí i 17.2% de na ceachtanna Béarla a ndearnadh breathnóireacht orthu. Os a 
choinne sin, ní raibh foghlaim chomhoibríoch ná comharfhoghlaim, cur chuigí foghlama 
ríthábhachtach mar atá sonraithe i gCuraclam na Bunscoile 1999, le tabhairt faoi deara i 
mbreis agus leath (51.2%) de na ceachtanna Béarla a ndearnadh cigireacht orthu, Fig. 3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

2.2.3 Teicneolaíocht eolais agus cumarsáide (TEC) 
Is léir ó na torthaí maidir leis an úsáid a bhaintear as TEC sna ceachtanna a ndearnadh 
measúnú orthu nach bhfuil a dóthain úsáide á baint as TEC i bhfoghlaim agus i dteagasc 
an Bhéarla i mbunscoileanna in Éirinn. Tarraingítear aird sna treoirlínte do mhúinteoirí 
don churaclam bunscoile Béarla ar an bpoitéinseal a bhaineann le TEC chun teagasc 
agus foghlaim na teanga a fheabhsú agus chun samplaí praiticiúla a sholáthar faoin tslí 
ar féidir é seo a dhéanamh2. Tá sonraí suas chun dáta agus sonraí breise ina leith seo le 
fáil i dTreoirlínte na Comhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (CNCM) maidir le 
húsáid TEC.3 Ainneoin na treorach seo a bheith ar fáil maidir le húsáid TEC sa 
churaclam Béarla, áfach, ní raibh úsáid TEC le tabhairt faoi deara ach i 29.6% de na 
ceachtanna Béarla a ndearnadh cigireacht orthu.  

                                                 
2 Curaclam na Bunscoile 1999, Béarla: Treoirlínte do Mhúinteoirí, lch.91 
3 An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta, 2004a 

I measc na samplaí comhairle a thug cigirí do scoileanna maidir le cur chuigí teagaisc i 
gceachtanna Béarla tá: 

 
Bhainfeadh daltaí tairbhe as níos mó obair i bpéirí chun a gcuid scileanna teanga 
eispriseacha a fhorbairt ...sa Bhéarla. 
 
Níor cheart an oiread céanna béime a leagan ar an téacsleabhar agus ar 
ghníomhaíocht ón leabhar saothair sna ranganna sóisearacha agus sinsearacha 
i rith ceachtanna Béarla. 
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Foghlaim chomhoibríoch/ 
comharfhoghlaim

51.2%

48.8%

Tá

Níl

Cur chuigí teagaisc oiriúnacha

83.5%

16.5%

Tá

Níl

Fig. 2 Fig. 3 
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2.2.4 Ullmhúchán agus pleanáil 
Ábhar imní iad na torthaí a bhaineann le hullmhúchán agus pleanáil do cheachtanna 
Béarla i gcás mionlach suntasach na múinteoirí a ndearnadh cigireacht ar a gcuid 
ranganna. Is fiú a lua nach raibh an t-ullmhúchán a rinne múinteoirí sásúil i 23.5% de na 
ceachtanna a ndearnadh breathnóireacht orthu, Fig. 4. Ba cheart a thabhairt faoi deara 
nár lorg na cigirí formáidí caighdeánacha nó sonraí caighdeánacha sa phleanáil a rinne 
múinteoirí; ní raibh ó na cigirí ach fianaise a fháil go raibh pleananna déanta ag 
múinteoirí, pleananna a bheadh mar bhonn lena gceachtanna.  
 
 

Aimsíodh, áfach, nach raibh pleananna dá leithéid sin ag 28.9% de na múinteoirí, Fig. 5. 
Cúis ionaidh iad na torthaí seo a bhaineann le hullmhúchán do cheachtanna Béarla, ní 
hamháin i bhfianaise an dualgais atá ar mhúinteoirí pleananna ceachtanna scríofa a 
ullmhú mar atá sonraithe i riail 126 de na Rialacha do Scoileanna Náisiúnta, ach freisin i 
gcomhthéacs na dtacaíochtaí pleanála atá á soláthar do mhúinteoirí agus do scoileanna 
ó 1999 anonn trí na seirbhísí tacaíochta um fhorbairt ghairmiúil4.     
 

 
 
2.2.5 Measúnú 
Tháinig deacrachtaí dáiríre maidir le measúnú chun solais. I níos mó ná an tríú cuid 
(34.1%) de na ceachtanna Béarla a ndearnadh meastóireacht orthu tugadh faoi deara go 
raibh na cleachtais mheasúnaithe míshásúil, Fig. 6. Tharraing cigirí aird ar roinnt 
deacrachtaí a bhain leis an measúnú a bhí á dhéanamh ag múinteoirí ar dhul chun cinn 

                                                 
4An Tionscnamh um Phleanáil Fhorbartha Scoile– Bunscoil (TPFS); Clár Tacaíochta an Churaclaim 
Bunscoile (CTCB); an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil Bunmhúinteoirí (SFGB); an tSeirbhís um 
Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí (SFGM)  

Tuairiscítear samplaí d’easnaimh in ullmhúchán na múinteoirí do theagasc an Bhéarla mar seo 
a leanas: 

 
…ní raibh acmhainní oiriúnacha ullmhaithe don dá cheacht Béarla a ndearnadh 
breathnóireacht orthu. 
 
Ba iad na pleananna a rinneadh do ... Bhéarla ná  táblaí ábhar do théacsleabhair 
dhifriúla.  
 
Ní sholáthraíonn pleananna gearrthréimhseacha treoir maidir le forbairt scileanna 
teanga labhartha na ndaltaí i mBéarla nó éagsúlacht gníomhaíochtaí le freastal 
ar dhifríochtaí i leibhéil cumais na ndaltaí. 

 

Torthaí na Cigireachta Teagmhasaí 2010  
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na ndaltaí sa Bhéarla. Aimsíodh cásanna nuair nach raibh taifead ar bith ar fáil d’fhorbairt 
scileanna na ndaltaí agus/nó a leibhéil ghnóthachtála sa Bhéarla. Tarraingíodh aird ar 
chásanna eile fós nuair nach raibh monatóireacht leanúnach á déanamh ar obair scríofa 
na ndaltaí agus nuair nach raibh úsáid oiriúnach á baint as cur chuigí a raibh measúnú 
foirmitheach mar bhonn leo5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.3 Torthaí foghlama agus cleachtas na múinteoirí 

Tarraingíonn an anailís a rinneadh ar an ngaol atá idir foghlaim na ndaltaí agus cleachtas 
na múinteoirí sna ceachtanna Béarla a ndearnadh meastóireacht orthu aird ar ghnéithe 
ar leith d'obair na múinteoirí a bhfuil tionchar suntasach aige ar thorthaí foghlama na 
ndaltaí. 
 
2.3.1 Cur chuigí teagaisc 
Is léir ó anailís a dhéanamh ar na sonraí go mbíonn tionchar diúltach le sonrú ar 
cháilíocht foghlama na ndaltaí mura n-úsáidtear na cur chuigí teagaisc oiriúnacha. I 
70.8% de na ceachtanna a ndearnadh meastóireacht orthu a raibh laigí le tabhairt faoi 
deara sna torthaí foghlama iontu ní raibh na cur chuigí teagaisc oiriúnacha in úsáid, ach i 
92.9 % de na ceachtanna a raibh torthaí foghlama maithe luaite leo, bhí na cur chuigí 
teagaisc oiriúnacha in úsáid. Léiríonn na sonraí seo go mbíonn tionchar ag feiliúnacht na 
ngníomhaíochtaí foghlama a chuirtear ar fáil do dhaltaí ar a dtorthaí foghlama. I 93.2% 
de na ceachtanna a raibh torthaí foghlama dearfacha luaite leo, bhí gníomhaíochtaí 
oiriúnacha foghlama ag na daltaí. Tugadh a leithéid sin de ghníomhaíochtaí faoi deara i 
níos lú ná an tríú cuid (30.1%) de cheachtanna Béarla a raibh torthaí foghlama díomácha 
luaite leo. Is léir trí anailís a dhéanamh ar na sonraí seo freisin go mbaineann tábhacht 

                                                 
5 Áiríonn measúnú foirmitheach úsáid a bhaint as torthaí measúnaithe chun teagasc agus foghlaim a 
mhúnlú. Áiríonn measúnú suimitheach dul chun cinn agus gnóthachtáil daltaí ag am faoi leith. Úsáidtear 
measúnú diagnóiseach chun saindeacrachtaí foghlama a aithint. 

Déantar cur síos ar scoileanna ina bhfuil a leithéid sin d’easnaimh le tabhairt faoi deara mar 
seo a leanas: 

 
Bhí taifead de thorthaí scrúduithe litrithe Béarla agus Gaeilge ag múinteoir 
amháin. Seachas sin, ní raibh taifead measúnaithe ar bith eile ar fáil. Ceartaíodh 
obair i gcóipleabhair ach níor tugadh treoir ar bith maidir le dul chun cinn a 
dhéanamh. 
 
Coimeádtar taifid mheasúnaithe ... i leith scileanna litearthachta Béarla sna 
seomraí ranga ar fad ach tá éagsúlacht le tabhairt faoi deara in ábhar agus i gcur 
i láthair na dtaifead atá coimeádta ar bhileoga measúnaithe na ndaltaí aonair 
agus na taifid atá coimeádta de dhul chun cinn daltaí aonair i gcomhthéacs an 
ranga uile. Is chun críche suimitheacha den chuid is mó a úsáidtear sonraí 
measúnaithe.  

 

Tuairisc ar Theagasc agus ar Fhoghlaim an Bhéarla a gus na Matamaitice i mBunscoileanna  
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leis an úsáid a bhaintear as acmhainní i ndáil le cáilíocht na dtorthaí foghlama a bhíonn 
le sonrú. Baineadh úsáid éifeachtach as acmhainní i 90.2% de na ceachtanna Béarla ina 
raibh torthaí maithe foghlama le tabhairt faoi deara, ach i gcás 65.5% de na ceachtanna 
a raibh torthaí foghlama laga luaite leo ní raibh úsáid éifeachtach á baint as acmhainní.  
 

Bhí deiseanna do dhaltaí foghlaim trí phlé agus trí dhíospóireacht le tabhairt faoi deara i 
gcéatadán suntasach (88.7%) de na ceachtanna a raibh torthaí dearfacha luaite leo i 
dtéarmaí foghlaim na ndaltaí, ach ní raibh plé agus díospóireacht le tabhairt faoi deara 
ach i gcás beagán le cois leath (50.4%) de na ceachtanna a raibh torthaí foghlama 
míshásúla luaite leo. A dhála sin, bhí comhdhlúthú na foghlama le tabhairt faoi deara sa 
chuid is mó (93.2%) de na ceachtanna a raibh torthaí dearfacha foghlama luaite leo, cé 
nach raibh comhdhlúthú na foghlama le tabhairt faoi deara ach sa tríú cuid (35.7%) de na 
ceachtanna sin a raibh laigí le tabhairt faoi deara sna torthaí foghlama a bhí luaite leo. 
 

2.3.2 Ullmhúchán 
Tá dlúthnasc le tabhairt faoi deara freisin idir an t-ullmhúchán a dhéanann múinteoirí do 
cheachtanna Béarla agus an mhéid a fhoghlaimíonn daltaí sna ceachtanna seo, Fig. 7. 
I gcás 86% de na ceachtanna a raibh torthaí foghlama sásúla luaite leo, bhí an t-
ullmhúchán a rinne an múinteoir don cheacht sásúil. Tá difríocht shuntasach idir seo 
agus an leibhéal ullmhúcháin a dhéanann múinteoirí a mbíonn ceachtanna míshásúla 
faoina stiúir; i gcás 81.1% de na ceachtanna seo bhí an t-ullmhúchán a rinneadh 
míshásúil. Tarraingíonn na torthaí seo aird ar an tábhacht a bhaineann leis an 
ullmhúchán a dhéanann múinteoirí, ullmhúchán a bhíonn mar bhonn le torthaí foghlama 
dearfacha i measc na ndaltaí.  

 
Is cosúil freisin go bhfuil nasc idir pleananna scríofa a bheith ag múinteoirí le tacú leis an 
teagasc agus an méid a fhoghlaimíonn na daltaí, ainneoin, mar a thugann na sonraí le 
fios, nach bhfuil an tábhacht chéanna ag baint leis is atá leis an ullmhúchán a dhéanann 
múinteoirí trí chéile. I mbreis agus trí cheathrú (76.3%) de na ceachtanna a ndearnadh 
breathnóireacht orthu agus a raibh torthaí foghlama sásúla luaite leo bhí pleananna 
scríofa ullmhaithe ag an múinteoir. Os a choinne sin, bhí pleananna scríofa ag múinteoirí 
le haghaidh níos lú ná leath (42.0%) de na ceachtanna sin a raibh torthaí míshásúla 
luaite leo.  

Torthaí na Cigireachta Teagmhasaí 2010  
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2.3.3 Measúnú 
Is léir freisin gaol láidir a bheith idir cleachtais mheasúnaithe agus torthaí foghlama na 
ndaltaí.  Gné shuntasach, i gcás 77.5% de na ceachtanna a raibh torthaí foghlama 
míshásúla luaite bhí na cleachtais mheasúnaithe a bhí luaite leo míshásúil freisin. I gcás 
formhór na gceachtanna (73.1%) a raibh torthaí foghlama dearfacha luaite leo bhí 
fianaise ann freisin go raibh na cleachtais mheasúnaithe a bhí in úsáid sásúil. 
 

2.4 Conclúid 

Tá na torthaí a bhaineann le foghlaim na ndaltaí sna ranganna Béarla measctha. 
Ainneoin torthaí foghlama sásúla a bheith le tabhairt faoi deara i gcás formhór na 
gceachtanna (85.5%), bhí mionlach suntasach ceachtanna ann freisin (14.5%) ina raibh 
foghlaim na ndaltaí míshásúil. Tarraingítear aird ar na fachtóirí seo a leanas mar 
ghnéithe a mbaineann tábhacht faoi leith leo i ndáil le cáilíocht foghlama na ndaltaí i 
gceachtanna Béarla:  
 

• na cur chuigí teagaisc a úsáidtear (lena n-áirítear na gníomhaíochtaí 
foghlama a chuirtear ar fáil, an úsáid a bhaintear as acmhainní, soláthar 
deiseanna do dhaltaí foghlaim trí phlé agus trí dhíospóireacht, agus an tslí 
a éiríonn leis an múinteoir foghlaim a chomhdhlúthú nó a threisiú) 

• an t-ullmhúchán a dhéanann múinteoirí do cheachtanna (lena n-áirítear 
pleanáil scríofa agus ullmhú acmhainní agus gníomhaíochtaí foghlama)  

• cáilíocht na gcleachtas measúnaithe 

 

3 MATAMAITIC  

 

3.1 Cáilíocht na dtorthaí foghlama 

Go dtí seo, tá meastóireacht déanta ar bhreis agus 500 ceacht matamaitice trí 
chigireacht theagmhasach. Tá na torthaí a bhaineann le foghlaim na ndaltaí sa 
mhatamaitic measctha go dtí seo agus tá siad mórán mar a chéile leis na torthaí atá 
luaite le foghlaim na ndaltaí sa Bhéarla. Bhí torthaí foghlama sásúla le tabhairt faoi deara 
in 85.4% de na ceachtanna matamaitice a ndearnadh cigireacht orthu agus bhí torthaí 
foghlama míshásúla le tabhairt faoi deara in 14.6% de na ceachtanna, Fig. 8. Arís eile, 
bhí na torthaí seo mórán mar a chéile leis na torthaí a bhí luaite leis an mBéarla - i gcás 
15% de na ceachtanna matamaitice ní raibh foghlaim na ndaltaí (lena n-áirítear a gcuid 
scileanna agus eolais) forbartha go sásúil.  

 

Tuairisc ar Theagasc agus ar Fhoghlaim an Bhéarla a gus na Matamaitice i mBunscoileanna  
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3.2  Cleachtas na múinteoirí 

 
3.2.1 Torthaí foriomlána 
Ar aon dul leis an mBéarla, bhí cleachtas na múinteoirí i bhformhór na gceachtanna 
matamaitice a ndearnadh cigireacht orthu dearfach. Léirigh na múinteoirí sna ceachtanna 
ar fad beagnach (95.3%) scileanna bainistíochta ranga sásúla, agus ní raibh deacrachtaí 
ina leith seo ach ag múinteoirí i gcéatadán beag (4.7%) de na ceachtanna. Ceartaíodh 
obair na ndaltaí go sásúil i mbeagnach 90% de na cásanna. I 90.9% de na ceachtanna 
matamaitice bhí na daltaí rannpháirteach go cuí sa mhéid a bhí á fhoghlaim acu. 
Measadh go ndearna formhór na múinteoirí ullmhúchán sásúil don cheacht i gceist 
(75.0%), gur úsáid siad cur chuigí teagaisc oiriúnacha sa cheacht (82.7%) agus gur 
sholáthraigh siad gníomhaíochtaí foghlama oiriúnacha do na daltaí (82.2%). Ní raibh na 
torthaí a bhain le húsáid acmhainní sna ceachtanna matamaitice chomh dearfach 
céanna leis na ceachtanna Béarla; bhí úsáid éifeachtach acmhainní le tabhairt faoi deara 
i 77.2% de na ceachtanna matamaitice i gcomparáid le 81.9% de na ceachtanna Béarla. 

 
 
Mar is léir ó na sonraí thuas, bhí teagasc éifeachtach le tabhairt faoi deara i bhformhór 
na gceachtanna matamaitice a ndearnadh measúnú orthu. A dhála sin, bhí dul chun cinn 
sásúil foghlama á dhéanamh ag daltaí i bhformhór na gceachtanna. I gcéatadán de na 
ceachtanna a ndearnadh measúnú orthu, áfach, measadh cleachtas na múinteoirí a 
bheith míshásúil agus tugadh léargas air seo sna torthaí a bhaineann le foghlaim na 
ndaltaí. Cé gurb ionann a leithéid sin de cheachtanna agus céatadán beag de na 
ceachtanna a ndearnadh measúnú orthu, is cúis imní é nach bhfuil líon suntasach daltaí 
ag baint tairbhe as timpeallacht foghlama éifeachtach i gcás na matamaitice. 
 
3.2.2 Cur chuigí teagaisc, gníomhaíochtaí foghlama, acmha inní  
Bhí cleachtais mhíshásúla i gcomhthéacs na ngníomhaíochtaí foghlama a sholáthraítear 
do dhaltaí, na cur chuigí teagaisc a úsáidtear, an úsáid a bhaintear as plé agus 
díospóireacht mar straitéis fhoghlama le tabhairt faoi deara i gcéatadán suntasach de na 
ceachtanna matamaitice a ndearnadh cigireacht orthu.  

Léirítear cuid de na láidreachtaí a tugadh faoi deara i dteagasc na matamaitice sna ceachtanna 
a ndearnadh measúnú orthu sna tuairimí measúnaithe seo bunaithe ar cheachtanna éagsúla: 
 

Tá struchtúr maith ar na gníomhaíochtaí matamaitice agus tá difreáil le tabhairt faoi 
deara sna ranganna naíonáin; baintear úsáid éifeachtach as an gclár bán 
idirghníomhach chun patrúin uimhreacha a scrúdú i rang a dó agus rang a trí. 

 
I dteagasc na matamaitice sa rang is airde leagadh béim oiriúnach ar mhatamaitic ó 
bhéal agus intinne agus glactar cur chuige tógachaíoch i ndáil le teagasc scileanna 
agus coincheapa nua. 

 
...tugadh neart deiseanna do dhaltaí úsáid a bhaint as fearais choincréite d'fhonn cur 
lena dtuiscint ar choincheapa. Chomh maith leis sin, spreagadh na daltaí chun a gcuid 
straitéisí fadhbréitigh a rá amach os ard. 

 
Bhain an múinteoir neart úsáide as acmhainní agus cinntíodh gur forbraíodh nasc maith 
agus gur tharla comhdhlúthú.  Chinntigh an múinteoir go raibh nasc ag an gceacht leis an 
saol laethúil – úsáideadh sampla de shiopadóireacht na Nollag agus earraí a cheannach 
chun an méid a bhí á fhoghlaim a chomhdhlúthú. 

 

Torthaí na Cigireachta Teagmhasaí 2010  
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Ní raibh cur chuigí teagaisc oiriúnach in úsáid i 17.3% de na ceachtanna (Fig. 9), ní raibh 
gníomhaíochtaí foghlama oiriúnacha á soláthar do dhaltaí i 17.8% de na ceachtanna, ní 
raibh an fhoghlaim á comhdhlúthú i 15.8% de na ceachtanna, agus ní raibh deiseanna 
foghlama trí phlé agus trí dhíospóireacht á bhfáil ag daltaí i mbeagnach an cúigiú cuid 
(18.9%) de na ceachtanna. Ábhar imní é an toradh deireanach thuasluaite i bhfianaise an 
bhéim a leagtar sa churaclam ar dhíospóireacht mar straitéis thábhachtach i bhforbairt 
teanga agus scileanna matamaitice.6 Ábhar imní eile freisin é comhthéacs na forbartha 
scileanna, agus go háirithe forbairt scileanna fadhbréitigh, is ea nár spreagadh daltaí ach 
i níos lú ná leath (48.4%) de na ceachtanna a ndearnadh breathnóireacht orthu oibriú i 
gcomhar lena chéile, Fig. 10. Níl a leithéid sin de thorthaí ag teacht leis an ráiteas seo a 
leanas atá le fáil sa churaclam, “moltar obair a dhéanamh ar fhadhbanna ceannoscailte 
ina leagtar béim ar úsáid scileanna agus ar dhíospóireacht seachas réiteach ar leith a 
lorg.”7 

 
 
Ábhar díomá freisin é nach bhfuil úsáid éifeachtach á baint as acmhainní ach i gceathrú 
(22.8%) de na ceachtanna matamaitice i bhfianaise a thábhachtaí is atá sé rochtain a 
bheith ag daltaí ar acmhainní le linn dóibh a bheith ag foghlaim faoi chúrsaí matamaitice. 
Mar atá luaite sa churaclam, baineann fíorthábhacht le láimhseáil agus úsáid trealamh 
agus oibiachtaí go cuiditheach chun coincheapa matamaiticiúla agus smaointe 
cuiditheacha a fhorbairt trí shnáithe an churaclaim matamaitice.8  
 

 
 
 
 
 

                                                 
6 Curaclam na Bunscoile 1999: Matamaitic: Treoirlínte do Mhúinteoirí, lch.30. 
7 Ibid., p.4 
8 Curaclam na Bunscoile 1999: Matamaitic: lch.6 

Seo a leanas cuid de na heasnaimh a luadh maidir le húsáid acmhainní i scoileanna aonair: 
 

Ní raibh úsáid á baint as acmhainní le tacú le teagasc na matamaitice sna 
ranganna sóisearacha ná sinsearacha agus ní raibh na hábhair chuí ag na daltaí 
le cur lena dtuiscint nó lena bhforbairt choincheapúil. 
 
Bhí an múinteoir ag brath an iomarca ar an téacsleabhair chun matamaitic a 
theagasc i rang amháin, agus ní raibh dóthain úsáide á baint as ábhair 
choincréiteacha. 
 
Bhí an ceacht matamaitice ag brath an iomarca ar an téacsleabhar. 

 

Tuairisc ar Theagasc agus ar Fhoghlaim an Bhéarla a gus na Matamaitice i mBunscoileanna  
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3.2.3 Teicneolaíocht eolais agus cumarsáide 
Tá na sonraí a bhaineann le húsáid TEC i gceachtanna matamaitice mórán mar a chéile 
leis na sonraí a bhaineann leis na ceachtanna Béarla – ní raibh TEC in úsáid ach i 30.4% 
de na ceachtanna matamaitice a ndearnadh breathnóireacht orthu. Tugann sé seo le fios 
dúinn nach bhfuil scoileanna agus múinteoirí i gcoitinne ag cur curaclam nó treoirlínte an 
CNCM maidir le húsáid TEC sa mhatamaitic san áireamh san obair matamaitice a 
bhíonn ar bun sna seomraí ranga gach lá.   
 

3.2.4 Ullmhúchán 
Cúis díomá é cáilíocht an ullmhúcháin a dhéanann céatadán suntasach múinteoirí do 
cheachtanna matamaitice. Measadh an t-ullmhúchán a rinneadh a bheith míshásúil sa 
cheathrú cuid (25.0%) de na ceachtanna a ndearnadh breathnóireacht orthu (Fig. 11), 
agus ní raibh pleananna scríofa ar bith maidir le teagasc an ábhair ag 27.2% de 
mhúinteoirí (Fig. 12). Mar atá amhlaidh i gcás teagasc an Bhéarla freisin, bhí ullmhúchán 
míshásúil le tabhairt faoi deara i gcéatadán suntasach de na ceachtanna matamaitice, 
ainneoin riachtanas sonraithe na Roinne pleananna scríofa gearrthréimhseacha agus 
fadtréimhseacha a ullmhú mar aon le raon tacaíochtaí forbartha gairmiúla a bheidh mar 
bhonn le tascanna a phleanáil.  
 

 
 

3.2.5 Measúnú 
Tá ceisteanna tromchúiseacha le tabhairt faoi deara i ndáil le cleachtais mheasúnaithe 
sa mhatamaitic. I níos mó ná an tríú cuid (34.0%) de na ceachtanna matamaitice a 
ndearnadh measúnú orthu tugadh faoi deara go raibh na cleachtais mheasúnaithe 
míshásúil, Fig. 13. Bhí roinnt mhaith de na deacrachtaí a bhain leis an measúnú a bhí á 
dhéanamh sa mhatamaitic cosúil leis na deacrachtaí a bhí luaite le measúnú a 
dhéanamh sa Bhéarla. Ba léir do chigirí, i roinnt cásanna, nach raibh taifead ar dhul chun 
cinn na ndaltaí sa mhatamaitic (lena n-áirítear torthaí a gcuid scrúduithe caighdeánacha) 
ar fáil.  
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Tugadh cásanna faoi deara nach raibh cur chuige scoile uile i leith measúnaithe 
forbartha iontu. Os a choinne sin, bhí cásanna ann, ainneoin sonraí measúnaithe a 
bheith ar fáil, nuair nár bhain múinteoirí dóthain úsáide as na sonraí seo mar bhonn lena 
gceachtanna matamaitice agus lena gcláir oibre. 
 

3.3 Torthaí foghlama agus cleachtas na múinteoirí 

Léiríonn an anailís a rinneadh ar an ngaol idir cáilíocht foghlama na ndaltaí sna 
ceachtanna matamaitice agus gnéithe de chleachtas na múinteoirí, mar atá amhlaidh i 
gcás an Bhéarla, go mbíonn tionchar suntasach ag gnéithe áirithe den tslí a dhéanann 
múinteoirí a gcuid oibre san ábhar seo ar cháilíocht foghlama na ndaltaí.  
 
 
3.3.1 Cur chuigí teagaisc 
Is léir ó anailís a dhéanamh ar na sonraí go mbíonn tionchar suntasach ag na cur chuigí 
teagaisc a úsáidtear i gceachtanna matamaitice ar cháilíocht foghlama na ndaltaí. I 
90.9% de na ceachtanna a raibh torthaí foghlama dearfacha luaite leo bhí cur chuigí 
teagaisc oiriúnacha in úsáid ach i gcás 64.9% de na ceachtanna a raibh torthaí foghlama 
níos laige luaite leo ní raibh cur chuigí teagaisc oiriúnacha in úsáid. Tá gaol comhchosúil 
le tabhairt faoi deara idir na gníomhaíochtaí foghlama a sholáthraítear do dhaltaí i rith 
ceachtanna matamaitice agus cáilíocht na foghlama. Soláthraíodh gníomhaíochtaí 
foghlama oiriúnacha i 91.3% de na ceachtanna agus bhí na daltaí ag foghlaim ar bhonn 
sásúil ach ní raibh gníomhaíochtaí den chineál sin ar fáil ach i níos lú ná an tríú cuid 
(30.7%) de cheachtanna, ceachtanna a raibh foghlaim mhíshásúil luaite leo.  
 
Tarraingíonn na torthaí seo aird freisin ar ghaol idir an méid atá á fhoghlaim ag daltaí sna 
ceachtanna matamaitice a ndearnadh measúnú orthu agus an úsáid a baineadh as 
acmhainní matamaitice. Ba léir úsáid éifeachtach a bheith á baint as acmhainní i 
mbeagnach 85.7% de na ceachtanna a raibh torthaí foghlama éifeachtacha luaite leo ach 
i gcás 69.3% de na ceachtanna a raibh torthaí foghlama míshásúla luaite ní raibh úsáid 
éifeachtach á baint as acmhainní iontu. Bhí comhdhlúthú agus treisiú na foghlama le 
tabhairt faoi deara i bhformhór na gceachtanna (92.0%) ina raibh daltaí ag foghlaim go 
sásúil ach ní raibh a leithéid sin de chomhdhlúthú le tabhairt faoi deara ach sa chúigiú 
cuid de na ceachtanna (40%) a raibh foghlaim mhíshásúil luaite leo.  
 
3.3.2 Ullmhúchán 
Baineann ceann de na torthaí is suntasaí a eascraíonn ó shonraí na gcigireachtaí 
teagmhasacha leis an ngaol atá idir an t-ullmhúchán a dhéanann múinteoirí do 
cheachtanna matamaitice agus cáilíocht foghlama na ndaltaí matamaitice. In 83.2% de 
na ceachtanna a raibh torthaí foghlama sásúla luaite leo bhí cáilíocht an ullmhúcháin a 
rinneadh don cheacht sásúil freisin, Fig. 14. I 70.3% de na ceachtanna a raibh torthaí 
foghlama míshásúla luaite leo ní raibh an t-ullmhúchán a rinneadh sásúil ach oiread. 
Tarraingíonn sé seo aird ar an méid a thagann chun cinn ó na cigireachtaí 
teagmhasacha a rinneadh ar Bhéarla freisin, is é sin, go mbíonn tionchar ag cáilíocht an 
ullmhúcháin do cheachtanna ar thorthaí foghlama éifeachtacha a chinntiú i measc na 
ndaltaí. 
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3.3.3 Measúnú 
Tá nasc láidir idir cleachtais mheasúnaithe sa mhatamaitic agus foghlaim na ndaltaí 
freisin. I 77.0% de na ceachtanna a raibh torthaí foghlama míshásúla luaite leo bhí na 
cleachtais mheasúnaithe míshásúil freisin, ach i gcás 73.5% de na ceachtanna a raibh 
torthaí foghlama sásúla luaite leo bhí na cleachtais mheasúnaithe sásúil freisin.  
 

3.4 Conclúid 

 
Tá na torthaí a bhaineann le foghlaim na ndaltaí sa mhatamaitic measctha go dtí seo 
agus tá siad mórán mar a chéile leis na torthaí atá luaite le foghlaim na ndaltaí sa 
Bhéarla. Bhí na torthaí foghlama sásúil in 85.4% de na ceachtanna matamaitice a 
ndearnadh cigireacht orthu ach bhí siad míshásúil i gcéatadán suntasach de na 
ceachtanna (14.6%). Léiríonn anailís a rinneadh ar chleachtas múinteoirí i ndáil le 
foghlaim daltaí na príomhthionchair seo a leanas ar cháilíocht na dtorthaí foghlama i 
gceachtanna matamaitice: 
 

• na cur chuigí teagaisc a úsáideadh (lena n-áirítear na gníomhaíochtaí 
foghlama a chuirtear ar fáil, an úsáid a bhaintear as acmhainní, agus an 
tslí a éiríonn leis an múinteoir foghlaim a chomhdhlúthú nó a threisiú) 

• an t-ullmhúchán a dhéanann múinteoirí le haghaidh ceachtanna 

• cáilíocht na gcleachtas measúnaithe  
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4 TORTHAÍ COMHBHAILITHE NA CIGIREACHTA TEAGMHASAÍ  

 
Mar aon le léargas a fháil ar fhoghlaim na ndaltaí sna réimsí curaclaim aonair, 
soláthraíonn an próiseas cigireachta teagmhasaí léargas ar obair na scoileanna ar 
tugadh cuairt orthu bunaithe ar fhoghlaim na ndaltaí, cáilíocht an teagaisc, cleachtais 
mheasúnaithe sna scoileanna agus an phleanáil a dhéanann múinteoirí.  
 
Tríd is tríd, bhí na torthaí a bhaineann le foghlaim na ndaltaí dearfach i bhformhór na 
scoileanna (85.4%) ar tugadh cuairt orthu. Bhí scóip ann, áfach, an méid a bhí á 
fhoghlaim ag daltaí i mionlach suntasach (14.6%) de na scoileanna a fhorbairt. Tá na 
sonraí a bhaineann le cáilíocht an teagaisc sna scoileanna mórán mar a chéile. In 83.2% 
de na scoileanna bhí cáilíocht an teagaisc go maith - tugadh láidreachtaí suntasacha faoi 
deara i 14.7% de na scoileanna seo. Ainneoin torthaí dearfacha a bheith le tabhairt faoi 
deara i bhformhór na scoileanna, ábhar imní é nach raibh dea-theagasc le tabhairt faoi 
deara i 16.8% de scoileanna. Go deimhin, tugann an anailís bhreise a rinneadh ar na 
scoileanna sin ina raibh na caighdeáin teagaisc míshásúil den chuid is mó le fios dúinn 
go raibh laigí suntasacha le tabhairt faoi deara i gcleachtais na múinteoirí i 4.1% den líon 
iomlán scoileanna ar tugadh cuairt orthu. 
 
Ábhar imní iad na torthaí a bhaineann le cáilíocht na gcleachtas measúnaithe i 
scoileanna trí chéile, mar aon leis na torthaí a bhaineann le réimsí curaclaim an Bhéarla 
agus na matamaitice. Tugadh laigí faoi deara i gcleachtais mheasúnaithe 29.3% de 
scoileanna agus bhí laigí suntasacha measúnaithe le tabhairt faoi deara i 5.5% de 
scoileanna. Tugadh easnaimh éagsúla faoi deara sa phleanáil a rinne múinteoirí le 
haghaidh ceachtanna i mbreis agus dhá chúigiú (41.0%) de scoileanna. 
 

5 CONCLÚID FHORIOMLÁN  

 
Tarraingítear aird i sonraí na cigireachta teagmhasaí ar go leor láidreachtaí i soláthar an 
oideachais i bhformhór na seomraí ranga ar tugadh cuairt orthu, i réimse an Bhéarla 
agus na matamaitice, agus sa churaclam trí chéile. Sna seomraí ranga seo, tá ag éirí le 
formhór na ndaltaí caighdeán maith a shroicheadh agus tá cur chuige gairmiúil agus 
éifeachtach ag na múinteoirí i leith a gcuid oibre. San am céanna, tá céatadán do-
ghlactha daltaí nach bhfuil an taithí foghlama atá á fáil acu sna scoileanna sásúil dóibh. 
Tugann an anailís a dhéantar ar na sonraí a bailíodh sna ceachtanna Béarla agus 
matamaitice a ndearnadh meastóireacht orthu léargas dúinn ar na príomhfhachtóirí a 
bhaineann le cáilíocht foghlama na ndaltaí sna seomraí ranga ar tugadh cuairt orthu:  
 

• na cur chuigí teagaisc a úsáideadh  

• an t-ullmhúchán a dhéanann múinteoirí do cheachtanna    

• cáilíocht na gcleachtas measúnaithe 

  
Mar is léir ó na sonraí, ní mór do chéatadán suntasach scoileanna agus múinteoirí 
cleachtas a fheabhsú sna réimsí thuasluaite d’fhonn a chinntiú nach mbíonn daltaí faoi 
mhíbhuntáiste ar bith i dtéarmaí na taithí foghlama atá tuillte acu. 
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5.1 Impleachtaí praiticiúla 

 
5.1.1 Ullmhúchán 
Ceann de na príomhfhreagrachtaí gairmiúla atá ar mhúinteoirí is ea ullmhúchán sásúil a 
dhéanamh ionas go mbeidh siad in ann a gcuid oibre a chur i gcrích. Tá an tábhacht a 
bhaineann le cáilíocht an ullmhúcháin a dhéanann múinteoirí do na ceachtanna a bhíonn 
á dteagasc acu soiléir i bhfianaise thorthaí na cigireachta teagmhasaí a rinneadh i réimse 
an Bhéarla agus na matamaitice. Soláthraíodh tacaíochtaí i ndáil le pleanáil agus le 
hullmhúchán teagaisc agus foghlama i seomraí ranga trí sheirbhísí tacaíochta éagsúla 
um fhorbairt ghairmiúil a sholáthar. Faoi mar is léir ó na sonraí, áfach, níl céatadán 
suntasach múinteoirí ag ullmhú go cuí do cheachtanna. Ceann de na tátail atá lárnach sa 
tuarascáil seo is ea gur cheart do gach múinteoir a c(h)uid  freagrachtaí gairmiúla a 
aithint maidir le bheith réidh leis an gcuraclam a sheachadadh go héifeachtach ar na 
daltaí. 
 
Ní le Riail 126 de chuid Rialacha do Scoileanna Náisiúnta  amháin a chomhlíonadh i 
gcás múinteoirí, faoina mbíonn ar mhúinteoirí pleananna oibre scríofa fadtréimhseacha 
agus gearrthréimhseacha a ullmhú, a bhaineann an dualgas maidir le hullmhúchán sásúil 
a dhéanamh. D’fhonn a bheith ullamh le dul ag teagasc, ní mór a bheith in ann na 
hacmhainní teagaisc oiriúnacha a aithint agus a aimsiú le tacú le foghlaim daltaí, 
gníomhaíochtaí sonracha a phleanáil chun foghlaim a spreagadh (ag cur riachtanais 
agus cumas na ndaltaí san áireamh), agus córais éifeachtacha a aithint agus a chur i 
bhfeidhm chun monatóireacht agus súil a choinneáil ar dhul chun cinn na ndaltaí. Go 
hachomair, braitheann teagasc éifeachtach go mór ar an méid ullmhúcháin phraiticiúil a 
dhéanann múinteoirí dá gcuid oibre. Baineann tábhacht freisin le córais scoile uile le tacú 
lena leithéid d’ullmhúchán, pleananna scoile uile agus comhroinnt saineolais i measc 
múinteoirí mar shampla.  
 
Féadfaidh príomhoidí tionchar suntasach a bheith acu ar cháilíocht na hoibre sna 
seomraí ranga trí chinntiú go bhfuil múinteoirí ullmhaithe go cuí le dul ag teagasc. Trí 
chuairt a thabhairt ar sheomraí ranga go rialta, féadfaidh an príomhoide súil a choinneáil 
ar cháilíocht an teagaisc sa scoil. Os a choinne sin, trí chinntiú go bhfuil pleananna 
scríofa ag múinteoirí mar aon leis na hacmhainní cuí, agus trí thacú le cleachtais 
mheasúnaithe ranga agus scoile uile, féadfaidh an príomhoide dul i bhfeidhm ar 
cháilíocht na foghlama sa scoil go praiticiúil agus go suntasach. 
 
5.1.2 Measúnú 
Léiríonn na torthaí ó na cigireachtaí teagmhasacha seo go bhfuil scóip ann forbairt a 
dhéanamh ar chleachtais mheasúnaithe i mbunscoileanna na hÉireann. Is léir go dtugtar 
aitheantas do thábhacht an phróisis teagaisc agus foghlama i gCuraclam na Bunscoile 
1999.9 Níos déanaí, ina threoirlínte foilsithe ar mheasúnú, Measúnú i gCuraclam na 
Bunscoile: Treoirlínte do Mhúinteoirí [Assessment in the Primary School Curriculum: 
Guidelines for Teachers], tarraingíonn an CNCM aird ar dhá ghné ar leith de mheasúnú 
atá riachtanach i ndáil le hobair na múinteoirí: 
 

                                                 
9 Curaclam na Bunscoile 1999, lch.17-18 
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• Measúnú don fhoghlaim, a chiallaíonn go n-úsáideann an múinteoir fianaise 
ó mheasúnú go leanúnach mar bhonn le teagasc agus le foghlaim 

• Measúnú ar fhoghlaim, a chiallaíonn go gcoimeádann an múinteoir taifead 
tréimhsiúil ar dhul chun cinn agus ar ghnóthachtáil na ndaltaí ar mhaithe le 
heolas a roinnt le tuismitheoirí, le múinteoirí agus le daoine ábhartha eile10 

 
Léiríonn na cigireachtaí teagmhasacha go bhfuil cleachtas líon suntasach múinteoirí i 
ndáil le measúnú ag teacht salach ar chomhairle phraiticiúil agus ar theoir measúnaithe 
an CNCM. Ní mór déileáil leis an easnamh seo mar go bhfuil measúnú éifeachtach 
riachtanach do theagasc éifeachtach. Mura ndéanann múinteoirí measúnú ar fhoghlaim 
daltaí, ní féidir súil a choinneáil ar fhoghlaim agus ní féidir cláir oibre oiriúnacha a 
fhorbairt le freastal ar riachtanais foghlama na ndaltaí. Ní mór do chéatadán suntasach 
múinteoirí agus scoileanna a gcleachtais mheasúnaithe a fheabhsú ionas go mbeidh siad 
in ann próiseas measúnaithe comhsheasmhach a fheabhsú – próiseas a áireofar mar 
chuid den timthriall teagaisc agus foghlama a chuirfidh gach múinteoir san áireamh i 
mbun a chuid/cuid oibre gach lá. Baineann fíorthábhacht leis seo i ndáil le litearthacht 
agus le huimhearthacht - réimsí a mbaineann tábhacht ar leith le measúnú éifeachtach 
na gclár foghlama pleanáilte agus múinte atá luaite leo. Léiríonn torthaí na gcigireachtaí 
teagmhasacha gur cheart tús áite a thabhairt d'úsáid éifeachtach cur chuigí measúnaithe 
i measc gníomhaíochtaí a bhaineann le forbairt ghairmiúil leanúnach do mhúinteoirí. 
 
5.1.3 Cur chuigí teagaisc 
Ábhar imní é easpa comhstraitéisí foghlama nó straitéisí comhoibríocha foghlama i go 
leor de na ceachtanna i bhfianaise an phoitéinsil a bhaineann lena leithéid sin de 
straitéisí chun foghlaim daltaí a threisiú. Cabhraíonn foghlaim chomhoibríoch nó 
comharfhoghlaim le seomra ranga bríomhar agus sóisialta a chruthú - seomra ranga a 
chabhraíonn le daltaí scileanna agus eolas traidisiúnta a fhoghlaim; ina theannta sin, 
soláthraíonn sé bealach chun na scileanna idirghníomhacha agus cruthaitheacha atá 
riachtanach don 21ú hAois a fhorbairt.11 Léiríonn torthaí na cigireachta teagmhasaí nach 
mór tuiscint na múinteoirí ar an bpoitéinseal a bhaineann le foghlaim chomhoibríoch nó 
comharfhoghlaim a fheabhsú agus gur cheart d'fhoirne scoile oibriú i gcomhar lena chéile 
ar mhaithe le comharfhoghlaim nó foghlaim chomhoibríoch a fhorbairt i ngach seomra 
ranga mar mhodheolaíocht teagaisc agus foghlama thábhachtach.  A dhála sin, tá sé 
riachtanach freisin go gcinnteoidh múinteoirí agus scoileanna go mbíonn an straitéis 
foghlama – plé agus díospóireacht – in úsáid i bhforbairt scileanna teanga agus 
matamaitice, i gceachtanna Béarla agus matamaitice.  
 
Ní mór do scoileanna agus do mhúinteoirí a chinntiú freisin, mar chuid de chur i bhfeidhm 
laethúil an churaclaim, go bhfuil rochtain ag daltaí ar na hoibiachtaí, ar an trealamh agus 
ar na hábhair atá riachtanach le cabhrú leo an méid atá á fhoghlaim acu a chomhdhlúthú.  
 
Léiríonn na cigireachtaí teagmhasacha a rinneadh i rith na bliana seo go bhfuil teilgeoir 
sonraí i mbreis agus leath de na seomraí ranga a ndearnadh cigireacht orthu - teilgeoir 
sonraí a bhí in úsáid chun críche teagaisc agus fágtha sa seomra ranga i gcónaí. I thart 
ar 80% de na seomraí ranga bhí ríomhaire pearsanta nó ríomhaire glúine chun críche 

                                                 
10 Measúnú i gCuraclam na Bunscoile: Treoirlínte do Scoileanna, 2007, lch. 8. 
11 Co-operative learning: what makes group-work work?, Robert E. Slavin, sa cháipéis The Nature of 
Learning: Using Research to Inspire Practice: ECFE 2010 (neamhfhoilsithe). 
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teagaisc le fáil sa seomra ranga i gcónaí. Is léir, áfach, ó na cigireachtaí teagmhasacha 
go dteastaíonn iarracht níos fearr i ndáil le húsáid TEC i go leor seomraí ranga.  
 
Bunaithe ar na sonraí a bailíodh trí phróiseas na cigireachta teagmhasaí idir Deireadh 
Fómhair 2009 agus Deireadh Fómhair 2010, tá an chosúlacht ar an scéal, ainneoin 
treoirlínte a bheith curtha ar fáil ag an CNCM maidir le húsáid TEC12, agus treoirlínte a 
bheith eisithe ag an Roinn Oideachais agus Scileanna maidir le comhtháthú TEC i 
bhfoghlaim agus i dteagasc13, nach bhfuil go leor múinteoirí fós ag baint tairbhe as TEC 
mar mhodh chun próiseas foghlama na ndaltaí a threisiú, a fhorbairt agus a 
chomhdhlúthú.    Cosúil leis an gcomhairle a chuir an Roinn ar fáil roimhe seo14, ní mór 
do scoileanna agus do mhúinteoirí athbhreithniú agus pleanáil rialta a dhéanamh maidir 
le húsáid TEC agus é mar aidhm an méid úsáide agus is féidir a bhaint as sa phróiseas 
foghlama, i ndáil le scileanna litearthachta agus uimhearthachta go háirithe. 
 

5.1.4 Litearthacht agus uimhearthacht 
Is léir nach bhfuil foghlaim na ndaltaí i gcéatadán an-ard ceachtanna a ndearnadh 
measúnú orthu sa Bhéarla agus sa mhatamaitic sásúil. Is léir freisin go bhfuil nasc idir 
foghlaim na ndaltaí agus cáilíocht an ullmhúcháin, an mheasúnaithe, agus cur chuigí 
teagaisc sna ceachtanna a ndearnadh measúnú orthu. D’fhonn torthaí níos fearr a 
chinntiú d'fhoghlaimeoirí, go háirithe i ndáil le litearthacht agus le huimhearthacht, ní mór 
dul i ngleic le laigí san ullmhúchán, sa mheasúnú agus sna chur chuigí teagaisc sa 
seomra ranga, sa scoil agus sa chóras.  
 
Ní mór anois tús áite a thabhairt do dhul i ngleic leis na laigí a aithníodh ar mhaithe le 
feabhas a chur ar bun i ngach scoil agus sa chóras trí chéile. Tá boird bhainistíochta, 
príomhoidí scoile agus múinteoirí freagrach as seo ar fad. Straitéis thábhachtach a 
bheidh mar bhonn leis an bhfeabhas seo é gníomhaíocht éifeachtach 
féinmheastóireachta scoile a bhunú i scoileanna. Is den tábhacht é go ndéanfaidh 
scoileanna monatóireacht ar cháilíocht teagaisc agus foghlama i seomraí ranga. Ní mór 
do phríomhoidí oibriú i gcomhar le múinteoirí d’fhonn a chinntiú go n-ullmhaíonn 
múinteoirí do cheachtanna agus go mbaineann siad úsáid éifeachtach as straitéisí 
measúnaithe. Is léir freisin nach mór smaoineamh ar thús áite a thabhairt do ghnéithe 
éagsúla de theagasc na litearthachta agus na huimhearthachta – agus go háirithe úsáid 
a bhaint as measúnú chun foghlaim a fheabhsú – le linn forbairt ghairmiúil leanúnach a 
sholáthar do mhúinteoirí agus do phríomhoidí.  Is ceisteanna tábhachtacha iad seo i ndáil 
le feabhas a chur ar bun i scoileanna, feabhas atá riachtanach d'fhonn cur ar chumas 
gach páiste dul chun cinn a dhéanamh sa mhéid atá á fhoghlaim aige/aici. 
 
 
 
__________________ 
 

 
 

                                                 
12 Teicneolaíocht Eolais  agus Cumarsáide (TECTFC) i gCuraclam na Bunscoile, 2004. 
13 TECTFC i Scoileanna: Staidéar Measúnaithe na Cigireachta, 2008, lch.138. 
14 Ibid 
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Torthaí na Cigireachta Teagmhasaí 2010 
Tuairisc ar Theagasc agus ar Fhoghlaim an Bhéarla a gus na 
Matamaitice i mBunscoileanna 
 
Is éard atá i gceist le cigireachtaí teagmhasacha ná cigireachtaí neamhfhógartha a 
dhéanann cigirí i mbunscoileanna - cigireachtaí a bhfuil sé mar aidhm leo cáilíocht agus 
éifeachtacht ghnéithe an oideachais atá ar fáil sna scoileanna éagsúla mar chuid den 
ghnáthlá scoile a mheas. Bíonn cigireachtaí teagmhasacha dírithe ar cháilíocht thaithí 
oideachais an fhoghlaimeora.  
 
Is tuairisc ilchodach é seo atá bunaithe ar chigireachtaí teagmhasacha a rinneadh i mbreis 
agus 450 bunscoil idir Deireadh Fómhair 2009 agus Deireadh Fómhair 2010. Tá an tuairisc 
seo dírithe ar cháilíocht thaithí foghlama na ndaltaí agus ar chleachtais na múinteoirí sa dá 
réimse curaclaim atá faoi chaibidil anseo - Béarla agus matamaitic. Sonraítear 
príomhthorthaí agus impleachtaí praiticiúla na dtorthaí seo ar theagasc agus ar fhoghlaim i 
gcóras oideachais bunscoile na hÉireann sa tuairisc seo. 
 
Is ann don tuairisc tacú le feabhas: leagtar amach sa tuairisc céimeanna ar féidir le 
múinteoirí, le príomhoidí agus leis an gcóras oideachais go ginearálta a leanúint ar mhaithe 
le teagasc agus le foghlaim an Bhéarla agus na matamaitice a fheabhsú. 

 
 

Staidéar Measúnaithe na Cigireachta 
Soláthraíonn Staidéar Measúnaithe na Cigireachta na torthaí ar mheasúnuithe fócasaithe 
agus téamacha ar ghnéithe den chóras oideachais atá curtha i gcrích ag an gCigireacht, a 
bhfuil freagrachtaí reachtúla aici as measúnú a dhéanamh ar scoileanna bunleibhéal agus 
dara leibhéal in Éirinn. Díríonn na tuairiscí sa tsraith ar chleachtas i scoileanna agus tá sé de 
chuspóir acu dea-chleachtas agus comhairle bheartais atá bunaithe ar thorthaí measúnaithe 
a scaipeadh. 
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