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Aithnítear go leathan tábhacht na Treorach laistigh de chórais 
oideachais. Le blianta anuas, tá comhlachtaí idirnáisiúnta 
cosúil leis an OECD agus an Aontas Eorpach tar éis an 
ról a thaispeáint ar chóir a bheith ag Treoir ag cinntiú go 
mbeadh an t-eolas is déanaí ag daoine maidir le cinntí 
oideachais agus gairme agus a chabhródh leo a bheith 
ina mbainisteoirí éifeachtacha ar a gcuid foghlama agus 
gairme. Anseo in Éirinn, is é cuspóir na Treorach i scoileanna 
ná cur ar chumas na ndaltaí scileanna féin-bhainistíochta 
ríthábhachtacha a fhorbairt a bhfuil sé mar thoradh orthu 
roghanna agus cinntí éifeachtacha a dhéanamh ar a saolta.  
 

Déanann Ag Breathnú ar Threoir scrúdú ar éifeachtacht na 
gné tábhachtaí seo de sholáthar oideachais in iar-
bhunscoileanna. Tarraingíonn sé ar chinneadh de chuid 
cúig thuarascáil is caoga ar chigireacht na Treorach ó mí 
Mheán Fómhair 2006 go mí na Bealtaine 2007. Ina 
theannta sin, tarraingíonn na scríbhneoirí ar fhianaise ó 
anailís ar níos mó ná 1,100 ceistneoir a tugadh do 
dhaltaí sna scoileanna ina rinneadh na cigireachtaí úd. 
Úsáidtear na foinsí eolais tábhachtacha seo chun ráiteas 
a thabhairt ar cháilíocht an tsoláthair agus na tacaíochta 
scoile uile do Threoir, cáilíocht na pleanála agus an 
ullmhúcháin, cáilíocht an teagaisc agus na foghlama, 
agus cáilíocht an mheasúnaithe. Pléann an tuarascáil 
gnéithe an dea-chleachtais agus ábhair imní atá 
aitheanta ag na cigirí. Leagtar béim ar réimsí le haghaidh 
forbartha amach anseo agus soláthraítear léargas 
luachmhar ar eispéireas na ndaltaí agus a mbraistint siúd 
ar Threoir.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Léiríonn an tuarascáil seo go soláthraíonn scoileanna 
eispéireas foghlama a chabhraíonn le daltaí forbairt mar 
shaoránaigh fhreagracha agus go dtugann siad tacaíocht agus 
treoir do dhaltaí maidir lena gcuid cinntí pearsanta, oideachais 
agus gairme. Is ábhar misnigh é chomh maith a thabhairt faoi 
deara go bhfuil bainistíochtaí scoile agus treoirchomhairleoirí 
tar éis dea-thacaíocht a thabhairt do phleanáil treorach na 
scoile uile, agus go bhfuiltear ag cur leis chun a chinntiú go n-
áirítear pleanáil do threoir agus tacaíocht na ndaltaí mar ghné 
de phleanáil ábhair uile.  
 

Is cúis áthais dom fáiltiú roimh fhoilsiú na cáipéise seo Ag 

Breathnú ar Threoir. Táim muiníneach go mbeidh an 
tuarascáil úsáideach chun smaoineamh agus plé a 
spreagadh, ní hamháin i measc treoirchomhairleoirí, 
múinteoirí i gcoitinne agus pearsanra atá bainteach le 
bainistiú scoileanna ach i measc tuismitheoirí agus iad 
siúd a bhfuil suim acu i dtreoir, tacaíocht agus cúram na 
ndaltaí chomh maith.  
 
 
 
 
 

Eamon Stack  
Príomhchigire  
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1.1 Cúlra na tuarascála seo  
Tá Ag Breathnú ar Threoir bunaithe ar chúig thuarascáil 
chigireachta is caoga a rinneadh ó mí Mheán Fómhair 2006 
go mí na Bealtaine 2007. Léiríonn an tuarascáil cinntí ar 
cháilíocht na Treorach a soláthraíodh do dhaltaí in iar-
bhunscoileanna bunaithe ar bhreathnuithe ar chleachtas, 
díospóireachtaí leis an lucht bainistíochta, baill foirne agus 
daltaí, scrúdú ar cháipéisí ag na cigirí, agus freagraí na ndaltaí 
i gceistneoir.  

 
 
 

1.2 Catagóirí agus cineálacha  

 
 
 
 
 
 

 

Scoileanna de réir inscne 

Scoileanna comhoideachais 

Scoileanna cailíní 

Scoileanna buachaillí 

Iomláin 
 
 
Scoileanna de réir méide 
Níos mó ná 400 dalta (mór)  

Idir 300 agus 400 dalta (meánach) 

Níos lú ná 300 dalta (beag)  

Iomláin 

 
 
 
 
 
 

 

Líon 

3 8  

7 

1 0  

5 5  
 
 
Líon 

3 2  

9 

1 4  

5 5  

 
 
 
 
 
 

 

Céatadán den iomlán  

69%  

13%  

18%  

100%  
 
 
Céatadán den iomlán 

58%  

16%  

26%  

100%  

 scoile  
Rinneadh na cigireachtaí ar a bhfuil an tuarascáil seo 
bunaithe i ngach cineál iar-bhunscoil aitheanta in Éirinn. Ba é 
25,067 líon iomlán de rollú na ndaltaí sna scoileanna 
scrúdaithe, as sin 11,972 ba ea cailíní agus 13,095 ba ea 
buachaillí. Tá miondealú ar na scoileanna scrúdaithe tugtha 
de réir cineáil, comhdhéanamh inscne, agus méide sa tábla 
anseo thíos.  

 
Tábla 1.1 Na scoileanna scrúdaithe de réir cineáil, comhdhéanamh inscne,  

agus méide  
 
 

Scoileanna de réir cineáil Líon Céatadán den iomlán 
Meánscoileanna deonacha 2 9  53%  

Scoileanna CGO 1 4  25%  

Scoileanna pobail & cuimsitheacha  1 2  22%  

Iomláin 5 5  100%  

1.3 Struchtúr na tuarascála seo  
Leanann an tuarascáil seo an imlíne atá ag an gceithre chuid 
den tuarascáil cigireachta ábhair, a léirítear i bpróiseas na 
cigireachta treorach. Is iad na príomh-réimsí ar a ndéantar 
breithniú ná: cáilíocht an tsoláthair agus na tacaíochta scoile 
uile don Treoir, cáilíocht na pleanála agus an ullmhúcháin, 
cáilíocht an teagaisc agus na foghlama, agus cáilíocht an 
mheasúnaithe. Tugadh cúnamh don phróiseas cigireachta le 
ceistneoir cuimsithe i ngach ceann de na cúig chigireachtaí is 
caoga a scaipeadh i measc daltaí na sraithe sinsearaí chun 
eolas a bhailiú ar a n-eispéireas agus a mbraistint siúd ar 
Threoir le linn a gcuid scolaíochta dara leibhéal. Cruthaíonn 
anailís ar an 1,129 ceistneoir, a chomhlíon méid beagnach 
cothrom daltaí baineann agus fireann, cuid den fhianaise a 
úsáideadh don tuarascáil seo agus déanfar tagairt dó mar 
shuirbhé na ndaltaí.  
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Réamhrá  Caibidil 1  
 
 
 
 
 
 
 

1.4 Treoir san iar-bhunscoil  
 

Déileálann an tuarascáil seo le soláthar treorach mar ábhar 
imní scoile uile agus mar obair laethúil na ndaoine siúd atá 
freagrach go díreach as a seachadadh. Tá treoirlínte foilsithe 
ag Cigireacht na Roinne Oideachais agus Eolaíochta do 
scoileanna, a thairgeann an sainmhíniú seo a leanas ar 
Threoir:  
 

Tagraíonn treoir i scoileanna do réimse eispéireas foghlama a 
soláthraítear in ord forbartha a chabhraíonn le daltaí scileanna 
féin-bhainistíochta a fhorbairt a mbeidh sé mar thoradh orthu 
roghanna agus cinntí éifeachtacha a dhéanamh ar a saolta. 
Cuimsítear trí réimse atá scartha, ach idirnasctha, is iad sin 
forbairt phearsanta agus shóisialta, treoir oideachais agus 
gairmthreoir. 
(An Chigireacht, 2005, lch. 4)  

 
 

Soláthraíonn an Roinn leithdháileadh d‟uaireanta lasmuigh 

den chuóta do bheagnach gach iar-bhunscoil le haghaidh 
soláthair Treorach. Tá an leithdháileadh bunaithe ar líon na 
ndaltaí ar an rolla, ach tá critéir eile, mar a léiríodh in Imlitir 
PPT12/05, i bhfeidhm freisin. Ó thús na scoilbliana 2006/2007, 
fuair scoileanna atá páirteach i bplean gníomhaíochta 
Comhionannas Deiseanna i Scoileanna a Sheachadadh 
(DEIS) leithdháileadh breise. I measc ceisteanna eile, 
déanann an tuarascáil seo scrúdú ar conas mar a bhí an 
acmhainn seo á bhainistiú ag scoileanna chun cloí leis an 
riachtanas in alt 9(c) den Acht Oideachais (1998) go n-
úsáidfidh scoil na hacmhainní a bheidh ar fáil di "chun a  

 
 
 
 
 
 
 

chinntiú go mbeidh rochtain ag mic léinn ar threoir chuí chun 
cabhrú leo i dtaca lena roghanna oideachais agus gairme." Tá 
sé soiléir go bhfuil ról ríthábhachtach ag an treoirchomhairleoir, 
agus baineann roinnt mhaith de na ráitis sa tuarascáil leis an 
obair atá déanta ag na baill foirne thábhachtacha seo.  
 
 
 

1.5 Aidhm na tuarascála seo  
Tugann an tuarascáil seo breac-chuntas ar ghnéithe an dea-
chleachtais agus ábhair imní sainaitheanta sna cigireachtaí ar 
Threoir. Leagtar béim ar réimsí le haghaidh forbartha amach 
anseo agus soláthraítear léargas ar eispéireas na ndaltaí 
agus a mbraistint siúd ar Threoir. Cuirfidh an tuarascáil eolas 
ar fáil agus spreagfar comhphlé gairmiúil maidir le Treoir i 
measc treoirchomhairleoirí, lucht bainistíochta scoile, 
proifisiúnaigh oideachais eile, tuismitheoirí, agus daltaí. Sa 
bhealach seo táthar ag súil go spreagfaidh agus go dtacóidh 
Ag Breathnú ar Threoir le comhoibriú scoile uile i ndearadh, i 
bhforfheidhmiú agus i bhféinmheastóireacht clár treorach na 
scoile uile agus go n-éascófar feabhsú leanúnach trí sholáthar 
Treorach do dhaltaí iar-bhunscoile.  
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2 .1  

 
 
 
 
 
 

Pearsanra ag seachadadh 
Treorach  

 
 
 
 
 

  

 
Is múinteoirí cáilithe dara leibhéal iad treoirchomhairleoirí ag a 
bhfuil cáilíocht Treorach atá aitheanta ag an Roinn Oideachais 
agus Eolaíochta (féach Ciorclán PPT12/05). Cé gurb é an lucht 
bainistíochta atá freagrach as úsáid acmhainní le tacú le clár 
treorach na scoile, ba cheart go mbeadh an treoirchomhairleoir 
freagrach as dearadh agus as seachadadh an chláir. D‟áitigh 

na cigirí gurb é seo a bhí ag tarlú i bhformhór na scoileanna. Ba 
mhinic gur tugadh dea-chleachtas sa chaoi seo faoi deara, mar 
shampla bhí sé soiléir go raibh an treoirchomhairleoir freagrach 
comhordú na foirne pleanála, mar aon le húsáid a bhaint as 
dea-phróisis phleanála, lena n-áirítear cruinnithe struchtúraithe 
agus rannpháirtíocht an lucht bainistíochta.  

 
 

Is féidir le baill foirne eile ranníocaíochtaí tábhachtach agus 
fiúntacha a dhéanamh d'fhonn cur le pleanáil agus le 
seachadadh chlár treorach na scoile. Mar shampla, is minic 
go mbíonn baint ag múinteoirí na n-ábhar seo a leanas leis 
an bpróiseas pleanála treorach - Oideachas Sóisialta, 
Pearsanta agus Sláinte (OSPS), Oideachas Reiligiúnach, 
Eacnamaíocht Bhaile, agus Corpoideachas (CO), mar aon le 
comhordaitheoirí na gclár éagsúil lena n-áirítear an 
Ardteistiméireacht Fheidhmeach (ATF), Gairmchlár na 
hArdteistiméireachta (GCAT) agus Clár na hIdirbhliana (IB). 
Chomh maith leis sin, bíonn baint ag comhordaitheoirí 
oideachais speisialta, séiplínigh agus comhordaitheoirí 
teagmhála baile, scoile agus an phobail (TSBP) le forbairt an 
chláir treorach.  

Tugadh faoi deara go raibh comhoibriú ar bun idir 
treoirchomhairleoirí agus comhordaitheoirí ábhair nó cláir i go 
leor scoileanna agus tugadh ardmholadh don chleachtas seo. I 
measc na samplaí den chomhoibriú a bhí ar bun bhí 
tionscnaimh agus gníomhartha á bpleanáil agus á gcur i 
bhfeidhm ag baill foirne le tacú le daltaí a raibh deacrachtaí 
éagsúla acu, mar shampla deacrachtaí a bhain le méala, 
teagmhais ghéarchéime agus scrúduithe. Bhí dea-chleachtas 
le tabhairt faoi deara agus sonraíodh an méid seo a leanas ina 
leith:  
 

 tá soláthar Treorach comhtháite leis an gcóras tacaíochta 
do dhaltaí atá i bhfeidhm sa scoil. Léirítear an comhtháthú seo 
i bplean treorach na scoile a áiríonn na baill foirne eile a 
chuireann le soláthar na dtacaíochtaí oideachais agus 
pearsanta do dhaltaí. Ina measc siúd tá séiplíneach na scoile, 
ceann bliana, teagascóirí, múinteoirí ábhair, foireann tacaíochta 
foghlama agus lucht na bainistíochta sinsearaí.  
 
Oibríonn an treoirchomhairleoir le comhordaitheoir an 
Oideachais Shóisialta, Phearsanta agus Sláinte (OSPS) agus 
tá seal caite aige/aici ag teagasc OSPS freisin. Tugtar 
ardmholadh don chomhoibriú seo, ó tharla go gcinntíonn sé go 
bhfuil dúbailt idir gnéithe éagsúla den chlár OSPS agus na cláir 
treorach sa mhéid is go bhfuil siad á seachadadh ar bhealach 
comhtháite.  

 

I naoi scoil as 55 scoil a ndearnadh cigireacht orthu, tugadh 
faoi deara go raibh múinteoirí nach raibh cáilíocht Treorach acu 
i mbun gnéithe suntasacha den chlár treorach a sheachadadh 
mar nach raibh treoirchomhairleoir cáilithe ar fáil. Mar sin féin, 
bhí cúiseanna bailí le formhór na gcásanna seo. 
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I scoil amháin bhí an ball foirne a bhí i gceist ag freastal ar 
oiliúint treorach tosaigh, agus i scoil eile bhí ball foirne ar tí 
tosú ar oiliúint. In dhá scoil, bhí socrú sealadach i bhfeidhm ó 
tharla go raibh an treoirchomhairleoir díreach ceaptha mar 
phríomhoide nó mar leas-phríomhoide. I líon beag scoileanna 
bhí cuid de na múinteoirí i mbun feidhmeanna treorach toisc 
nach raibh treoirchomhairleoir ar fáil. Mar sin féin i bhformhór 
na gcásanna seo bhí na cigirí sásta go raibh deighilt shoiléir 
idir na feidhmeanna a bhí á gcur i gcrích agus na 
feidhmeanna ina mbíonn oiliúint speisialaithe Treorach de 
dhíth. De réir an dea-chleachtais tá sé riachtanach 
treoirchomhairleoirí cáilithe a cheapadh de réir Chiorclán 
PPT12/05.  
 

Tréithe an dea-chleachtais  

 Tá na pearsanra treorach láncháilithe i bhformhór na 
scoileanna  

 Tá cur chuige scoile uile le tabhairt faoi deara i ndáil le 
pleanáil agus le seachadadh an chláir treorach i 
bhformhór na scoileanna  

 

Ábhair imní  

 Tá uaireanta leithdháilte na Treorach tugtha do bhaill 
foirne neamhcháilithe i líon beag scoileanna  

 Níl rochtain ag roinnt daltaí ar sheirbhísí 
treoirchomhairleora cáilithe

 
 
 
 
 
 
 

2.2 Úsáid an leithdháilte   
acmhainní le haghaidh Treorach  

Bhí gach iar-bhunscoil páirteach sa Scéim Saoroideachais, 
mar aon leis na scoileanna páirteach sa Scéim Blocdheontais, 
ag fáil íosmhéid d'ocht n-uair an chloig lasmuigh de chuóta le 
haghaidh Treorach, uaireanta a bhí leithdháilte ag an Roinn 
tráth déanta na gcigireachtaí. Sonraítear i gCiorclán PPT12/05 
na sceidil le haghaidh leithdháileadh na n-uaireanta soláthair 
Treorach i ngach catagóir iar-bhunscoile. Ó mí Mheán Fómhair 
2006 ar aghaidh, faigheann scoileanna atá páirteach i 
gComhionannas Deiseanna i Scoileanna a Sholáthar (DEIS), 
plean gníomhaíochta na Roinne le haghaidh cuimsiú 
oideachais, leithdháileadh breise d‟uaireanta lasmuigh den 

chuóta in aghaidh na seachtaine le haghaidh Treorach. Tá na 
leithdháiltí ar fad bunaithe ar an líon daltaí atá rollaithe. 
Faigheann scoileanna ina bhfuil Clár Scoile an Teastais 
Shóisearaigh (CSTS), an clár ATF agus an GCAT á thairiscint 
leithdháiltí breise teagaisc le tacú leis na cláir. Féadfaidh na 
scoileanna éagsúla cuid de na leithdháiltí breise seo a úsáid 
chun a gcláir treorach a sheachadadh.  
 
 

Sa cúig thuarascáil is caoga, labhair na cigirí ar cibé an raibh 
nó nach raibh an leithdháileadh iomlán d'uaireanta lasmuigh 
den chuóta le haghaidh Treorach in úsáid ag scoileanna. 
Bunaithe ar an dea-chleachtas sa chaoi seo spreagadh ráitis 
cosúil leo seo a leanas:  
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Leagann an scoil an-béim ar aire a thabhairt do na daltaí agus 
raon leathan deiseanna agus tacaíochtaí oideachais, gairme 
agus pearsanta a sholáthar. Tá an post lánaimseartha 
lasmuigh den chuóta le haghaidh Treorach méadaithe dhá 
uair an chloig i mbliana. Tá an leithdháileadh seo le haghaidh 
Treorach á roinnt ag beirt threoirchomhairleoirí – 
leithdháileadh 24 uair an chloig atá i gceist agus is ionann an 
bheirt threoirchomhairleoirí seo agus foireann treorach na 
scoile.  
 
Tá an leithdháileadh seo in úsáid chun raon tacaíochtaí 
treorach agus comhairleoireachta a sholáthar do dhaltaí ar 
fud na scoile.  

 
 

Rinneadh an moladh gur cheart an leithdháileadh iomlán 
uaireanta lasmuigh den chuóta le haghaidh Treorach a úsáid i 
17 as 55 tuarascáil (31%). I gceithre thuarascáil eile (7%) 
moladh gur cheart an tslí ina raibh an leithdháileadh in úsáid a 
shoiléiriú. Tugann sé seo le fios, cé go raibh formhór na 
scoileanna ag baint úsáide as a leithdháileadh iomlán 
uaireanta lasmuigh den chuóta le haghaidh Treorach ar 
bhealach soiléir agus trédhearcach, nach raibh sé sin 
amhlaidh i níos mó ná trian de na scoileanna. I ndáil leis an 
méid moltaí a rinneadh sna tuarascálacha seo, moltaí a bhain 
le leithdháileadh uaireanta lasmuigh den chuóta le haghaidh 
Treorach a bhí i gceist leis an dara moladh is minice a 
rinneadh.  

 
 
 
 
 
 
 

Tréithe an dea-chleachtais  

 Tá na huaireanta lasmuigh den chuóta atá leithdháilte ag 
an Roinn le haghaidh Treorach á úsáid ar bhealach 
trédhearcach agus freagrach i bhformhór na scoileanna 

 

Ábhair imní  

 I mbeagnach trian de na scoileanna níl na huaireanta 
lasmuigh den chuóta le haghaidh Treorach leithdháilte le 
haghaidh Treorach  

 Tá easpa soiléireachta ann maidir le conas atá an 
leithdháileadh le haghaidh Treorach in úsáid i roinnt 
scoileanna  

 
 
 
 
 
 
8 



Cáilíocht an tsoláthair don ábhar agus na tacaíochta scoile uile  Caibidil 2  
 
 
 
 
 

2.3 Soláthar tráthchláir  
Bhí Treoir ar an tráthchlár do dhaltaí i bhformhór na 
scoileanna, cé nach raibh ranganna Treorach ar fáil do na 
ranganna ar fad. I suirbhé na ndaltaí thuairiscigh thart ar 66% 
de na daltaí go raibh ranganna Treorach ar an tráthchlár don 
sraith shinsearach, agus thuairiscigh 50% de na daltaí go 
raibh rang Treorach ar an tráthchlár uair amháin in aghaidh 
na seachtaine. Cé go raibh ranganna Treorach ar an 
tráthchlár don chéatadán céanna daltaí fireanna agus 
baineanna, ní raibh an méid céanna ranganna Treorach ar 
thráthchláir daltaí ó scoileanna beaga agus daltaí ó 
scoileanna buachaillí. Bhí na céatadáin seo cothrom le 35% 
agus 50%, faoi seach.  
 

I scoileanna ina raibh an leithdháileadh treorach cothrom le 
níos lú ná 22 uair an chloig in aghaidh na seachtaine bhí na 
treoirchomhairleoirí ar fad beagnach ag teagasc ábhair eile i 
dteannta lena gcuid oibre Treorach. I gcás cuid de na 
treoirchomhairleoirí a raibh poist acu mar phríomhoidí cúnta bhí 
uaireanta áirithe leithdháilte le dualgais an phoist áirithe sin a 
chomhlíonadh. I bhformhór na scoileanna níorbh iad uaireanta 
i mbun ranga an treoirchomhairleora a bhí ar an tráthchlár, rud 
a d'fhág roinnt na n-uaireanta eile idir obair le daltaí aonair, 
cruinnithe, cuairteanna agus gníomhaíochtaí seachtracha eile 
faoi rogha an treoirchomhairleora.  
 

I scoileanna áirithe bhain easpa soiléireachta leis na tráthchláir 
a tugadh do na cigirí maidir leis an úsáid atá á bhaint as 
leithdháileadh na n-uaireanta nach gcaitear i mbun ranga chun 
Treoir a sheachadadh. 

 
 
 
 
 
 
 

Moladh i gcás líon beag tuarascálacha gur cheart déileáil leis 
an gceist seo. Is iondúil go raibh dea-chleachtas le tabhairt 
faoi deara áit a raibh cur síos cuimsitheach i bplean an 
treoirchomhairleora aonair ar an gclár treorach agus áit a 
raibh cur síos ar na naisc agus ar an obair atá ar bun ag baill 
foirne agus ag gníomhaireachtaí eile. Ó tharla go mbíonn ar 
threoirchomhairleoirí i scoileanna beaga tabhairt faoi 
dhualgais éagsúla eile, tá an gá atá le soiléireacht maidir le 
húsáid uaireanta treorach chomh hábhartha sna scoileanna 
sin agus atá i scoileanna níos mó.  
 

I bhformhór na scoileanna, bhí uaireanta i mbun ranga le 
haghaidh Treorach na dtreoirchomhairleoirí i gceist do na 
ranganna sinsearacha amháin. Sa chás nach raibh ranganna 
ar bith ar an tráthchlár, bhí teagmháil ag treoirchomhairleoirí le 
grúpaí sa tsraith shinsearach trí shocruithe a dhéanamh le 
múinteoirí ábhair a cheadaigh freastal ar ranganna Treorach ó 
am go chéile. I líon beag scoileanna, bhí sé de nós Treoir a 
áireamh ar an tráthchlár ar bhonn modúlach, a chiallaigh go 
raibh sraith ranganna treorach á eagrú ar bhonn rollach le 
modúil ghaolmhara in ábhair eile. Ba ghnách go raibh 
teagmháil ag na treoirchomhairleoirí le daltaí na sraithe 
sóisearaí trí ranganna a eagrú i gcomhar le múinteoir ábhair 
eile, cé gur sholáthair roinnt bheag scoileanna ceachtanna 
treorach sa tsraith shóisearach ar bhonn modúlach nó mar 
chuid den tráthchlár. Ba léir ó na socruithe éagsúla a bhí i 
bhfeidhm go raibh an tsaoirse a bhí ag scoileanna cláir 
treorach a phleanáil á húsáid go cruthaitheach agus go 
héifeachtach i bhformhór na scoileanna chun an méid tairbhe 
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agus ab fhéidir a bhaint as na hacmhainní a bhí ar fáil sna 
scoileanna éagsúla. I measc na ráiteas a luadh sna 
tuarascálacha bhí:  

 

Tá rang treorach ag gach rang sa tsraith shóisearach uair gach 
coicís agus tá rang treorach ag gach rang sa tsraith shinsearach 
gach seachtain. Tá an soláthar seo le moladh.  

 

Tá rang treorach amháin in aghaidh na seachtaine ar 
thráthchlár na ndaltaí sa dara, sa tríú, sa chúigiú agus sa séú 
bliain. Is dea-chleachtas é seo agus, mar aon le clár 
ionduchtaithe do dhaltaí nua sa chéad bhliain, daltaí atá i 
ranganna cumais mheasctha, cruthaíonn sé ionchur cothrom 
i ranganna sa tsraith shóisearach agus sa tsraith 
shinsearach. Tá tréimhse bhreise 40 nóiméad leithdháilte do 
sheisiúin ghairme duine-ar-dhuine le daltaí.  

 
 

In ainneoin na dea-chleachtais a aithníodh i ndáil le soláthar 
Treorach sa tsraith shóisearach, mhol na cigirí i 26 de na 
scoileanna (47%) soláthar Treorach a mhéadú le haghaidh 
daltaí na sraithe sóisearaí. I gcásanna áirithe, mar shampla, 
mhol na cigirí do scoileanna athbhreithniú a dhéanamh ar a 
bpleananna treorach d'fhonn a chinntiú go bhfuil 
cothromaíocht níos fearr ann idir na sraitheanna 
sóisearacha agus sinsearacha. Bhí cinntí na gcigirí i ndáil le 
soláthar na sraithe sóisearaí ag teacht lena bhfuil luaite sna 
foilseacháin is déanaí, dála Review of Guidance in Second-

Level Schools (An Chigireacht, 2006) agus Guidance for All? 

Guidance Provision in Second-Level Schools (ESRI, 2006).  

 
 
 
 
 
 
 

Tréithe an dea-chleachtais  

 Tá ranganna treorach do dhaltaí na sraithe sinsearaí ar na 
tráthchláir i bhformhór na scoileanna  

 Eagraítear soláthar treorach do ranganna na sraithe 
sóisearaí ar bhonn modúlach nó mar chuid den tráthchlár i 
scoileanna áirithe  

 

Ábhair imní  

 Tá easpa soiléireachta i scoileanna áirithe maidir leis an 
úsáid atá á bhaint as uaireanta leithdháilte Treorach nach 
bhfuil ar an tráthchlár  

 Bíonn níos lú ranganna Treorach ar an tráthchlár ag daltaí i 
scoileanna beaga agus i scoileanna do bhuachaillí i 
gcomparáid le daltaí i scoileanna eile   

 I mbeagán faoi bhun leath de na scoileanna tá sé 
riachtanach níos mó ranganna Treorach a sholáthar do 
dhaltaí na sraithe sóisearaí  
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2.4 Spriocghrúpaí  
 

Bhí formhór na gclár treorach a ndearnadh cigireacht orthu sa 

chuid is mó de na scoileanna dírithe ar dhaltaí sa chéad 

bhliain, sa tríú bliain agus daltaí na sraithe sinsearaí, lena n-

áirítear daltaí na hIdirbhliana. Moladh i mbeagán sa bhreis ar 

leath de na tuarascálacha gur cheart an soláthar treorach do 

dhaltaí na sraithe sóisearaí a fheabhsú.  D‟fhonn é seo a chur 

i gcrích, moladh i líon suntasach tuarascálacha gur cheart 

cleachtas comhoibritheach a fhorbairt i ngach scoil mar 

mhodh le tacú le forbairt an tsoláthair treorach. Mar shampla, 

tá gnéithe cosúla sa chlár treorach, sa churaclam OSPS agus 

i siollabas an Oideachais Reiligiúnaigh, gnéithe dála scileanna 

cinnteoireachta agus cumarsáide a fhorbairt, agus féinmheas 

a chothú. Gné riachtanach de chlár treorach sruthlínithe agus 

éifeachtach é comhoibriú idir an treoirchomhairleoir agus baill 

eile den fhoireann teagaisc agus comhordaitheoirí. Bealach 

atá ann freisin lena chinntiú go bhfuil an méid rochtana agus is 

féidir ag daltaí ar Theoir le linn dóibh a bheith ag freastal ar iar-

bhunscoil.  
 

Luadh bealaí sna tuarascálacha ina bhféadfaí leas a bhaint as 
pleanáil agus as seachadadh traschuraclaim chun 
feidhmeanna treorach a chomhtháthú le réimsí eile, dála 
OSPS. Bhí moltaí cosúil leo seo a leanas le fáil i 
dtuarascálacha:  

 
 
 
 
 
 
 

Moladh freisin go mbeadh roinnt ceachtanna foirmiúla Treorach 
ag daltaí sa chéad bhliain i gcaitheamh na bliana. D‟fhéadfaí 

ábhar a leithéid de cheachtanna a fhorbairt i gcomhar le 
múinteoirí OSPS ó tharla dúbailt a bheith i gceist idir an 
curaclam OSPS agus an curaclam Treorach. Is den tábhacht é 
go bhforbraíonn daltaí scileanna féin-bhainistíochta a luaithe 
agus is féidir le linn dóibh tabhairt faoina gcuid oideachais iar-
bhunscoile. I measc scileanna den sórt sin áirítear: féinmhuinín; 
cinnteoireacht; scileanna staidéir; feasacht ar chumas agus ar 
ábhair spéise; tuiscint ar luach na foghlama; agus bainistíocht 
ama.  

 

Tréithe an dea-chleachtais  

 Tá cláir treorach dírithe ar dhaltaí sa chéad bhliain, sa tríú 
bliain agus sa tsraith shinsearach i bhformhór na 
scoileanna   

Ábhair imní  

 Tá easpa cothromaíochta sa soláthar treorach idir an tsraith 
shóisearach agus an tsraith shinsearach i líon suntasach 
scoileanna  

 D‟fhéadfaí comhoibriú níos fearr a chothú idir an 

treoirchomhairleoir agus múinteoirí OSPS agus an 
Oideachais Reiligiúnaigh le linn pleanála agus seachadta 
an chláir treorach don sraith shóisearach i bhformhór na 
scoileanna  
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2.5 Áiseanna don Treoir  
Teastaíonn áiseanna áirithe, cosúil le hoifig speisialta le 
teicneolaíocht faisnéise agus cumarsáide (TFC), d‟fhonn 

soláthar éifeachtach Treorach a chinntiú. I go leor scoileanna 
bhí na háiseanna a cuireadh ar fáil do Threoir sásúil nó níos 
fearr ná sin. Mheas na cigirí gur thuig na scoileanna ar fad an 
tábhacht a bhain le seirbhís treorach a chinntigh rúndacht 
agus inrochtaineacht a sholáthar. Bhí sé indéanta a leithéid a 
chinntiú, mar shampla, trí oifig a sholáthar a raibh teacht ag 
daltaí uirthi ach a bhí príobháideach ag an am céanna agus 
trína chinntiú go raibh taifid na ndaltaí á stóráil go sábháilte. 
Sholáthair formhór na scoileanna acmhainní bunúsacha, ar a 
laghad, don tseirbhís treorach. I measc samplaí de sholáthar 
flaithiúil i scoileanna bhí teilgeoir sonraí agus ríomhairí breise 
suiteáilte sa seomra ranga treorach; scoileanna ina raibh 
ríomhairí glúine ar fáil do chomhairleoirí treorach; rannóg 
treorach i leabharlann na scoile agus cláir taispeána d'fhógraí 
treorach agus eile; agus i scoileanna eile fós bhí 
fótachóipeálaí suiteáilte san oifig treorach. Cuireadh an méid 
seo a leanas in iúl i dtuarascáil amháin:  

 

Tá áiseanna Treorach den chéad scoth ar fáil; tá neart 
áiseanna ar fáil in oifig an treoirchomhairleora mar aon le 
rochtain ar an idirlíon, córais shlána comhdaithe agus dóthain 
spáis stórála d‟ábhair. Tá dhá sheomra ríomhaireachta sa scoil 
agus tá trí ríomhaire agus printéir sa leabharlann. Tá rochtain ar 
na háiseanna seo ar fad ag daltaí chun críocha treorach.  

 
 
 
 
 
 
 

Ar an taobh eile, chonacthas soláthar nach raibh chomh 

sásúil sin i scoileanna eile. Bhí sé seo amhlaidh áit a raibh 

oifig á roinnt le treoirchomhairleoir eile nó le príomhoide nó 

príomhoide ionaid, áit nach raibh príobháideachas ar bith san 

oifig, áit a raibh an oifig róbheag le seisiún comhairleoireachta 

a reáchtáil go compordach, nó áit nach raibh rochtain ar 

theileafón nó ar leathanbhanda.  
 

Sholáthair an Roinn ríomhairí do gach scoil le húsáid ag 
treoirchomhairleoirí. Soláthraíodh oiliúint maidir le TFC a úsáid 
sa rang treorach agus scileanna ginearálta TFC faoin 
tionscnamh Schools IT2000. I go leor scoileanna bhí líonraí 
inmheánacha ríomhairí, bhí inlíonta i roinnt scoileanna, le 
rochtain ar leathanaigh ghréasáin na múinteoirí aonair. Bhí 
rochtain ag daltaí aonair ar áiseanna TFC chun críocha 
treorach lasmuigh d‟am ranga i bhformhór na scoileanna. Mhol 
na cigirí dul chun cinn den sórt seo áit a raibh sé le feiceáil 
agus moladh iarrachtaí na scoileanna an leas is fearr agus is 
féidir a bhaint as nuatheicneolaíocht. Luadh an méid seo a 
leanas i dtuarascáil amháin:  
 

Baintear úsáid mhaith as TFC. Tá rochtain ag daltaí ar 
leathanbhanda le linn seisiún duine-ar-dhuine leis an 
treoirchomhairleoir agus eagraítear rochtain ghrúpa sa seomra 
TFC i gcomhar leis an gcomhordaitheoir TFC. A dhála sin, 
baintear neart úsáide as ríomhairí nuair a bhíonn cláir á 
bpleanáil, eagrú agus taifeadadh cruinnithe agus tiomsú an 
phlean treorach.  
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D‟úsáid níos lú ná leath (33%) de na treoirchomhairleoirí an 

teicneolaíocht mar chuid lárnach dá gcuid oibre ranga, áfach. 
Bhí deacrachtaí áirithe ag roinnt treoirchomhairleoirí rochtain 
ghrúpa ar an idirlíon a eagrú. I measc na ndeacrachtaí a 
tháinig chun cinn bhí ceachtanna treorach eagraithe ar an 
tráthchlár tráth a raibh áiseanna TFC ag teastáil d‟ábhair eile, 

nósanna imeachta fadálacha maidir le ceachtanna a eagrú i 
seomra TFC, agus córais ríomhaireachta nach raibh feiliúnach 
d'ilúsáid idirlín. In aon scoil déag (20%), bhain na moltaí a rinne 
na cigirí leis an ngá a bhain le rochtain TFC a fheabhsú. 
Áiríodh na nithe seo a leanas sna moltaí úd:  
 

Ba cheart iniúchadh a dhéanamh ar mhodhanna chun rochtain ar 
áiseanna TFC le haghaidh Treorach a fheabhsú.  

 

Moltar go mbeadh níos mó rochtana ag daltaí ar TFC chun 
críocha treorach agus go bhfaigheadh siad taithí ar a leithéid 
níos túisce.  

 

Is uirlis thábhachtach é TFC i soláthar treorach. Ba cheart do 
scoileanna úsáid acmhainní TFC a phleanáil i gcomhthéacs 
treorach ranga, grúpa agus aonair.  

 
 

Tá leathanbhanda suiteáilte i bhformhór na scoileanna, ach is 
ar éigean go bhfuil tionchar na teicneolaíochta le tabhairt faoi 
deara sa rang treorach go fóill. Bhain deacrachtaí le heolas a 
fháil trí TFC mar gheall ar na nósanna imeachta agus 
cleachtais fhadálacha a bhí i bhfeidhm i scoileanna áirithe, agus 
moladh gur cheart na deacrachtaí seo a réiteach mar chuid de 
phleanáil scoile. 

 
 
 
 
 
 
 

I scoil amháin, tugadh cleachtas an-maith faoi deara áit ina 
raibh córas gan sreang suiteáilte ar fud an fhoirgnimh. 
Chiallaigh sé seo, i gcomhar le húsáid a bhaint as ríomhairí 
glúine agus teilgeoirí sonraí, go raibh rochtain leathanbhanda i 
ngach seomra agus d'éascaigh sé úsáid a bhaint as 
láithreoireachtaí ullmhaithe mar chuid de cheachtanna. 
Cuireadh an méid seo a leanas in iúl i dtuarascáil amháin:  
 

tá go leor airgid infheistithe ag an scoil i dteicneolaíocht faisnéise 
agus cumarsáide (TFC) a sholáthar ar fud na scoile, tá ríomhairí 
suiteáilte i seomraí ranga, tá roinnt teilgeoirí sonraí ar fáil agus tá 
dhá sheomra TFC ar ardchaighdeán forbartha. I láthair na 
huaire, bíonn go leor de cheachtanna treorach na sraithe 
sinsearaí ar siúl sna seomraí seo. Sampla é seo de dhea-
chleachtas maidir le húsáid TFC le tacú le foghlaim.  

 

Tréithe an dea-chleachtais  

 I bhformhór na scoileanna tá rochtain ag an gcomhairleoir 
treorach ar oifig speisialta  

 Tá trealamh TFC agus áiseanna feiliúnacha stórála le fáil 
i bhformhór na n-oifigí treorach  

 Féadfaidh daltaí aonair rochtain a fháil ar áiseanna TFC 
chun críocha treorach lasmuigh d'am ranga i bhformhór 
na scoileanna  

Ábhair imní  
 Tá srian ar rochtain ar TFC chun críocha treorach i roinnt 

bheag scoileanna  
 Bíonn deacrachtaí a bhaineann le nósanna imeachta ag 

treoirchomhairleoirí le linn dóibh rochtain a lorg ar sheomraí 
TFC le haghaidh ranganna Treorach i scoileanna áirithe  
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2.6 Naisc le tacaíochtaí eile  
na ndaltaí  

Luadh i ráiteas misin formhór na scoileanna tiomantas láidir 

d‟aire a thabhairt dá gcuid daltaí agus oideachas iomlánaíoch a 

sholáthar. Bhí sé de nós ag foirne tacaíochta na ndaltaí, ar a 

dtugtar foirne tréadchúraim go ginearálta, an tiomantas seo a 

chur i gcrích. I scoileanna níos mó, ba mhinic gur ceann bliana 

agus múinteoirí ranga a bhí páirteach sna foirne, agus is dírithe 

ar cheisteanna bainistíochta daltaí den chuid is mó a bhí siad. 

Uaireanta, bhí sé de nós an dara foireann níos lú a bhunú freisin. 

Go ginearálta, is é an treoirchomhairleoir, comhordaitheoir 

oideachais speisialta agus an séiplíneach, más cuí, a bhí 

páirteach sa dara foireann. Bhí sé de nós ag an ngrúpa seo go 

minic feidhmiú mar ghrúpa neamhfhoirmiúil.  
 
 

Tugadh faoi deara, i bhformhór na scoileanna, go raibh 
gnéithe áirithe de na struchtúir thuasluaite, cé nach raibh cur 
chuige amháin i réim. I scoileanna beaga, bhí na córais 
tacaíochta neamhfhoirmiúil den chuid is mó ach bunaithe ar 
ardleibhéil eolais agus ar naisc láidre le tuismitheoirí agus leis 
an bpobal. Tugadh faoi deara i scoil mór amháin gurb é 
séiplíneach éifeachtach amháin a bhí freagrach as tacaíocht 
a sholáthar do dhaltaí, in éagmais foireann fhoirmiúil, agus 
tugadh faoi deara gur cur chuige éifeachtach a bhí ann. 

 
 
 
 

I gcásanna eile ina raibh spéis nó scil ar leith ag baill foirne 

aonair, mar shampla, i gcomhairleoireacht, i gcláir tacaíochta 

méala nó i mbainistiú géarchéimeanna, ba léir gur éirigh go 

maith le struchtúir thacaíochta láidre a bhí bunaithe ar na 

réimsí áirithe seo.  
 

Cé gur mheas na cigirí na struchtúir thacaíochta 
neamhfhoirmiúla a tugadh faoi deara a bheith éifeachtach 
sna scoileanna ar fad beagnach, bíonn dea-chleachtas i ndáil 
le pleanáil agus le comhtháthú sholáthar na tacaíochta do 
dhaltaí bunaithe ar phleanáil agus ar chomhtháthú. Ciallaíonn 
sé seo go dteastaíonn nósanna foirmiúla, cosúil le foireann 
tacaíochta daltaí a bhunú, foireann ina mbeidh 
treoirchomhairleoir san áireamh. Rinneadh an moladh áirithe 
seo i 21 (38%) de na scoileanna a ndearnadh cigireacht 
iontu. Mhol tuarascáil amháin:  
 

Ba cheart don scoil smaoineamh ar chruinnithe foirmiúla na 
foirne tacaíochta daltaí a reáchtáil d‟fhonn struchtúr a sholáthar 
chun tinreamh maith a éascú, aistriú éifeachtach eolais maidir 
le daltaí agus na daltaí sin a dteastaíonn tacaíocht bhreise 
uathu a aithint gan rómhoill.  

 

Tugadh dea-chleachtas faoi deara i mbeagnach leath de na 
scoileanna a ndearnadh cigireacht orthu, scoileanna ina bhfuil 
déchóras meánbhainistíochta agus tacaíochta na ndaltaí á 
gcur i bhfeidhm mar chóras comhtháite amháin. Sna 
scoileanna seo, bhí cruinnithe foirmiúla agus rialta, go 
seachtainiúil i go leor cásanna, ag an bhfoireann 
meánbhainistíochta, ag cuimsiú cinn bhliana go príomha, leis 
an lucht bainistíochta sinsearaí. D‟fhreastail treoirchomhairleoirí 

ar na cruinnithe i mbeagnach 50% de na scoileanna ina raibh 
na socruithe seo i bhfeidhm.  
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I roinnt scoileanna, d‟fhreastail comhordaitheoirí clár éagsúil, 

cosúil le OSPS, an Idirbhliain nó ATF ar na cruinnithe seo 
freisin. Bhí nósanna den chineál seo le tabhairt faoi deara i 
scoileanna a bhí páirteach sa Tionscnamh um Fheabhsú 
Treorach (TFT) agus sa phlean gníomhaíochta 
Comhionannas Deiseanna i Scoileanna a Sholáthar (DEIS).  
 
 

Bhí fianaise i dtuarascálacha na gcigirí go raibh daltaí ag 
glacadh páirte i seachadadh an chláir gairme. Tugadh le fios go 
bhfuair comhaltaí de chomhairle na ndaltaí oiliúint i 
gceannaireacht óige i líon suntasach scoileanna ina raibh 
comhairle ghníomhach. I go leor cásanna, gníomhaireachtaí 
seachtracha a bhí i mbun na seisiún oiliúna sna scoileanna. I 
cúpla cás, ba é an treoirchomhairleoir a rinne comhordú ar na 
gníomhaíochtaí seo. Ba mhinic gur ghlac daltaí sinsearacha 
oilte páirt i nósanna imeachta ionduchtaithe na scoile do 
dhaltaí nua sa chéad bhliain mar aon le feidhmiú mar 
mheantóirí do na daltaí níos óige. Glacadh leis seo ar fad mar 
dhea-chleachtas.  

 
 
 
 
 
 
 

Tréithe an dea-chleachtais  

 Tá foireann tacaíochta na ndaltaí i bhformhór na 
scoileanna ar a dtugtar foireann tréadchúraim go 
ginearálta  

 Tá déchóras meánbhainistíochta agus tacaíochta na 
ndaltaí á gcur i bhfeidhm mar chóras comhtháite amháin 
i mbeagnach leath de na scoileanna a ndearnadh 
cigireacht orthu  

 Glacann daltaí páirt sa chlár treorach trí, mar shampla, 
feidhmiú mar mheantóirí do na daltaí níos óige 

Ábhair imní  

 Ní mór cleachtais chomhoibritheacha do thacaíocht na 
ndaltaí a bhunú go foirmiúil i níos mó ná trian de na 
scoileanna 
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2.7 Naisc leis an mbainistíocht  
Mheas na cigirí gur mhothaigh formhór na dtreoirchomhairleoirí 
go raibh tacaíocht mar is cuí á fháil acu ó phríomhoidí agus ó 
bhaill foirne eile. I measc na ráiteas a luadh sna tuarascálacha 
bhí:  

 

Ceadaíonn méid na scoile agus cur chuige 
comhoibritheach na meánbhainistíochta saoraistriú eolais 
le, agus idir, na daoine sin a bhfuil ról tacaíochta acu. 
Táthar tar éis dea-chaidreamh oibre a bhunú.  
 
Ceadaítear idirghabháil luath le tacú le daltaí atá i mbaol trí 
chumarsáid leanúnach i measc na mball foirne. Aithnítear 
daltaí atá i mbaol agus tarraingítear aird an lucht 
bainistíochta agus na foirne treorach ar na deacrachtaí atá 
ann.  

 

Le cois na gcruinnithe foirmiúla thuasluaite ar a fhreastail cuid 
de na treoirchomhairleoirí, ba é an gnáthnós i bhformhór na 
scoileanna naisc neamhfhoirmiúla, leanúnacha a bheith acu 
leis an lucht bainistíochta. Níor tagraíodh don ghá a bhain le 
níos mó struchtúir nó foirmiúlachta ach i naoi dtuarascáil (16%). 
I cúpla cás, d‟fhreastail treoirchomhairleoirí ar chruinnithe na 

mbord bainistíochta, d'fhonn cur le próiseas pleanála 
tacaíochta na scoile uile nó d'fhonn eolas a thabhairt don bhord 
maidir le forbairtí beartais i réimsí cosúil le bainistíocht 
teagmhas criticiúil, úsáid substaintí, agus disciplín dearfach. 
Bunaithe ar an oiliúint agus ar an saineolas atá acu, féadfaidh 
treoirchomhairleoirí ról lárnach a bheith acu i gcabhrú leis an 
lucht bainistíochta agus le foirne tacaíochta na ndaltaí le linn a 
bheith ag déileáil le réimsí cosúil le cuimsiú, rochtain agus 
cothromas i bhforbairt beartas scoile, agus pleanáil churaclaim. 

 
 
 
 
 
 

Dá réir sin, is dea-chleachtas é do scoileanna go mbeadh 

treoirchomhairleoirí páirteach sa phróiseas a bhaineann le déileáil 

leis na ceisteanna seo.  
 

Measadh gur fachtóir dearfach rannpháirteach é ceannaireacht na 
bpríomhoidí sna scoileanna sin ina bhfuil Treoir agus tacaíochtaí eile 
á gcur i bhfeidhm ar bhonn comhtháite, scoile uile. Mhol príomhoidí 
obair na dtreoirchomhairleoirí agus an luach a bhaineann leis an 
tseirbhís treorach i bhformhór na scoileanna. Luadh an méid seo a 
leanas i dtuarascáil amháin:  
 

Ciallaíonn na struchtúir phleanála atá bunaithe go bhfuil dóthain 
foirmiúlachta ann chun cumarsáid éifeachtach a éascú laistigh 
de ghrúpaí agus ina measc. Moltar ról an phríomhoide mar 
cheannaire agus mar mhol na cumarsáide laistigh den scoil. I 
gcomhthéacs na forbartha a dhéanfar amach anseo, cinnteoidh 
na struchtúir phleanála reatha go mbeidh sé indéanta athruithe 
a dhéanamh agus cainéil chumarsáide níos foirmiúla a fhorbairt 
de réir riachtanas na scoile.  

 

Tréithe an dea-chleachtais  

 Tá naisc neamhfhoirmiúla agus leanúnacha idir an 
treoirchomhairleoir (nó na treoirchomhairleoirí) agus lucht 
bainistíochta na scoile i bhformhór na scoileanna  

 Tá formhór na dtreoirchomhairleoirí den tuairim go bhfuil 
tacaíocht mhaith á fháil acu óna bpríomhoidí  

 

Ábhair imní  

 Ní bhaineann ach cúpla bord bainistíochta tairbhe as saineolas 
an treoirchomhairleora le linn a bheith ag déileáil le ceisteanna 
cosúil le cuimsiú, rochtain agus cothromas 
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2.8 Córais tarchuir  
 
Bainistítear tarchuir chuig pearsanra treorach nuair is léir go 
bhfuil riachtanais áirithe ag daltaí ar leith i bhformhór na 
scoileanna trí mhodhanna foirmiúla agus neamhfhoirmiúla. 
Tugadh faoi deara go raibh córais fhoirmiúla cosúil le teagascóirí 
ranga nó ceann bliana, mar shampla, i bhformhór na scoileanna. 
Tugadh faoi deara go raibh solúbthacht maidir le féin-tarchur 
daltaí sna scoileanna ar fad. Dhéileáil na treoirchomhairleoirí ar 
fad beagnach lena leithéid de chásanna trí theagmháil 
phearsanta leis na daoine ábhartha, múinteoirí agus 
tuismitheoirí, agus déileáladh le gach rud ar bhonn rúnda. Pointe 
suntasach amháin is ea nuair a fiafraíodh de dhaltaí i suirbhé na 
ndaltaí na foinsí cabhracha nó comhairleacha a bheadh acu dá 
mbeadh fadhb phearsanta acu gur dúirt a bhformhór acu go 
labhróidís le cara nó le cairde (75%) nó le ball teaghlaigh (67%). 
Dúirt 18% go labhróidís le treoirchomhairleoir, dúirt 16% go 
labhróidís le ceann bliana nó le teagascóir ranga, agus dúirt 15% 
go labhróidís le múinteoir ábhair. Bhí níos mó seans ann go 
lorgódh daltaí baineanna cúnamh nó comhairle ó chara (84%) i 
gcomparáid le daltaí fireanna (66%). Tá an cinneadh go lorgódh 
dalta amháin as gach cúigear daltaí tacaíocht ó 
threoirchomhairleoir dá mbeadh fadhb phearsanta aige/aici ag 
teacht leis an taighde eile atá déanta, taighde de chuid an ESRI 
mar shampla le tacaíocht McCoy, Smyth, Darmody agus Dunne 
in Guidance for All? (2006).   

 
 
 
 
 
 
 

Ba léir do na cigirí go raibh sé de nós déileáil le soláthar do 
dhaltaí a bhí ag déileáil le géarchéim phearsanta ar leibhéal na 
scoile uile, agus spreagadh an cleachtas comhoibritheach seo 
sna tuarascálacha. I measc samplaí an dea-chleachtais bhí 
treoirlínte a d‟fhorbair scoileanna le cabhrú le múinteoirí daltaí a 

raibh deacrachtaí pearsanta acu a aithint. I measc treoirlínte 
den chineál sin bhí na céimeanna a bhí le glacadh maidir le 
daltaí a tharchur chuig treoirchomhairleoir agus conas cabhrú 
leis na daltaí na deacrachtaí a bhí acu a réiteach. Luadh an 
méid seo a leanas i dtuarascáil amháin dá leithéid:  
 

Tá na córais tarchuir atá i bhfeidhm sa scoil éifeachtach. 
Cinntíonn teagmháil leanúnach neamhfhoirmiúil idir an 
treoirchomhairleoir, an lucht bainistíochta sinsearaí agus na 
baill foirne go n-aithnítear agus go ndéileáiltear leis na daltaí a 
bhfuil deacrachtaí acu gan mórán moille. Dearbhaíonn an 
teagmháil a rinneadh le daltaí an méid seo. Mhothaigh daltaí a 
raibh deacrachtaí acu gur thug na múinteoirí faoi deara gan 
mórán moille go raibh rud éigin ag déanamh imní dóibh. 
Chomh maith leis sin, mhothaigh siad go raibh na múinteoirí in 
ann déileáil leis na ceisteanna a tháinig chun cinn go 
héifeachtach agus go bhféadfaí déileáil le formhór na 
gceisteanna leis an múinteoir ábhair.  

 

Bhí tarchuir chuig gníomhaireachtaí seachtracha, cosúil leis an 
tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais (NEPS), 
Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) agus seirbhísí 
comhairleoireachta áitiúla, á mbainistiú i bhformhór na 
scoileanna trí chomhoibriú idir an lucht bainistíochta sinsearaí 
agus na daoine a raibh baint acu le tacaíocht a sholáthar do 
dhaltaí. I scoileanna níos lú ba é an nós a bhí ann ná gurb é/í 
an príomhoide an príomhphointe teagmhála. I scoileanna 
áirithe, bhí an treoirchomhairleoir nó an comhordaitheoir 
oideachais speisialta freagrach, ag brath ar nádúr na 
teagmhála.  

 

1  7  



Ag Breathnú ar Threoir  
 
 
 
 
 
 
 

Moladh i gcúpla tuarascáil cigireachta gur dea-chleachtas é 
an treoirchomhairleoir a chur ar an eolas faoi tharchuir fiú i 
gcásanna nach raibh baint dhíreach ag treoir leo. Tuairiscíodh 
gur bhain fadhb le heaspa rochtana ar sheirbhísí i roinnt 
bheag scoileanna, go háirithe sna scoileanna sin nach raibh 
síceolaí ceaptha ag NEPS iontu. Ní raibh an chosúlacht ar an 
scéal gur fachtóir suntasach é suíomh geografach i ndáil le 
hinfhaighteacht tacaíochta sheachtrach. Thuairiscigh 
scoileanna i gceantair thuaithe áirithe go raibh tacaíocht 
mhaith á fháil acu ó raon gníomhaireachtaí seachtracha, go 
háirithe na gníomhaireachtaí sin a raibh seirbhísí 
comhairleoireachta á dtairiscint acu. Áiríodh na nithe seo a 
leanas i measc samplaí an dea-chleachtas:  

 

Tá teagmháil mhaith bunaithe leis an síceolaí atá ceaptha ag 
an tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais agus le 
seirbhísí comhairleoireachta agus sóisialta áitiúla. Tá na baill 
foirne sásta leis an gcóras agus táthar muiníneach go 
bhfuiltear ag freastal ar riachtanais na ndaltaí.  

 
 

In ainneoin a bhfuil thuasluaite, bhí deacrachtaí áirithe ag 
roinnt scoileanna i gceantair uirbeacha. I scoil amháin, 
tuairiscíodh in ainneoin tacaíocht réasúnta a bheith ar fáil ó 
ghníomhaireachtaí seachtracha, cosúil le clinicí áitiúla, 
dochtúirí ginearálta agus seirbhísí sóisialta Fheidhmeannacht 
na Seirbhíse Sláinte, go bhféadfadh liostaí fada feithimh a 
bheith i gceist dá leithéid de sheirbhísí. Fuair an scoil i gceist 
tacaíocht mhaith ó NEPS roimhe seo, ach tráth déanta na 
cigireachta ní raibh síceolaí NEPS ag obair leis an scoil.  

 
 
 
 
 
 
 

Tréithe an dea-chleachtais  

 I bhformhór na scoileanna tá struchtúr maith ar chóras 
tarchur na ndaltaí chuig treoirchomhairleoirí  

 Tá tarchur daltaí chuig gníomhaireachtaí seachtracha á 
bhainistiú go comhoibritheach i bhformhór na 
scoileanna 

Ábhair imní  

  Bíonn ar scoileanna áirithe déileáil le deacrachtaí, liostaí 
fada feithimh mar shampla, le linn dóibh iarracht a 
dhéanamh daltaí a tharchur chuig gníomhaireachtaí 
seachtracha 
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Cáilíocht na pleanála agus an ullmhúcháin  
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3.1 An plean Treorach  
 
Bhain níos mó ná leath de na moltaí a rinne na cigirí ina gcuid 
tuarascálacha le pleanáil treorach na scoile uile. Bhí 
impleachtaí ag níos lú ná 40% díobh seo ar phleanáil treorach 
i gcomhthéacs na scoile uile, agus rinne 16% breise de na 
moltaí tagairt dhíreach d'fhorbairt phlean treorach na scoile 
uile.  
 

As measc go leor de na scoileanna a raibh tús curtha acu le 
pleanáil na scoile uile ní raibh pleanáil treorach curtha san 
áireamh sa phróiseas acu. I 38 scoil (69%) mhol na cigirí gur 
cheart do scoileanna tús a chur le pleanáil fhoirmiúil treorach 
na scoile uile nó gur cheart pleanáil treorach reatha a áireamh 
mar chuid de phróiseas pleanála na scoile uile. Rinneadh 
moltaí éagsúla ag brath ar dhul chun cinn na scoile i ndáil le 
pleanáil, moltaí a thug léargas ar an méid pleanála a bhí curtha 
i gcrích cheana féin. Rinneadh roinnt moltaí cosúil leo seo a 
leanas:  

 

Moltar gur cheart pleanáil treorach a bhunú go foirmiúil mar 
chuid de phleanáil na scoile uile d‟fhonn leanúnachas a 

chinntiú i gcomhthéacs na n-athruithe a bheidh ag teacht ar an 
scoil.  
 
Ba cheart tús a chur le pleanáil treorach i gcomhthéacs 
pleanáil scoile. Ba cheart foireann a bhunú le tús a chur leis an 
obair seo agus ba cheart na hacmhainní pleanála atá ar fáil a 
úsáid sa phróiseas pleanála.  
 
Le blianta beaga anuas bhí soláthar Treorach á phleanáil go 
neamhfhoirmiúil trí chomhairliúchán díreach leis an lucht 
bainistíochta. 

 
 
 
 
 
 
 

Déantar athbhreithniú ar sholáthar treorach go rialta. Níl plean 
treorach scoile uile maidir le soláthar díreach treorach sa scoil 
curtha i gcrích go fóill, áfach. 

 
 

Mhol formhór na gcigirí do scoileanna an próiseas a chur i 
gcrích, foireann a bhunú, nó daltaí, tuismitheoirí agus an pobal a 
chur san áireamh i ngníomhaíocht pleanála. Moladh scoileanna 
ina raibh freagracht as forbairt phlean treorach na scoile uile 
roinnte ar thascghrúpa beag nó ar choiste a bhí faoi stiúir an 
treoirchomhairleora nó áit a raibh daoine le príomhfheidhmeanna 
tacaíochta daltaí páirteach i ngrúpaí. Ní raibh tascghrúpa nó 
coiste pleanála treorach chun próiseas na pleanála scoile uile a 
stiúradh bunaithe ach sa cheathrú cuid de na scoileanna, áfach.  
 
 
Tugadh ardmholadh do na beartais scríofa a bhain leis an 
bpróiseas pleanála agus leis na nósanna imeachta a bhí 
forbartha i gcuid de na scoileanna níos mó. I scoileanna níos lú, 
ní raibh na próisis agus na nósanna imeachta a bhí i bhfeidhm 
chomh foirmiúil céanna agus is ag brath ar dhea-chaidreamh 
agus ar chumarsáid éifeachtach idir na baill foirne agus an lucht 
bainistíochta a bhí siad. Teastaíonn struchtúr agus foirmiúlacht 
áirithe ó dhea-chleachtas mar aon le gnéithe dearfacha na 
cumarsáide neamhfhoirmiúla a chothú. Moltar do gach scoil 
próisis agus nósanna imeachta pleanála a bhunú go foirmiúil 
agus ag an am céanna gnéithe tábhachtacha cosúil le 
cumarsáid leanúnach, thacúil, neamhfhoirmiúil a chothú. Seo a 
leanas an cur síos a rinne cigire amháin ar dhea-chleachtas:  
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Tá an-obair déanta maidir le hullmhú an phlean treorach. Tá 
an obair curtha i gcrích de réir threoirlínte an Tionscnaimh 
um Pleanáil Fhorbartha Scoile (TPFS). Bunaíodh 
tascghrúpa a bhí freagrach as forbairt an phlean treorach 
agus tá a chuid feidhmeanna curtha i gcrích go 
héifeachtach ag an tascghrúpa sin. Coinníodh taifead soiléir 
de phróiseas na gcruinnithe agus na cinnteoireachta. Bhí 
comhairliúchán ar bun go rialta le baill foirne a léirigh spéis 
sa phróiseas. Moladh an sainmhíniú ginearálta a rinneadh 
ar Threoir, sainmhíniú a d'áirigh treoir oideachais, shóisialta 
agus phearsanta, agus gairmthreoir.  Tá na cáipéisí ar fad a 
cuireadh i dtoll a chéile soiléir, áirítear an scoil uile agus tá 
an próiseas daingnithe beagnach críochnaithe ag an mbord 
bainistíochta.  

 
 

In aon tuarascáil is fiche, mhol na cigirí gur cheart úsáid a 
bhaint as na cáipéisí pleanála treorach a d‟fhoilsigh an Roinn 
agus atá ar fáil ar an suíomh gréasáin. Shonraigh tuarascáil 
amháin, mar shampla:  
 

Tá eolas le tacú le pleanáil tacaíochta ar fáil go héasca i 
bhfoilseacháin cosúil le Planning the School Guidance 

Programme, eisithe ag an Lárionad Náisiúnta um Threoir san 
Oideachas (LNTO), agus Guidelines for Second Level 

Schools ón the Implications of Section 9(c) of the Education 

Act 1998, relating to students' access to appropriate guidance, 
foilsithe ag an Roinn. Tá teimpléad maidir le pleanáil treorach 
ullmhaithe ag an Roinn le fáil ag www.education.ie.  

 
 

Ba léir i ngach scoil beagnach go raibh a gcuid oibre á 
phleanáil ag treoirchomhairleoirí, fiú amháin sna cásanna sin 
nach raibh tús curtha le pleanáil treorach na scoile uile iontu. 

 
 
 
 
 
 

Sna tuarascálacha spreagadh pleanáil treorach na roinne a 
mhéadú go dtí pleanáil ar leibhéal na scoile uile i roinnt beag 
cásanna. Seo a leanas léargas maith ar an aitheantas a 
tugadh i dtuarascálacha don dea-chleachtas atá mar bhonn le 
pleanáil treorach ar scála iomlán:  
 

Tá plean cothrom agus a bhfuil bunús maith leis curtha i dtoll a 
chéile ag an roinn treorach. Leis an aird mórthaibhseach ar 
shonraí, faoi mar is léir ó mhiontuairisciú na gcruinnithe, an 
suirbhé ar riachtanais foirne agus bunú grúpa beag, comhtháite 
pleanála agus tacaíochta do dhaltaí le déanaí, cuirtear an roinn 
ar sheasamh maith maidir le pleanáil treorach na scoile uile. 
  

 

Tréithe an dea-chleachtais  

 Tá pleanáil treorach ar bun agus is cuid lárnach de 
phleanáil na scoile uile atá ann i líon beag scoileanna  

 Tá cuma an-maith ar thaifid scríofa a bhaineann leis an 
bpróiseas pleanála agus leis na nósanna imeachta 
forbartha gaolmhara i gcuid de na scoileanna níos mó  

 Glacann formhór na dtreoirchomhairleoirí páirt ina gcuid 
oibre pleanála féin  

 

Ábhair imní  

 Níl pleanáil treorach curtha san áireamh ag a lán 
scoileanna i bpróiseas pleanála na scoile uile  

 Níl tascghrúpa nó coiste pleanála treorach bunaithe chun 
próiseas pleanála treorach na scoile uile a stiúradh ach in 
aon cheathrú de na scoileanna  
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3.2 An clár Treorach  
Bhí baint ag formhór na dtreoirchomhairleoirí le raon leathan 
gníomhaíochtaí treorach. Bhí dúshláin le sárú i mbeagnach 
gach scoil, dúshláin cosúil le soláthar treorach ar an tráthchlár 
agus cothromaíocht oibre a chinntiú idir daltaí na sraithe 
sóisearaí agus sinsearaí agus idir ranganna, grúpaí beaga 
agus obair duine ar dhuine. I bhformhór na scoileanna, 
chomhordaigh nó ghlac treoirchomhairleoirí páirt sna 
himeachtaí seo a leanas  

 cláir ionduchtaithe agus mheasúnachta do dhaltaí nua  

 imeachtaí gairme do dhaltaí sinsearacha  
 cláir thacaíochta do dhaltaí a bhí ag déileáil le hanacair, 

le caillteanas nó le dobhrón  
 cláir a dhéileáil le cinnteoireacht, le scileanna sóisialta a 

fhorbairt, nó le cinntí oideachais agus gairme a 
dhéanamh.  

 
 

Chomh maith leis sin, bhí baint ag formhór na 
dtreoirchomhairleoirí leis an bpróiseas a bhain le roghanna 
ábhar agus clár sa tsraith shóisearach agus sa tsraith 
shinsearach, in acmhainn riaracháin go minic mar chuid de 
phost freagrachta. Ar an tslí chéanna, bhí treoirchomhairleoirí 
áirithe freagrach as cláir GCAT, clár na hIdirbhliana nó ATF a 
chomhordú. I scoileanna níos lú ina raibh leithdháileadh níos lú 
ná 22 uair an chloig, bhí treoirchomhairleoirí ag teagasc ábhar 
eile freisin, díreach mar a bheifeá ag súil leis. I líon beag 
scoileanna sholáthair siad seirbhísí treorach do dhaltaí a bhí i 
mbun cúrsaí Iar-Ardteistiméireachta.  

 
 
 
 
 
 
 

D‟fhreastail formhór na dtreoirchomhairleoirí ar chruinnithe 

tuismitheoirí agus múinteoirí agus ar sheisiúin eolais eagraithe 
do thuismitheoirí agus do dhaltaí; spreagadh dea-chleachtais 
den sórt seo i dtuarascálacha na gcigirí.  
 

Moladh i mbeagnach leath de na tuarascálacha gur cheart 
soláthar treorach sa tsraith shóisearach a fheabhsú. Leag na 
cigirí béim ar an bpointe, ó tharla go ndéanann daltaí cinntí, a 
d'fhéadfadh impleachtaí fadtréimhseacha a bheith acu, luath 
go leor i ndiaidh dóibh tosú ag freastal ar oideachas iar-
bhunscoile gur cheart eolas maidir leis na torthaí a 
d‟fhéadfadh a bheith ag a gcinntí ar na daltaí a chur ar fáil 
nuair a bhíonn ábhair agus leibhéil á roghnú. Léiríodh imní i 
líon beag tuarascálacha nach raibh dóthain deiseanna a fháil ag 
daltaí roghanna ábhair eolasacha a dhéanamh. Rinne na cigirí 
moltaí a d‟áirigh comhoibriú a spreagadh le múinteoirí OSPS i 
bpleanáil agus i seachadadh cláir threorach do dhaltaí na 
sraithe sóisearaí. Seo a leanas samplaí de na moltaí a 
rinneadh:  
 

Daltaí a spreagadh níos luaithe chun machnamh a dhéanamh ar 
roghanna gairme; moltar gur cheart eolas maidir le gairmeacha 
éagsúla a thabhairt do ranganna dara agus tríú bliana i gcomhar 
leis an gclár OSPS.  
 
Ba cheart go mbeadh modúl Treorach á theagasc do dhaltaí 
sa chéad bhliain le cabhrú leo scileanna féin-bhainistíochta a 
fhorbairt agus an luach a bhaineann le foghlaim a thuiscint. 
Moltar comhoibriú le múinteoirí an Oideachais Shóisialta, 
Phearsanta agus Sláinte (OSPS) le linn an mhodúil a 
phleanáil agus a sheachadadh ó tharla na cuspóirí céanna a 
bheith ag gabháil leis an dá réimse.  
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Tacaíonn suirbhé na ndaltaí leis na moltaí a bhaineann le 
hionchur sa tsraith shóisearach mar chuid de chlár treorach 
na scoile uile. Nuair a fiafraíodh de dhaltaí faoi na daoine a 
chabhraigh leo ábhair a roghnú don Teastas Sóisearach, dúirt 
7% de dhaltaí gur chabhraigh treoirchomhairleoirí leo, agus 
dúirt 19% gur chabhraigh múinteoirí ábhair leo. Tá 
codarsnacht shuntasach idir na figiúirí seo agus minicíocht na 
bpríomhfhreagraí eile, is é sin tuismitheoirí agus cairde, mar is 
léir i dtábla 3.1. Nuair a fiafraíodh ceist cosúil leis sin maidir le 
roghnú ábhar don Ardteistiméireacht, dúirt 34% gur 
chabhraigh an treoirchomhairleoir leo, agus dúirt an céatadán 
céanna gur chabhraigh a múinteoirí ábhair leo. Díol spéise é 
na difríochtaí idir rátaí freagartha an Teastais Shóisearaigh 
agus na hArdteistiméireachta.  
 
 

Tábla 3.1 Foinsí cabhrach do dhaltaí atá ag roghnú ábhar don Teastas 

Sóisearach agus don Ardteistiméireacht (n = 1,129)  
 

Leibhéal  Teastas  Ard- 

Le cabhair ó Sóisearach  teistiméireacht  

Tuismitheoirí  79%  67%  

Cairde 31%  28%  

Múinteoirí ábhair 19%  34%  

Treoirchomhairleoir (nó comhairleoirí)  7%  34%  

 
 
 
 
 
 
 

Sa suirbhé sin, fiafraíodh de dhaltaí na daoine a thug an 
méid is mó cabhrach dóibh lena n-ábhair 
Ardteistiméireachta a roghnú a aithint. Dúirt 14% gurb é an 
treoirchomhairleoir a bhí i gceist. Aimsíodh gur léirigh na 
daltaí sin a labhair leis an treoirchomhairleoir an leibhéal 
sástachta is airde lena roghanna ábhar. Sa staidéar a rinne 
an ESRI i gcomhar le McCoy, Smyth, Darmody agus Dunne 
in Guidance for All? (2006) bhí na daltaí roinnte go cothrom 
beagnach eatarthu siúd a bhí sásta leis an soláthar reatha 
treorach agus iad siúd a bhí míshásta go ginearálta. I measc 
na n-ábhar imní a léirigh na daltaí a bhí míshásta bhí easpa 
comhairle maidir le rogha ábhar agus easpa Treorach roimh 
dhul isteach sa séú bliain. Fiú amháin i measc na ndaltaí a 
bhí sásta go ginearálta le soláthar na sraithe sinsearaí bhí 
daltaí áirithe míshásta leis an gcomhairle a fuair siad faoi 
rogha ábhar agus dúirt daltaí áirithe gur mhaith leo comhairle 
agus eolas a fháil níos túisce. Is léir ó chinntí staidéar an 
ESRI agus ceistneoir na ndaltaí gur mian le daltaí rochtain a 
bheith acu ar Threoir níos túisce san iar-bhunscoil agus gur 
dóigh leo luach áirithe a bheith ag baint lena leithéid de 
rochtain.  
 

 

Fiafraíodh de dhaltaí sa suirbhé an raibh eolas faighte acu 
faoi roinnt gnéithe a bhain le gairmeacha. Tá léargas le fáil ar 
na torthaí i dtábla 3.2.  
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Tábla 3.2 Céatadán na ndaltaí fireanna agus baineanna a fuair 

eolas maidir le hábhair shonracha ina scoileanna féin (n = 1,129)  
 

Cineál eolais  Fireann  Baineann  

LOI 74%  84%  

Printíseachtaí agus oiliúint  57%  30%  

Deiseanna fostaíochta 45%  37%  

Cúrsaí PLC 36%  44%  

Cúrsaí UCAS 25%  38%  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iomlán  

79%  

43%  

41%  

40%  

31%  

 
 
 
 
 

In ainneoin gur léirigh 59% de dhaltaí go ndearna siad 
agallamh leis an treoirchomhairleoir, rud a thug daltaí sa 
chúigiú agus sa séú bliain le fios, shonraigh céatadán níos 
airde daltaí baineanna (68%) ná daltaí fireanna (49%) go 
ndearna siad agallamh den sórt sin. Níor shonraigh ach 22% 
de dhaltaí ó scoileanna buachaillí go ndearna siad agallamh 
lena dtreoirchomhairleoir ó thosaigh siad ag staidéar don 
Ardteistiméireacht. Tagraítear sa taighde ESRI thuasluaite don 
tábhacht a bhaineann le teagmháil éigin duine ar dhuine le 
treoirchomhairleoir. Léiríonn an bhéim a leagtar i dtuarascáil na 
gcigirí ar an tábhacht a bhaineann le pleanáil d‟fhonn a chinntiú 

go n-úsáidtear an leithdháileadh treorach lasmuigh d'uaireanta 
ranga an méid seo.  

Is léir trí anailís níos mine a dhéanamh ar fhreagraí na ndaltaí 
go raibh níos mó seans ann go gcuirfeadh daltaí i scoileanna 
beaga in iúl gur theastaigh níos mó eolais uathu faoi chúrsaí 
na Lár-Oifige Iontrála (LOI) (59%) ná daltaí i scoileanna 
meánmhéide (32%) agus i scoileanna móra (45%). Go 
ginearálta, theastaigh níos mó eolais de gach cineál ó dhaltaí 
i scoileanna beaga i gcomparáid le daltaí i scoileanna móra, 
rud a bhféadfadh baint a bheith aige leis an méid a sonraíodh 
i gcuid 2.3 faoi infhaighteacht níos ísle Treorach ar an 
tráthchlár i scoileanna le níos lú ná 300 dalta. Pointe suimiúil 
eile is ea, go ginearálta, gur mhéadaigh an céatadán daltaí a 
raibh agallamh acu leis an treoirchomhairleoir ó thosaigh siad 
ag staidéar don Ardteistiméireacht de réir mar a mhéadaigh 
méid na scoile: is é sin, 47% daltaí ó scoileanna beaga, 52% 
daltaí ó scoileanna meánmhéide, agus 66% daltaí ó 
scoileanna móra. 

 

Tréithe an dea-chleachtais  

 Tá baint ag formhór na dtreoirchomhairleoirí le 
héagsúlacht leathan gníomhaíochtaí treorach  

 Freastalaíonn formhór na dtreoirchomhairleoirí ar 
chruinnithe tuismitheoirí agus múinteoirí agus eagraíonn 
siad seisiúin eolais do thuismitheoirí agus do dhaltaí  

 Is iad na daltaí a labhair lena dtreoirchomhairleoir is mó a 
bhíonn sásta leis na hábhair a roghnaíonn siad don 
Ardteistiméireacht  

 

Ábhair imní  

 Ní mór do bheagnach leath de na scoileanna ar fad 
soláthar treorach na scoile don tsraith shóisearach a 
fheabhsú  

 I líon beag scoileanna, ní fhaigheann daltaí na sraithe 
sóisearaí dóthain deiseanna le roghanna ábhair eolasacha 
a dhéanamh  

 
 
2  4  



Cáilíocht na pleanála agus an ullmhúcháin   Caibidil 3  
 
 
 
 
 
 
 

 Bíonn agallaimh ag céatadán níos lú daltaí i scoileanna 
buachaillí lena dtreoirchomhairleoir  

 I scoileanna beaga, tá an céatadán daltaí a bhfuil 
agallaimh acu lena dtreoirchomhairleoir níos lú ná i 
scoileanna móra  

 Ní fhaigheann daltaí i scoileanna beaga an méid 
céanna eolais gairme is a fhaigheann daltaí i 
scoileanna níos mó 

 

 
 
 
 
 
 

3.3 Cláir ábhartha eile  
 
IB Tá léargas le fáil sa tábla anseo thíos ar an líon scoileanna 
a áirítear sa tuarascáil seo ina bhfuil cláir ar leith le roinn 
shuntasach treorach atá á chur i bhfeidhm nó a bhfuil 
leithdháileadh breise treorach luaite le tionscnamh ar leith.  
 

Tábla 3.3 An líon scoileanna sa mheasúnacht seo a raibh cláir 

le gné shuntasach gairme á gcur i bhfeidhm iontu (n = 55)  
 
 
CSTS  ATF  GCAT  IB Eile (DEIS, TFT, s.rl.)  

8 20  38  42  21  
 
 

Tagraíodh i dtuarascálacha na gcigirí do na cláir seo áit a 
raibh a leithéid ar fáil agus rinneadh cur síos ar ról na mball 
foirne eile a raibh baint acu le soláthar Treorach mar aon le 
raon gníomhaíochtaí gaolmhara a raibh baint ag 
treoirchomhairleoirí leo. I dtuarascáil amháin shonraigh an 
cigire an méid seo a leanas:  
 

Áiríonn clár an treoirchomhairleora idirghabhálacha ag gach 
leibhéal den scoil, rud a thuilleann ardmholadh. Áirítear sna 
cáipéisí a bhaineann leis an gclár gníomhaíochtaí treorach do 
gach bliain-ghrúpa agus clár, lena n-áirítear an Idirbhliain, 
Gairmchlár na hArdteistiméireachta (GCAT) agus an 
Ardteistiméireacht Fheidhmeach (ATF), le hionchur oiriúnach i 
ngach cás.  
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Go ginearálta, léirítear sna tuarascálacha go bhfuil 
ardleibhéal comhoibrithe ar siúl idir treoirchomhairleoirí agus 
baill foirne eile a bhfuil freagracht ar leith orthu i ndáil leis na 
cláir seo. I scoileanna inar measadh é seo amhlaidh, mheas 
na cigirí gur samplaí den chleachtas is fearr a bhí iontu. I 
roinnt tuarascálacha thug na cigirí faoi deara nach raibh 
mórán comhoibrithe ar bun idir treoirchomhairleoirí agus 
comhordaitheoirí clár nó ábhar.  

 

Tréithe an dea-chleachtais  

 Sa chás go bhfuil cláir le gné shuntasach treorach á gcur 

ar fáil, tá ardleibhéal comhoibrithe le tabhairt faoi deara 

idir treoirchomhairleoirí agus baill foirne eile atá freagrach 

as na cláir seo i bhformhór na gcásanna  

 

Ábhair imní  

 I roinnt scoileanna níl mórán comhoibrithe le tabhairt 
faoi deara idir an treoirchomhairleoir agus na 
comhordaitheoirí clár nó ábhar   

 
 
 
 
 
 
 

3.4 Rochtain ar agus úsáid TFC  
 i bpleanáil chláir agus  
 seachadadh na Treorach  

D‟úsáid formhór na dtreoirchomhairleoirí TFC le haghaidh 

próiseáil focal agus le cabhrú le daltaí teacht ar eolas, go 

háirithe ar an idirlíon. I gcúpla cás, cheadaigh úsáid a bhaint 

as ríomhaire glúine, teilgeoir sonraí agus bogearraí 

láithreoireachta léargas agus anailís ar eolas reatha ar 

bhealach a tharraing aird ar an eolas gan ligean don 

teicneolaíocht teacht sa bhealach. A dhála sin, bhí líon beag 

treoirchomhairleoirí cumasach in úsáid ríomhairí agus bhí 

córais bunaithe acu chun cláir a phleanáil agus chun eolas 

cosúil le torthaí scrúdaithe, roghanna ábhar, dul chun cinn na 

ndaltaí, agus miontuairiscí a thaifeadadh agus a phróiseáil. 

Spreagadh an dea-chleachtas seo i dtuarascálacha na 

gcigirí.  

 

Thug 90% de na daltaí a rinne an suirbhé le fios gur 

mhothaigh siad "inniúil" nó "an-inniúil" in úsáid TFC chun 

rochtain a fháil ar eolas faoi chúrsaí, faoi oiliúint, agus faoi 

ghairmeacha. Ní raibh ach dalta amháin as gach deichniúr 

nár mhothaigh inniúil in úsáid ríomhairí agus an idirlín chuige 

seo. Bhí dearcaí na ndaltaí ar a leibhéil inniúlachta 

comhsheasmhach ó thaobh inscne, bliana agus suímh. Mar 

sin féin, thuairiscigh 17% de dhaltaí ó scoileanna beaga “nach 

raibh siad inniúil” in úsáid TFC le rochtain a fháil ar eolas, i 

gcomparáid le 10% ar an iomlán.  
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Cruthaíonn sé seo ábhair imní eile fós, sa bhreis orthu sin ar 

tagraíodh dóibh roimhe seo sa tuarascáil, faoi úsáid an 

leithdháilte Treorach i scoileanna níos lú.  

 

I líon beag tuarascálacha tugadh faoi deara go raibh rochtain 

ar áiseanna TFC do ghrúpaí ranga treorach teoranta. Leag 

na cigirí béim ar an tábhacht a bhain le rochtain a bheith ag 

daltaí ar an idirlíon ach go háirithe.  
 

Tréithe an dea-chleachtais  

 Úsáideann formhór na dtreoirchomhairleoirí TFC le 
haghaidh próiseáil focal agus chun teacht ar eolas  

 Tá córais ríomhaireachta bunaithe ag líon beag 
treoirchomhairleoirí chun gnéithe riaracháin dá gcuid oibre 
treorach a chur i gcrích  

 Mothaíonn formhór na ndaltaí go bhfuil siad inniúil nó 
an-inniúil in úsáid TFC le teacht ar eolas  

 

Ábhair imní  

 Tá rochtain ar TFC le haghaidh grúpobair teoranta i líon 

beag scoileanna  

 Tuairiscíonn céatadán níos mó daltaí i scoileanna 

beaga i gcomparáid le scoileanna móra nach bhfuil 

siad inniúil in úsáid TFC le rochtain a fháil ar eolas  

 

 
 
 
 
 
 

3.5 Ról na Treorach i 
   bpleanáil churaclaim  

Tá ról tábhachtach ag treoirchomhairleoirí i ndáil le pleanáil 

churaclaim agus go háirithe i leith cothromas agus cuimsiú a 

chur chun cinn. Moladh do scoileanna i dtuarascálacha na 

gcigirí an saineolas seo a úsáid nuair a bhíonn cinntí le 

déanamh a bhaineann le soláthar curaclaim agus clár. 

Tugadh polarú áirithe faoi deara san anailís a rinneadh ar 55 

tuarascáil. Tuairiscíodh i 35 tuarascáil go ndeachaigh an 

treoirchomhairleoir i gcomhairle le nó go ndearna an 

treoirchomhairleoir obair shuntasach le cur le pleanáil 

churaclaim. As beagnach gach scoil a rinne cinntí 

tábhachtacha curaclaim, cosúil le leanúint leis an gclár ATF, 

bhí comhairliúchán leis an treoirchomhairleoir cuí san 

áireamh freisin. Sna scoileanna eile, níor measadh an 

tábhacht chéanna a bheith ag gabháil le rannpháirtíocht an 

treoirchomhairleora sa phróiseas cinnteoireachta. Glactar leis 

gur dea-chleachtas é don treoirchomhairleoir freastal ar 

chruinnithe den sórt sin, dála cruinnithe meánbhainistíochta, 

cruinnithe ina bpléitear pleananna curaclaim.  

 

I ndáil le cláir treorach, tagraíodh sna tuarascálacha 

cigireachta don tábhacht a bhain le deis a thabhairt do dhaltaí 

roghanna eolasacha a dhéanamh maidir le hábhair. 
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I sé thuarascáil mhol na cigirí go ndéanfaí athruithe ar 
sholáthar ábhar na scoile sa chéad bhliain le deis a thabhairt 
do dhaltaí cinntí a dhéanamh bunaithe ar an taithí atá faighte 
acu ar ábhair éagsúla.  

 

Ba cheart don scoil smaoineamh ar an gclár ionduchtaithe 
do dhaltaí sa chéad bhliain a leathnú chun deis a thabhairt 
dóibh blaiseadh a fháil de na hábhair éagsúla roimh 
chinneadh eolasach a dhéanamh faoi na hábhair agus na 
leibhéil chuí don Teastas Sóisearach.  
 
Moltar go bhfaigheadh daltaí blaiseadh de na hábhair 
éagsúla ar fad sa chéad bhliain ionas go mbeidh ar a 
gcumas roghanna eolasacha a dhéanamh. Ba cheart go 
bhfaigheadh tuismitheoirí eolas faoi na hábhair éagsúla atá 
ar fáil.  

 

I suirbhé na ndaltaí, shonraigh 42% de na daltaí fireanna 
agus 54% de na daltaí baineanna go raibh a gcuid ábhar don 
Teastas Sóisearach roghnaithe acu sular thosaigh siad ag 
freastal ar an iar-bhunscoil. Dhearbhaigh thart ar 60% de na 
daltaí nach bhfuair siad deis blaiseadh a fháil ar na hábhair 
éagsúla roimh chinneadh a dhéanamh faoi na hábhair a 
roghnóidís don Teastas Sóisearach. Mhéadaigh an figiúr seo 
go 64% i gcás na ndaltaí baineanna. Dearbhú a bhí sna 
figiúirí seo ar an imní a bhí ar chigirí faoin riachtanas a bhain 
le deis a thabhairt do dhaltaí a gcuid ábhar a roghnú i ndiaidh 
taithí éigin a fháil ar na hábhair éagsúla. Chomh maith leis sin, 
bhí imní ar na cigirí go ndéanfaí roghanna bunaithe ar 
steiréitíopa inscne mura mbeadh taithí phearsanta ag na daltaí 
ar na hábhair éagsúla. Mhol na cigirí gur cheart do dhaltaí 
ábhair a roghnú i ndiaidh taithí ranga a fháil ar na hábhair agus 
bunaithe ar chlár pleanáilte, comhoibritheach eolais arna 
soláthar ag múinteoirí agus ag pearsanra treorach.  

 
 
 
 
 
 
 

Tréithe an dea-chleachtais  

 In dhá trian de na scoileanna téitear i gcomhairle le 

treoirchomhairleoirí, nó bíonn ionchur suntasach acu 

i bpleanáil churaclaim   
 

Ábhair imní  

 Ní bhíonn deiseanna cuí ag roinnt daltaí roghanna 

eolasacha a dhéanamh maidir leis na hábhair chuí don 

Teastas Sóisearach  

 Thuairiscigh beagnach leath de na daltaí a rinne an 

suirbhé go raibh orthu a gcuid ábhar a roghnú sula 

ndeachaigh siad isteach sa chéad bhliain   
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3.6 Meicníochtaí chun páirt a  
 thabhairt do thuismitheoirí  

Tá ról lárnach ag tuismitheoirí cabhrú le daltaí na cinntí 

tábhachtacha seo a dhéanamh. Tacaíodh leis an méid sin i 

suirbhé na ndaltaí, agus thuairiscigh 79% de na daltaí gur 

chabhraigh a dtuismitheoirí leo cinntí a dhéanamh faoi na 

hábhair ar cheart a roghnú don Teastas Sóisearach agus 

thuairiscigh 67% de dhaltaí gur chabhraigh a dtuismitheoirí 

leo ábhair a roghnú don Ardteistiméireacht.  Sa dá chás, ba 

iad "tuismitheoirí" an freagra ba choitianta. (Féach tábla 3.1 

thuas.) Nuair a fiafraíodh de dhaltaí a rá cé a thug an méid is 

mó cúnaimh dóibh le linn dóibh ábhair don Ardteistiméireacht a 

roghnú, dúirt 46% gurb iad gaolta agus "mé féin" (30%) a bhí i 

gceist don chuid is mó.  

 

Tá ról lárnach ag treoirchomhairleoirí i gcabhrú le tuismitheoirí 

rochtain a fháil ar eolas atá fíorthábhachtach i ndáil le tacú lena 

gcuid leanaí nuair a  bhíonn cinntí oideachais agus gairme á 

ndéanamh acu. Ba léir do na cigirí go raibh sé de nós ag na 

treoirchomhairleoirí freastal ar chruinnithe tuismitheoirí agus 

múinteoirí agus, freastal ar sheisiúin eolais oíche agus 

tráthnóna do thuismitheoirí, láithreoireachtaí a dhéanamh ar 

ábhair dála nósanna imeachta an LOI, córas na bpointí, 

roghanna ábhar agus clár. Ina dtuarascálacha thug na cigirí 

ardmholadh do na dea-chleachtais seo. Bhí idirghníomhaíocht 

éigin idir tuismitheoirí agus pearsanra treorach le tabhairt faoi 

deara sa 55 scoil. Sonraíodh an méid seo a leanas i 

dtuarascáil amháin:  

 
 
 
 
 
 
 

Cruthaíonn an comhordaitheoir TSBP nasc idir tuismitheoirí 
agus an treoirchomhairleoir. Eagraíonn an comhordaitheoir 
cúrsaí do thuismitheoirí agus tá baint ag an treoirchomhairleoir 
leis seo freisin. Freastalaíonn an treoirchomhairleoir ar 
chruinnithe tuismitheoirí agus múinteoirí agus ar oícheanta 
eolais do thuismitheoirí dhaltaí na chéad bhliana mar aon le 
bheith ar fáil chun bualadh le tuismitheoirí a dhéanann coinne.  

 

I scoileanna áirithe, thug treoirchomhairleoirí cuireadh do 
thuismitheoirí torthaí scrúdaithe agus dul chun cinn na ndaltaí a 
phlé ar bhonn duine ar dhuine, agus spreag na cigirí dea-
chleachtais den sórt sin. Sholáthair treoirchomhairleoirí eolas do 
nuachtlitreacha scoile agus i gcúpla cás foilsíodh 
nuachtlitreacha a bhí ag déileáil go sonrach le Treoir. Bhí 
leabhráin eolais ullmhaithe ag roinnt treoirchomhairleoirí do 
thuismitheoirí, leabhráin a d‟áirigh eolas maidir le scileanna 
staidéir, rogha ábhair, agus nósanna imeachta a bhain le 
hardoideachas, breisoideachas, ardoiliúint agus breisoiliúint. 
Tagraíodh dóibh seo ar fad mar ghnéithe den dea-chleachtas.  
 

I scoileanna ina bhfuil foireann tacaíochta daltaí, nó 
comhordaitheoir teagmhála, baile, scoile agus an phobail 
(TSBP), tugadh faoi deara go bhfuil cur chuige 
comhoibritheach i bhfeidhm i ndáil le teagmháil a dhéanamh le 
tuismitheoirí. Spreag formhór na scoileanna teagmháil rialta le 
tuismitheoirí, agus thuairiscigh scoileanna áirithe beartas 
"iontráil oscailte" a bheith i bhfeidhm, a cheadaigh do 
thuismitheoirí teagmháil dhíreach a dhéanamh leis an 
treoirchomhairleoir chun coinne a dhéanamh. Ba é an nós a 
bhí ann go ndéanfadh an scoil teagmháil leis na tuismitheoirí. 
I dtuarascáil amháin, tagraíodh do rannpháirtíocht 
tuismitheora i bhfoireann tacaíochta daltaí.  
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Tá go leor le cur ag tuismitheoirí, mar pháirtithe leasmhara 
le pleanáil treorach, agus moladh i roinnt tuarascálacha gur 
cheart go mbeadh tuismitheoirí páirteach sa phróiseas. I líon 
beag tuarascálacha thug cigirí le fios go raibh naisc le 
tuismitheoirí níos laige ná naisc leis an bpobal trí chéile. 
Léiríodh in dhá thuarascáil, mar shampla, in ainneoin naisc 
leis an bpobal trí chéile a bheith go maith, go bhféadfaí 
tuilleadh forbartha a dhéanamh ar rannpháirtíocht 
tuismitheoirí sa chlár treorach. D‟éirigh le scoil amháin é seo 

a chur i gcrích trí thuismitheoirí a áireamh ar fhoireann 
phleanála na scoile uile.  

 

Tréithe an dea-chleachtais  

 Bhí idirghníomhaíocht éigin tabhairt faoi deara idir 
treoirchomhairleoirí agus tuismitheoirí i ngach scoil  

 Soláthraíonn treoirchomhairleoirí raon áiseanna 
tacaíochta agus eolais do thuismitheoirí i bhformhór na 
scoileanna  

 Freastalaíonn treoirchomhairleoirí ar imeachtaí a 
eagraítear do thuismitheoirí i bhformhór na scoileanna  

 I scoileanna áirithe glacann an treoirchomhairleoir agus 
baill eile den fhoireann tacaíochta cur chuige 
comhoibritheach i ndáil leis an teagmháil a bhíonn acu 
le tuismitheoirí  

Ábhair imní  

 I bhformhór na scoileanna tá easpa rannpháirtíochta 
tuismitheoirí le tabhairt faoi deara i bpleanáil agus i 
seachadadh an chláir treorach  

 Is é an nós atá ann ná go ndéanann an scoil teagmháil 
leis na tuismitheoirí  

 

 
 
 

3.7 Naisc leis an bpobal níos  
leithne lasmuigh den 
scoil 

Thuairiscigh na cigirí go raibh baint ag formhór na scoileanna 
le roinnt mhaith gníomhaireachtaí seachtracha. Sonraíodh gur 
dea-chleachtas a bhí ann, de bhrí go gcinntíonn a leithéid 
rannpháirtíocht an phobail agus tacaíocht don chlár treorach 
trí chéile.  
 

Cuid shuntasach den chlár treorach sa tsraith shinsearach i 
ngach scoil ba ea soláthar eolais maidir leis na deiseanna a 
bhí ar fáil do dhaltaí díreach i ndiaidh dóibh an scoil a 
fhágáil. San áireamh san eolas seo bhí sonraí maidir le 
hoiliúint, breisoideachas, ardoideachas, agus deiseanna 
gairme. Cuireadh eolas faoi chúrsaí, iarratais agus maoiniú ar 
a súile do na daltaí trí chuairteanna a thabhairt ar institiúidí 
agus ar eagraíochtaí a thairg oideachas agus oiliúint, mar 
aon le haoichainteoirí ó institiúidí éagsúla a thabhairt chun na 
scoile. Ina theannta sin, sholáthair siad eolas faoi chláir 
rochtana do dhaltaí a raibh riachtanais speisialta oideachais 
acu.   
 

Sholáthair gnóthaí agus fostóirí áitiúla seirbhísí éagsúla 
d‟fhormhór na scoileanna lena n-áirítear deiseanna taithí oibre, 
ullmhúchán d‟agallaimh, saineolas mion-chuideachtaí, 
rannpháirtíocht in imeachtaí gairme, agus soláthar eolais faoina 
gcuid seirbhísí agus táirgí. I suirbhé na ndaltaí, thuairiscigh 
65% de na daltaí go raibh taithí oibre faighte acu.  
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A dhála sin, sholáthair eagraíochtaí pobail, deonacha agus 
sóisialta eolas agus saineolas do scoileanna i bhfoirm 
seimineár, seisiún eolais, agus deiseanna páirt a ghlacadh i 
seirbhís shóisialta. Bhí naisc forbartha ag formhór na 
scoileanna le heagraíochtaí áitiúla, le grúpaí agus le daoine 
aonair a chabhraigh leo ar bhonn bliantúil. Aithníodh i 
dtuarascáil na gcigirí freisin nach raibh sé indéanta nárbh iad 
an treoirchomhairleoir amháin a bheadh ag déileáil leis na 
heagraíochtaí agus leis na daoine aonair ar fad a mbeadh 
baint acu le clár treorach na scoile. Is minic tagairtí dearfacha i 
dtuarascálacha maidir le rannpháirtíocht na mball foirne, na 
dtuismitheoirí agus na ndaltaí a chabhraigh le naisc a bhunú. 
Sonraíodh an méid seo a leanas i dtuarascáil amháin faoi na 
naisc seo:  
 

Tá naisc bunaithe le go leor grúpaí agus le go leor institiúidí sa 
phobal agus sa réigiún. Comhoibríonn an scoil le gnóthaí 
áitiúla agus le daoine aonair chun taithí oibre a thabhairt do 
dhaltaí atá i mbun Ghairmchlár na hArdteistiméireachta.  

 
 

Ar an iomlán, thuairiscigh 90% de na daltaí sa suirbhé gur 
fhreastail siad ar imeacht gairme amháin ar a laghad. 
Léiríodh an méid is mó spéise in imeachtaí gairme ina raibh 
aoichainteoirí i láthair, agus d'fhreastail thart ar 74% de na 
daltaí ar fad ar imeacht den chineál sin. D‟fhreastail 69% ar 

laethanta oscailte a bhí ar bun i gcoláistí éagsúla agus 
d‟fhreastail 58% ar thaispeántais ghairme.  

 
 
 
 
 
 
 

Nuair a rinneadh iniúchadh ar inscne, go ginearálta níor 
fhreastail fir ar an méid céanna imeachtaí gairme i 
gcomparáid le mná, go háirithe i leith laethanta oscailte i 
gcoláistí éagsúla: d‟fhreastail 61% d‟fhir agus 76% de mhná ar 

lá oscailte i gcoláiste. Bhí eisceacht amháin, áfach, 
cuairteanna tionscail; d‟fhreastail 22% d‟fhir i gcomparáid le 

15% de mhná ar chuairteanna den chineál seo. Níor 
thuairiscigh ach 21% de dhaltaí, áfach, gur tharla rud ar bith 
sa scoil i ndiaidh freastal ar na himeachtaí. Astu siúd a 
thuairiscigh gur tharla rud éigin sa scoil i ndiaidh freastal ar 
imeachtaí éagsúla, ba é an nós ba choitianta ná plé ranga a 
bheith ag na daltaí leis an múinteoir (44%). Léiríonn na cinntí 
seo gur cheart an méid tairbhe agus is féidir a bhaint as an 
luach oideachais a bhaineann le freastal ar imeachtaí gairme 
trí sheisiúin a eagrú sa scoil i gcomhar leis an 
treoirchomhairleoir agus leis na múinteoirí ábhar.  
 

Tréithe an dea-chleachtais  

 Bhí naisc bunaithe ag formhór na scoileanna le raon 
leathan comhlachtaí seachtracha, agus tacaíonn naisc den 
chineál seo leis na cláir treorach sna scoileanna éagsúla  

 Freastalaíonn formhór na ndaltaí ar imeacht gairme 
amháin, ar a laghad, agus freastalaíonn formhór na ndaltaí 
ar níos mó ná imeacht gairme amháin  

Ábhair imní  

 I bhformhór na scoileanna tá gá le hathleanúint 
struchtúrtha nuair a fhreastalaíonn daltaí ar imeachtaí 
gairme  
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3.8 Forbairt ghairmiúil  
Ghlac an lucht bainistíochta i bhformhór na scoileanna leis gur 
bhain buntáistí suntasacha le deis a thabhairt do 
threoirchomhairleoirí páirt a ghlacadh i bhforbairt ghairmiúil 
leanúnach (FGL). Ba bhaill d'Institiúid na dTreoirchomhairleoirí 
(ITC) formhór na dtreoirchomhairleoirí a d‟fhreastail ar 

chruinnithe brainse go minic agus imeachtaí FGL eagraithe ag 
an institiúid. Ar an gcuma chéanna, ghlac formhór na 
dtreoirchomhairleoirí páirt i gcomhairleoireacht tacaíochta 
ghairmiúil eagraithe ag ITC agus maoinithe ag an Roinn 
Oideachais agus Eolaíochta. Léiríodh an-spéis i modúil 
phleanála an Lárionaid Náisiúnta um Threoir san Oideachas 
(LNTO), a tairiscíodh trí thimpeallacht fhíorúil foghlama. Ghlac 
líon suntasach treoirchomhairleoirí páirt i dteoiric agus i 
riarachán tástála síciméadrach i gcomhar le ITC agus a 
eagraíodh mar chuid d‟fhorbairt ghairmiúil leanúnach. I 

bhformhór na scoileanna bhí oiliúint i dtacaíocht méala, i 
mbainistíocht géarchéime, i scileanna comhairleoireachta, agus 
i réimsí gaolmhara Treorach eile faighte ag an 
treoirchomhairleoirí agus ag baill foirne eile freisin. Mhol na cigirí 
an tiomantas seo agus an infheistíocht a bhí déanta i bhforbairt 
ghairmiúil leanúnach ina gcuid tuarascálacha. Measadh go 
raibh scoileanna ina raibh cláir mhaithe treorach agus 
tacaíochta ag baint úsáide éifeachtach as an saineolas a bhí ar 
fáil. Is léir ón 55 tuarascáil go gcoinníonn na treoirchomhairleoirí 
ardleibhéal rannpháirtíochta san fhorbairt leanúnach i ngach 
réimse Treorach.  

 
 
 
 
 
 
 

Tréithe an dea-chleachtais  

 Aithníonn lucht bainistíochta na scoileanna an gá atá le 
treoirchomhairleoirí a bheith páirteach i FGL  

 Coinníonn treoirchomhairleoirí ardleibhéil rannpháirtíochta 
le forbairtí leanúnacha na Treorach trí páirt a ghlacadh i 
FGL ar bhonn rialta  

 Tá scoileanna ag baint úsáide éifeachtaí as an saineolas 
gnóthaithe ag treoirchomhairleoirí ag imeachtaí FGL 
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4.1 Modheolaíochtaí  
Thug na cigirí ráiteas dearfach i bhformhór na dtuarascálacha 
ar éagsúlacht na modhanna teagaisc agus foghlama a 
úsáideadh i gceachtanna treoracha. Baineadh úsáid as 
modhanna traidisiúnta, cosúil le ceisteanna a chur agus an clár 
dubh nó chlár bán a úsáid, nuair a bhí sé oiriúnach do na 
ceachtanna. Ag coimeád le nádúr pearsanta agus 
machnamhach na dtopaicí a tugadh isteach le Treoir, is minic 
gur áirigh na ceachtanna seo grúpobair, cleachtaí scíthe, 
ransú smaointe, agus cur chuigí nuálacha i leith TFC, cosúil 
le húsáid bogearraí láithreoireachta digiteacha i gcur i láthair 
na ndaltaí. Thóg na cigirí faoi deara gur roghnaíodh ábhar na 
gceachtanna i bhformhór scoileanna go cúramach chun 
riachtanais agus leas na ndaltaí a oiriúint. Bhí na hábhair 
spreagthacha agus éagsúlacht na dtopaicí agus na gcur chuigí 
a úsáideadh comhlánaithe, i mórán cásanna, ag cur i láthair 
faisnéiseach, bileoga oibre dalta, ceistneoirí, agus rochtain na 
ndaltaí ar eolas ón idirlíon. Mhol na cigirí na dea-chleachtais 
seo ina dtuarascálacha. Áiríodh ráitis mar seo a leanas i 
dtuarascálacha na gcigirí:  

 

Ba ghné thábhachtach den cheacht í cé gur baineadh úsáid 
as modhanna teagaisc éagsúla, úsáideadh go 
neamhthreallúsach iad agus bhí dea-éifeacht mar thoradh 
orthu. Léirigh an úsáid a baineadh as cur i láthair digiteach 
conas is féidir teicneolaíocht den saghas seo a úsáid go 
héifeachtach sa seomra ranga. Rinneadh tagairt d‟ábhar an 

chuir i láthair i rith an ranga, agus mar sin feabhsaíodh an 
topaic le léaráidí agus téacs léirithe, seachas an díriú a 
bheith ar an teicneolaíocht.  

 
 
 
 
 
 
 

Baineadh úsáid éifeachtach le linn an ranga as ransú 
smaointe agus as bealaí a spreag daltaí cumarsáid shoiléir a 
dhéanamh. Léiríodh éisteacht ghníomhach. Rinneadh forbairt 
ar na smaointe a chuir na daltaí in iúl agus spreagadh iad go 
léir sealanna a thógáil agus páirt a ghlacadh sa díospóireacht.  

 
 

Go ginearálta, breathnaíodh go raibh an cleachtas an-sásúil 
maidir le húsáid a bhaint as raon modhanna teagaisc 
éifeachta. Cé gur aithníodh réimsí le haghaidh forbartha ar 
mhodhanna teagaisc, dhírigh cigirí don chuid is mó ar an ngá 
le cur chuigí a éagsúlú agus le cinntiú go raibh na topaicí agus 
na hábhair a roghnaíodh oiriúnach do na daltaí go léir sa rang. 
Mar shampla, luaigh tuarascáil amháin:  
 

Bhí luas tapa leis an ranga ach coinníodh suim na ndaltaí toisc 
gur rang athbhreithnithe a bhí i gceist. Mar sin féin, toisc go 
raibh daltaí sa rang nach raibh sé ar intinn acu dul díreach ar 
aghaidh go hoideachas triú leibhéal níor fhreastal ábhar an 
cheachta ar fad ar a gcuid riachtanas. Bheadh an ceacht tar éis 
freastal ar gach riachtanas dá mba rud é go raibh grúpobair 
ann. Ullmhaíodh bileoga eolais roimh ré a bhain le cúrsaí Iar-
Ardteistiméireachta agus eolas gaolmhar eile, mar sin bheadh 
grúpobair tar éis deis a thabhairt do dhaltaí iad seo a scrúdú 
agus ábhair a shoiléiriú. Bheifí tar éis freastal ar na riachtanais 
uile ag úsáid na modheolaíochta seo.  
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Tréithe an dea-chleachtais  

 Úsáidtear modhanna teagaisc dírithe ar an dalta, cosúil 
le rólghlacadh agus grúpobair, i rith ceachtanna 
treoracha i bhformhór scoileanna  

 Roghnaítear ábhar na gceachtanna go cúramach i 
bhformhór scoileanna chun freastal ar riachtanais agus 
leas na ndaltaí  

 Úsáideann roinnt treoirchomhairleoirí cur chuigí 
nuálacha i leith TFC ina gcuid ceachtanna   

Ábhair imní  

 Tá éagsúlacht na modhanna teagaisc teoranta i líon 
an-beag scoileanna  

 Níl na topaicí agus na hábhair a roghnaítear do 
cheachtanna i gcónaí oiriúnach do riachtanais na 
ndaltaí go léir sa rang  

 

 
 
 
 
 

4.2 Atmaisféar an tseomra ranga  
 agus bainistíocht ranga 

  
Thuairiscigh na cigirí go raibh an t-atmaisféar i bhformhór 
ceachtanna treoracha socair agus dírithe ar an obair. 
Leagadh béim ar chleachtas barrmhaith i dtaca leis seo i 
roinnt scoileanna ina raibh seomra ranga tiomnaithe do 
Threoir mar chuid de na háiseanna treoracha. I gcásanna mar 
seo, moladh an timpeallacht foghlama amhairc a cruthaíodh le 
húsáid taispeántas, rochtain éasca ar TFC agus ar ábhair 
thagartha. Ba bhuntáiste shuntasach í i mórán cásanna 
go raibh aithne phearsanta ag an treoirchomhairleoir ar 
dhaltaí agus ar a ngníomhaíochtaí, go háirithe i 
gceachtanna ina raibh roghanna cúrsaí agus gairmeacha 
amach anseo mar théamaí. Fuarthas go raibh caidreamh 
dearfach idir treoirchomhairleoirí agus a ndaltaí i 
bhformhór na gceachtanna a breathnaíodh orthu. Áiríodh 
ráitis shamplacha mar seo a leanas sna tuarascálacha:  
 

Bhí dea-chaidreamh idir an treoirchomhairleoir agus na daltaí 
agus léirigh na daltaí scileanna sóisialta sármhaith le linn 
idirghníomhaíochtaí leis an treoirchomhairleoir.  

 
 

Rinneadh bainistiú maith ar cheachtanna treoracha i 
mbeagnach gach cás trí theicnicí simplí ach éifeachtacha a 
úsáid. Go tipiciúil, glaodh an rolla, tugadh achoimrí ar na 
ceachtanna, úsáideadh ainmneacha na ndaltaí agus 
eagraíodh na seomraí chun gluaiseacht éasca idir dheasca 
nó stáisiúin oibre a éascú.  
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Is gnéithe bunúsacha de cheachtanna atá pleanáilte agus 

bainistithe go maith iad seo agus ba chóir dóibh a bheith 

mar chuid de ghnáthchúrsaí an tseomra ranga. Ba ghné 

thábhachtach de líon suntasach ceachtanna í an 

tsolúbthacht a ceadaíodh de bharr dea-chaidrimh 

múinteora-dalta. Sna cásanna seo chonacthas dea-

phróiseas déthreo idir an múinteoir agus na daltaí ina 

bhféadfaí ceisteanna a chur, freagraí a thabhairt agus breis 

soiléireachta a lorg. Bhí daltaí suite i gciorcal i roinnt 

bheag cásanna agus léirigh siad go raibh taithí acu ar 

an socrú seo. Cruthaíodh grúpaí beaga i roinnt 

ceachtanna eile agus tharla an próiseas um chruthú agus 

scaipeadh na ngrúpaí go rianúil agus gan eachtra. Ar an dul 

céanna, rinneadh comhtháthú ar úsáid na stáisiún ríomhaire 

ar bhonn aonair, i bpéire agus i ngrúpaí beaga gan 

deacracht i mbeagnach gach cás. Áiríodh ráitis mar seo a 

leanas sna tuarascálacha:  
 

Tar éis an rolla a ghlaoch, tugadh treoracha soiléire maidir 
le foirm agus cuspóir an cheachta. Roinneadh na daltaí i 
bpéirí agus tugadh ríomhairí dóibh. Bhí sé soiléir go raibh 
cur amach ag daltaí ar úsáid an chórais mar fuair siad 
rochtain ar shuímh ghréasáin, cosúil le Career 
Directions, gan tuilleadh idirghabhála ón múinteoir.  
 
Bhí sé soiléir gur rang cumais mheasctha a bhí ann, ach 
chuir an leibhéal foghlama neamhspleách a léirigh mórán 
de na daltaí ar chumas an treoirchomhairleora cúnamh 
aonair a sholáthar do na daltaí sin a raibh gá acu leis.  

 
 
 
 
 
 
 

Níor breathnaíodh go raibh cleachtais cosúil leo sin luaite thuas 
féideartha i roinnt scoileanna. Sna tuarascálacha seo mhol na 
cigirí seomraí a bhí fearastaithe ar bhealach níos solúbtha nó 
modhanna malartacha chun na háiseanna agus acmhainní atá 
ar fáil a úsáid.  
 

Tréithe an dea-chleachtais  

 Tá an t-atmaisféar i bhformhór ceachtanna treoracha 

socair agus dírithe ar an obair  

 Tá caidreamh dearfach idir an treoirchomhairleoir agus 

na daltaí i bhformhór na ranganna treoracha  

 Déantar bainistiú ar fhormhór ceachtanna treoracha trí 

theicnící simplí a úsáid, cosúil le rolla a ghlaoch agus an 

seomra a eagrú go feiliúnach  

Ábhair imní  

 I roinnt scoileanna ní éascaíonn na seomraí a úsáidtear 

do ranganna treoracha úsáid modhanna teagaisc áirithe   
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4.3 Rannpháirtíocht agus   
foghlaim na ndaltaí  

Rinneadh breithniú cúramach ar thopaicí na gceachtanna, go 

háirithe i ranganna na sraithe sinsearaí, i mbeagnach gach cás. 

Go minic bhain an topaic a roghnaíodh le formhór na ndaltaí, 

cosúil le traenáil in úsáid suíomh gréasáin roghnú-cúrsa, cosúil 

le Qualifax, nó scrúdú ar thionchar daoine eile ar roghanna 

pearsanta. I gcásanna eile d‟úsáid na treoirchomhairleoirí 

éagsúlacht topaicí, a raibh bainteacht acu go léir le roinnt daltaí 

ach a cuireadh i láthair ag luas nó ar bhealach a tharraing aird 

gach duine: mar shampla, baineadh úsáid as grúpobair nó 

TFC chun freastal ar riachtanais dhifriúla na ndaltaí. 

Cheadaigh úsáid seomraí treoracha speisialta ina raibh ábhair 

agus acmhainní ar fáil solúbthacht níos fearr le ceachtanna a 

láimhseáil. Moladh rochtain ar TFC, go húsáid cairteacha 

agus ábhair amhairc eile, curtha ar na ballaí go minic, agus 

fáil éasca ar sraitheanna ranga d'eolas litríochta i roinnt 

tuarascálacha. Go ginearálta, chonaic na cigirí a lán 

fianaise de rannpháirtíocht láidir na ndaltaí i 

ngníomhaíochtaí foghlama na ranganna treorach. 

Shonraigh tuarascáil amháin a léirigh é sin an méid seo:  
 

Spreagadh daltaí agus dearbhaíodh go dearfach iad agus bhí 
rannpháirtíocht sármhaith i leith na daltaí a raibh an-dúil acu an 
tasc a chríochnú agus a d'fhan ag deireadh an cheachta chun é 
seo a dhéanamh.  

 
 
 
 
 
 

Ag déanamh measúnú ar thoradh an oideachais treorach caithfear 
idirdhealú a dhéanamh idir an fhoghlaim a tharlaíonn le linn 
ceachta, nó sraith ceachtanna, agus na torthaí sin nach mbeidh 
soiléir go dtí go mbeidh cuid mhaith ama caite. Is é ceann de 
chuspóirí clár treorach ná deiseanna a sholáthar do dhaltaí chun 
scileanna a fhorbairt gur féidir a úsáid i rith a saolta, mar shampla 
an cumas roghanna saoil cuí a dhéanamh. Tá an obair bhaile a 
dhéanann daltaí sa réimse Treorach dírithe go minic ar 
fhéinmheasúnú agus taighde neamhspleách. D‟fhéadfadh go n-
éileodh an obair bhaile seo do dhaltaí an t-idirlíon a chuardach le 
haghaidh eolais áirithe nó chun taithí a fháil ar shuíomh gréasáin 
áirithe, cosúil le Qualifax. D'fhéadfadh sé a bheith i bhfoirm fiosrú 
a dhéanamh ar ghairmeacha chomh maith, le nó gan taithí oibre, 
nó i gcomhthéacs modúil Béarla agus Cumarsáid nó 
Ullmhúchán don Obair agus Gairmthreoir an chláir ATF. Mhol na 
cigirí foghlaim na ndaltaí go háirithe nuair a bhreathnaigh 
siad ar úsáid na réamh-fhoghlama chun cuidiú le 
cinnteoireacht agus taighde. Shonraigh tuarascáil amháin a 
léirigh é seo:  
 

Léirigh na ceisteanna a chuir na daltaí fíor-mhian an ceacht a úsáid 
le haghaidh cinnteoireachta. Cé gur fhreastal na daltaí ar an 
gceacht le fios acu gurbh é múineadh an téama, is léir gur thuig 
siad go bhféadfaí a lán eolais níos ginearálta a fháil uaidh. 
Fiafraíodh ceisteanna sa réimse ó nádúr obair an mhúinteora go 
saol an choláiste agus múineadh an dara ábhair. Léirigh formhór 
na ndaltaí tuiscint mhaith ar na hábhair agus na féidearthachtaí.  

 

Tréithe an dea-chleachtais  

 Tá rannpháirtíocht na ndaltaí i ngníomhaíochtaí 
foghlama na ranganna treoracha láidir  
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5.1 Úsáid na dtrialacha   
gnóthachtála & inniúlachta 
i scoileanna 

Tá ról ríthábhachtach ag treoirchomhairleoirí i scoileanna ag 

cinntiú go bhfuil eolas measúnaithe agus trialach maith ar fáil 

chun eolas a thabhairt do chinntí maidir le foghlaim daltaí agus 

na roghanna agus cinntí a dhéanann siad siúd agus daoine 

eile mar gheall ar a saolta. Clúdaíonn an ghné seo d‟obair an 

treoirchomhairleora i scoileanna measúnú agus triail ar dhaltaí nua, 

diagnóis ar dheacrachtaí foghlama agus an triail inniúlachta a 

chuidíonn le daltaí roghanna oideachais agus gairme a dhéanamh.  

 

Fuair na cigirí go raibh cuspóir na trialach soiléir i bhformhór 

na scoileanna. Bhí fianaise i bhformhór na scoileanna chomh 

maith gurbh iad siúd amháin a bhí cáilithe na trialacha a úsáid 

a riar iad. D‟úsáid formhór na scoileanna trialacha ar 

chumas ginearálta mar chuid den nós imeachta 

measúnaithe do dhaltaí nua. Bhí cuid de na hionstraim a 

úsáideadh chun cumas ginearálta a thriail dátaithe, áfach, agus 

rinneadh moltaí i roinnt tuarascálacha go n-úsáidfí trialacha 

normthagartha Éireannacha agus níos mó suas chun dáta. Go 

háirithe, thug na tuarascálacha rabhadh i gcoinne tástálacha 

síciméadracha a úsáid a bhí deartha le húsáid i dtíortha eile. 

Luaigh tuarascáil amháin:  

 
 
 
 
 
 
 

Tá gá le hathbhreithniú a dhéanamh ar na hionstraimí 
measúnaithe atá á riaradh faoi láthair, toisc go bhfuil roinnt acu as 
dáta agus níl noirm acu atá oiriúnach do dhaltaí na hÉireann.  

 
 

Taispeánadh i roinnt tuarascálacha gur gné thábhachtach é 
comhoibriú idir bhunscoileanna agus iar-bhunscoileanna i 
dtrasdul rianúil na ndaltaí ó cheann amháin go dtí an ceann 
eile. Ba ghnás coiteann é i níos mó ná leath na scoileanna 
a scrúdaíodh cuairt a thabhairt ar bhunscoileanna 
friothálacha mar chleachtadh caidrimh poiblí agus aimsithe 
fíricí. Breathnaíodh cleachtas níos mionsonraithe, 
comhoibrithí idir threoirchomhairleoirí, chomhordaitheoirí 
ar oideachas speisialta, agus mhúinteoirí ar dhaltaí an 
tséú ranga i líon beag scoileanna. I gcásanna áirithe cuireadh 
ar aghaidh na tuarascálacha ar mheasúnaithe a rinneadh nuair a 
bhí páiste sa bhunscoil, le toiliú an tuismitheora, go dtí an iar-
bhunscoil. Ba é toradh an chomhoibrithe seo, i líon beag 
scoileanna, ná laghdú ar an ngá le scagadh litearthachta agus 
uimhearthachta go luath san oideachas iar-bhunscoile agus le 
roinnt ama á spáráil mar thoradh; luadh gur dea-chleachtas é 
seo agus moltar do gach scoil breithniú a dhéanamh air. Luaigh 
tuarascáil amháin:  
 

Níos luaithe i mbliana bhuail an treoirchomhairleoir agus baill 
den roinn tacaíochta foghlama le síceolaí na Seirbhíse 
Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais chun nósanna imeachta 
agus ionstraimí trialacha úsáidte a phlé. Dá bhrí sin, rinneadh 
nuashonrú agus athrú ar na trialacha a úsáidtear chun 
measúnú a dhéanamh ar dhaltaí nua. Moltar an cur chuige 
forghníomhach, comhairliúcháin seo mar shamhail de dhea-
chleachtas. 
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Tá comhoibriú leanúnach idir na ranna treoracha agus 
riachtanais speisialta oideachais maidir le measúnú a 
dhéanamh ar dhaltaí.  

 

Measadh go raibh scagadh ginearálta ar dhaltaí luachmhar 
chun daltaí de gach cumas a aithint, a dhiagnóisiú agus 
monatóireacht a dhéanamh orthu. Ní raibh na cigirí chomh 
sásta céanna le húsáid na n-ionstraimí seo chun 
toghadh de réir cumais. Caithfear breathnú agus fírinniú an-
chúramach a dhéanamh ar luathchinntí maidir le socrúchán 
ranga do dhaltaí óga bunaithe ar thrialacha cumais ghinearálta. 
Thug líon tuarascálacha rabhadh intuigthe i gcoinne 
luathchinntí dá leithéid seo agus ghríosaigh scoileanna 
tuiscint a fháil ar thaighde reatha maidir le héifeachtaí 
diúltacha toghadh de réir cumais.  
 

Chonacthas comhoibriú idir an treoirchomhairleoir agus an 
comhordaitheoir ar oideachas speisialta go forleathan agus 
moladh i bhformhór scoileanna é. Breathnaíodh cur chuige 
dhá chéim i leith soláthar treorach do dhaltaí le 
riachtanais speisialta i bhformhór na scoileanna. Go 
tipiciúil, scagadh ginearálta ar chumas na ndaltaí nua go léir a 
bhí i gceist leis an gcéad chéim, lena n-áirítear scileanna 
litearthachta agus uimhearthachta. Bhí teagmháil le 
múinteoirí i mbunscoileanna friothálacha agus le 
tuismitheoirí i gceist go minic leis an gcéim seo. 
Úsáideadh an t-eolas a bailíodh chun daltaí a raibh aird níos 
speisialaithe ag teastáil uathu a aithint. Sa dara chéim, 
riaradh tuilleadh tástálacha diagnóiseacha ar dhaltaí 
sonracha chun cuidiú le hullmhú pleananna oideachais 
aonair. 

 
 
 
 
 
 
 

Tugadh an cleachtas inmholta seo faoi deara i dtuarascáil 
amháin mar seo a leanas:  
 

Tá clár tástála dea-bhreathaithe comhordaithe ag an 
treoirchomhairleoir agus an comhordaitheoir ar oideachas 
speisialta. Riartar tástálacha caighdeánaithe ar dhaltaí nua na 
chéad bhliana chun gur féidir monatóireacht a dhéanamh ar dhul 
chun cinn ina dhiaidh sin. Déanann an comhordaitheoir ar 
oideachas speisialta den chuid is mó measúnú diagnóiseach 
breise i gcás páistí a aithníodh a bhfuil riachtanais shonraithe acu 
le linn an phróisis ionduchtúcháin agus teagmhálacha le 
bunscoileanna. Úsáidtear agus stóráiltear torthaí de réir 
dea-chleachtais eiticiúil.  

 
 

Rinneadh trialacha inniúlachta i bhformhór na scoileanna le linn 
na tríú bliana, san Idirbhliain, agus go luath i mblianta na 
hArdteistiméireachta, agus tuairiscíodh gur dea-chleachtas é 
seo. I bhformhór na scoileanna inar úsáideadh na hionstraimí 
seo thug treoirchomhairleoirí na torthaí do dhaltaí ar bhonn 
duine ar dhuine de réir treoirlínte eiticiúla ar úsáid trialacha. 
Sholáthair sé seo bonn chun plé a dhéanamh ar roghanna 
agus cinntí oideachais agus gairme. I gcásanna áirithe, 
tugadh cuireadh do thuismitheoirí páirt a ghlacadh sa 
seisiún aiseolais. Mhol na cigirí an cleachtas seo chomh 
maith.  
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5.2 Fardail spéise  
Úsáideadh raon acmhainní cinnteoireachta úsáideacha i 

mbeagnach gach scoil. Úsáideadh acmhainní ón idirlíon, cosúil 

le Qualifax agus Career Directions, go fairsing dá gcuid 

leathnaigh eolais agus dá bhfardail spéise ghairme agus 

thosaíochta. Úsáideadh fardail spéise chlóite eile i bhformhór 

na scoileanna, agus forlíonadh iad, nuair a bhí rochtain ar TFC, 

le rogha fardail agus ceistneoirí cosúla ar fáil ar an idirlíon.  
 
 
 

5.3 Rianú ar chinn scríbe tosaigh  
 na ndaltaí  

Rinne beagnach gach treoirchomhairleoir taifead de 

cheann scríbe tosaigh na ndaltaí a raibh a scoileanna 

fágtha acu. Fuarthas an t-eolas ar bhealach 

neamhfhoirmiúil de ghnáth áit a raibh líon na ndaltaí ag 

fágáil na scoile beag. D‟úsáid scoileanna na sonraí a 

bailíodh chun eolas a thabhairt do phleanáil churaclaim 

agus treorach agus chun teagmhálacha a aithint do dhaltaí 

a bhí ag breathnú ar ghairm a bhí roghnaithe cheana ag 

iar-dhaltaí. Ar an dul céanna, cheadaigh teagmháil le hiar-

dhaltaí dóibh filleadh mar chuairteoirí nó cainteoirí do 

ghrúpaí daltaí a raibh suim acu sa ghairm úd. 

 
 
 
 
 
 
 

D‟éascaigh rannpháirtíocht na mball foirne eile sa phróiseas 

chomh maith le nascadh na n-ábhar le roghanna daltaí agus 

le gairmeacha ina dhiaidh sin. Áiríodh tráchtaireacht mar 

seo a leanas i dtuarascálacha a thug comhairle ar rianú 

dhul chun cinn na ndaltaí tar éis dóibh an scoil a fhágáil:  
 

Thosaigh an treoirchomhairleoir ag rianú ceann scríbe tosaigh 
na n-iar-dhaltaí anuraidh. Moltar go leanfaí leis an 
ngníomhaíocht seo amach anseo toisc go gcuireann sé eolas 
luachmhar ar fáil don scoil faoi na daltaí. Sa bhreis ar sin 
soláthraíonn sé deis chun iar–dhaltaí a rannpháirtiú sa phróiseas 
treorach trí chuireadh a thabhairt dóibh labhairt le daltaí reatha 
faoina gcuid roghanna agus gairmeacha faoi seach.  

 
 

5.4 Coimeád taifead agus  
stóráil sonraí agus ábhar 
  

Bhí coimeád taifead i measc treoirchomhairleoirí go maith 
beagnach go huilíoch. Choimeád beagnach gach 
treoirchomhairleoir próifíl de na daltaí agus taifead de 
chruinnithe le daltaí agus choimeád formhór acu taifead de 
chruinnithe le daoine eile ar an bhfoireann, ag úsáid teimpléid 
deartha don bhfeidhm seo. Mhol na tuarascálacha caighdeán 
ard an choimeádta taifead go ginearálta agus áiríodh ráitis 
mar seo a leanas iontu:  
 

Tá bonn daingean soláthartha ag coimeád taifead maith le 
haghaidh dul chun cinn na pleanála treorach.  
 
Coimeádtar taifead de gach uile cruinniú le daltaí agus de na 
gníomhaíochtaí ina dhiaidh sin. Scríobhtar miontuairisc ar 
chruinnithe le baill foirne maidir le ceisteanna treoracha. 
Comhdaítear agus coimeádtar na taifid uile i stóras daingean.  
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Tá sé tuairiscithe ag an bhfoireann treorach go bhfuil 
éifeachtaí dearfacha ar phleanáil treorach tagtha as taifid 
mar seo a choimeád agus tuairisciú foirmiúil ar thorthaí na 
gcruinnithe, go háirithe i gcur chun cinn cleachtais 
chomhoibritheach agus i ndíothú forluí seirbhíse.  

 
 

Tá stóráil sonraí agus ábhar ríthábhachtach sa Treoir. Éilíonn 
prionsabal eiticiúil rúndachta go stórálfaí faisnéis íogair go 
daingean agus is coinníoll úsáide d‟ábhair srianta é, cosúil le 

hionstraimí trialacha, go gcoimeádfaí faoi ghlas daingean iad. 
Tugann Ciorclán 0099/2007 na Roinne breac-chuntas ar 
dhualgais na scoileanna ina leith seo. Ina theannta sin, 
bailíonn treoirchomhairleoirí acmhainní cosúil le réamheolairí, 
bileoga eolais, cairteacha agus dioscaí digiteacha. Is le 
haghaidh úsáide gairmiúla pearsanta cuid de na hábhair seo. 
Is eolas le haghaidh na daltaí an chuid eile. Mheas na cigirí 
go raibh áiseanna sásúla ar fáil i bhformhór na scoileanna dá 
gcoinneáil. Úsáideadh oifigí treoracha i mbeagnach gach scoil 
le haghaidh stórála sábháilte faisnéise agus ábhar íogair nach 
bhféadadh ach an treoirchomhairleoir amháin teacht orthu 
agus an príomhoide más gá. Don chuid is mó coimeádadh 
leabharlanna treoracha lena n-áiríodh réamheolairí coláiste, 
eolas agus ábhair gairmiúla maidir le ceisteanna pearsanta 
agus sóisialta i gcuid de leabharlann na scoile nó i gceann de 
na seomraí a úsáideadh don Treoir.  

 
 
 
 
 
 
 

Tréithe an dea-chleachtais  

 Tá cuspóir na trialach soiléir i bhformhór na scoileanna  
 I bhformhór na scoileanna, is iad siúd amháin atá cáilithe na 

trialacha a úsáid a riarann iad  
 Tugtar aiseolas do dhaltaí ar na trialacha déanta i 

bhformhór na scoileanna  
 Tá cleachtais chomhoibritheacha idir treoirchomhairleoirí, 

comhordaitheoirí ar riachtanais-speisialta agus múinteoirí ar 
dhaltaí bunscoile an tséú ranga i roinnt scoileanna  

 Déantar rianú ar chinn scríbe tosaigh na ndaltaí a bhfuil an 
scoil fágtha acu i bhformhór na scoileanna  

 Tá coimeád taifead i measc treoirchomhairleoirí go maith 
beagnach go huilíoch  

 Déantar bainistiú maith ar thaifid scoile agus ábhair íogair 
agus stóráiltear ar bhealach sábháilte iad i bhformhór na 
scoileanna  

Ábhair imní  

 Tá roinnt scoileanna ag úsáid tástálacha nach bhfuil suas 

chun dáta agus caighdeánaithe go hoiriúnach le húsáid 

sna bealaigh ina bhfuiltear á gcur i bhfeidhm  

 Úsáideann roinnt scoileanna tástálacha chun daltaí a 

thoghadh de réir cumais sa chéad bhliain  
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Cáilíocht an tsoláthair don ábhar agus na 
tacaíochta scoile uile 

 

Príomhchinntí  

Aithníodh scoileanna in raibh ardchaighdeán soláthair 
treorach trí thiomantas na hard agus meán-bhainistíochta do 
Threoir.  
 

Bhí formhór na scoileanna ag úsáid an leithdháileadh 
lasmuigh den chuóta iomlán a sholáthair an Roinn chun 
Treoir a chur i gcrích.  
 

D‟fhostaigh formhór na scoileanna treoirchomhairleoir cáilithe.  
 

Leagadh amach amchlár Treorach do dhaltaí na sraithe 
sinsearaí i bhformhór na scoileanna.  
 

Bhí soláthar treorach pearsanta agus sóisialta, oideachais 
agus gairme cothromaithe go maith i bhformhór na 
scoileanna.  
 

I dtimpeall is leath de na scoileanna, bhí teorainn le soláthar 
treorach don sraith shóisearach.  
 

Bhí na háiseanna chun Treoir a chleachtadh an-sásúil i 
bhformhór na scoileanna.  

 
 
 
 
 
 
 

Bhí roinnt áirithe struchtúr tacaíochta na ndaltaí i bhformhór na 

scoileanna.  

 

D'fheidhmigh foireann tacaíochta na ndaltaí lena n-áiríodh 

treoirchomhairleoir, comhordaitheoir oideachais speisialta 

agus séiplíneach agus daoine tábhachtacha eile ar an 

bhfoireann go héifeachtach i mórán scoileanna.  

 

Leag formhór príomhoidí luach ard ar an seirbhís treorach.  
 

Moltaí  

Ba chóir an leithdháileadh lasmuigh den chuóta do Threoir a 

úsáid go hiomlán d‟fheidhmeanna treoracha.  

 

Ba chóir go mbeadh rochtain ag gach dalta ar sheirbhísí de 

chuid treoirchomhairleora cáilithe.  

 

Ba chóir go mbeadh an clár treorach cothrom, le hionchuir 

treorach sna grúpaí agus cláir bliana uile.  

 

Ba chóir go mbeadh cothromaíocht idir threoir ranga, grúpa 

beag agus aonair.  

 

Ba chóir d'fhoirne tacaíochta na ndaltaí a bheith struchtúrtha 

agus ionadaithe do réimsí lárnacha tacaíocht agus bainistíocht 

dalta a áireamh.  
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Cáilíocht na pleanála agus an ullmhúcháin  
 

Príomhchinntí  

Bhí dul chun cinn áirithe déanta ag formhór na scoileanna i 

bpleanáil treorach.  

 

Tarmligeadh forbairt phlean treorach na scoile don 

threoirchomhairleoir i bhformhór na scoileanna.  

 

Bhí tascghrúpa nó coiste bunaithe ag roinnt scoileanna chun 

plean treorach na scoile a fhorbairt.  

 

Bhí pleananna treoracha a bhí forbartha go maith le gnéithe a 

bhí comhtháite go maith i bplean na scoile ag mionlach 

scoileanna.  

 

Chonacthas cur chuige struchtúrtha i leith na pleanála i 

scoileanna inar measadh go raibh cleachtas pleanála go 

maith.  

 

I bhformhór na scoileanna, bhí comhoibriú ann idir an 

treoirchomhairleoir agus na comhordaitheoirí ar riachtanais 

speisialta agus le séiplínigh agus comhordaitheoirí TSBP 

nuair a bhí siad i láthair.  

 

Sholáthair baill foirne bainteach le cláir cosúil le OSPS, 

ATF, an Idirbhliain agus GCAT míreanna áirithe de chláir 

treoracha na scoileanna.  

 
 
 
 
 
 
 

Bhí rochtain ar idirlíon leathanbhanda in oifigí formhór na 

dtreoirchomhairleoirí.  

 

D‟úsáid treoirchomhairleoirí TFC mar uirlis sa riarachán a 

bhaineann lena gcuid oibre; bhí fianaise ann go raibh a fheidhm 

mar uirlis i dtreoir an tseomra ranga ag fás.  

 

Chuir nócha faoin gcéad de dhaltaí sa suirbhé in iúl gur bhraith 

siad „inniúil„ nó „an-inniúil‟ ag úsáid TFC.  

 

Breathnaíodh roinnt idirghníomhaíocht idir threoir-phearsanra 

agus tuismitheoirí i ngach scoil.  

 

Níor soláthraíodh dóthain deiseanna do dhaltaí na sraithe 

sóisearaí i roinnt scoileanna roghanna eolasacha a dhéanamh 

ar ábhair. Shonraigh beagnach leath (48%) de na daltaí sa 

suirbhé gur roghnaigh siad a gcuid ábhar roghnach sula 

d‟fhreastal siad ar an iar-bhunscoil agus shonraigh 60% acu 

nach bhfuair siad deis triail a bhaint as ábhair sula roghnaigh 

siad ábhair don Teastas Sóisearach.  

 

Chomhthadhaill formhór scoileanna leis an tSeirbhís Náisiúnta 

Síceolaíochta Oideachais, an FSS agus soláthraithe seirbhíse 

agus comhairleoireachta eile.  

 

Sholáthair gnóthaí, fostóirí agus institiúidí traenála agus 

oideachais áitiúla éagsúlacht seirbhísí do scoileanna.  
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Chuir beagnach gach treoirchomhairleoir in iúl go raibh siad 

ag rannpháirtiú i FGL rialta trí, mar shampla, úsáid a bhaint as 

an tacaíocht ghairmiúil do chomhairleoireacht maoinithe ag an 

Roinn.  
 

Moltaí  

Ba chóir gur cuid lárnach de phlean na scoile uile é an plean 

treorach.  

 

Ba chóir tascghrúpa nó coiste pleanála treorach a bhunú de réir na 

dtreoirlínte soláthartha ag an Roinn, an Lárionad Náisiúnta um 

Threoir san Oideachas agus an Tionscnamh um Pleanáil 

Fhorbartha Scoile.  

 

Ba chóir do scoileanna meicníochtaí a lorg chun a chinntiú go 

mbeadh baint níos mó ag tuismitheoirí i bpleanáil agus soláthar 

an chláir treorach.  

 

Ba chóir do scoileanna deiseanna níos fearr a sholáthar do 

dhaltaí cinntí eolasacha a dhéanamh ar ábhair roghnacha 

agus leibhéil an staidéir sa sraith shóisearach.  

 

Ba chóir bealaí a chumadh chun a chinntiú go bhfuil 

tuismitheoirí feasach ar na himpleachtaí fadtéarmacha a 

bhaineann leis na cinntí a dhéanann a bpáistí sna sraitheanna 

sinsearacha agus sóisearacha.  

 
 
 
 
 
 
 

Cáilíocht an teagaisc agus na foghlama  
 

Príomhchinntí  

Baineadh úsáid as éagsúlacht mhaith modheolaíochtaí 

teagaisc agus foghlama i bhformhór na gceachtanna.  

 

Bhí an t-atmaisféar i bhformhór na gceachtanna socair agus 

dírithe ar an obair.  

 

Rinneadh bainistiú ar cheachtanna go neamhthreallúsach 

agus trí theicnící simplí, ach éifeachtach, a úsáid.  

 

Roghnaíodh ábhar na gceachtanna treoracha go cúramach 

chun freastal ar riachtanais agus leas na ndaltaí i bhformhór 

scoileanna.  
 

Moltaí  

Ba chóir breathnú ar TFC mar uirlis bhunúsach i soláthar na 

gceachtanna treorach.  

 

Ba chóir socrú a dhéanamh do rochtain ar seomra TFC 

na scoile do cheachtanna treoracha mar is cuí.  
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Cáilíocht an mheasúnaithe  
 

Príomhchinntí  

Bhí trialacha cumais ghinearálta agus inniúlachta i measc 

na n-ionstraimí a d‟úsáid tromlach na scoileanna mar chuid 

dá nósanna imeachta measúnaithe.  

 

Chonacthas cleachtais chomhoibritheacha leanúnacha 

éifeachtacha idir treoirchomhairleoirí, comhordaitheoirí ar 

oideachas speisialta agus mhúinteoirí ar dhaltaí an tséú 

ranga i líon beag scoileanna.  

 

Chonacthas comhoibriú idir treoirchomhairleoirí agus 

comhordaitheoirí ar oideachas speisialta go forleathan. 

 

Úsáideadh fardail spéise bunaithe ar an idirlíon i mbeagnach 

gach scoil.  

 

Rinne beagnach gach treoirchomhairleoir taifead de chinn 

scríbe tosaigh na ndaltaí a raibh an scoil fágtha acu.  

 

Cuireadh áiseanna sásúla ar fáil i bhformhór na scoileanna 

do choinneáil agus stóras sonraí agus ábhar.  

 
 
 
 
 
 
 

Moltaí  

Ba chóir do na tástálacha síciméadracha a úsáidtear i 

scoileanna a bheith suas chun dáta agus bunaithe ar noirm 

oiriúnacha.  

 

Ba chóir na héifeachtaí diúltacha féideartha a bhaineann le 

daltaí a thoghadh de réir cumais sa sraith shóisearach a 

bhreithniú go dian agus, áit a dhéantar toghadh de réir 

cumais, ba chóir a fheidhm a hathbhreithniú.  

 

Ba chóir do phearsanra amháin atá cáilithe na tástálacha 

caighdeánaithe a úsáid iad a riar agus de réir caighdeáin 

tástála diana agus treoirlínte eiticiúla (féach Ciorclán 0099/07).  
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Soláthraíonn oideachas treorach i scoileanna raon eispéireas foghlama a chuidíonn le daltaí scileanna féin -bhainistíochta a fhorbairt 

a chabhraíonn leo roghanna agus cinntí éifeachtacha a dhéanamh faoina saolta . Cuimsíonn Treoir na trí réimsí scartha ach idirnasctha 

d’fhorbairt phearsanta agus shóisialta, treoir oideachais, agus gairmthreoir.  
 
Déanann Ag Breathnú ar Threoir anailís agus sintéisiú ar thorthaí de chuid cúig thuarascáil is caoga ar chigireachtaí na Treorach 

curtha i gcrích ó mí Mheán Fómhair 2006 go mí na Bealtaine 2007 i réimse iar -bhunscoileanna. Cosúil leis na tuarascálacha cigireachta 

ábhair ar a bhfuil sí bunaithe, tugann an tuarascáil seo ráiteas ar cháilíocht soláthair agus tacaíochta na scoile uile don Treoir, cáilíocht na pleanála 

agus an ullmhúcháin, cáilíocht an teagaisc agus na foghlama, agus cáilíocht an mheasúnaithe. Tarraingíonn an tuarascáil chomh maith ar 

anailís de níos mó ná 1,100 ceistneoir a riaradh ar dhaltaí na sraithe sinsearaí sna scoileanna inar rinneadh cigireachta . Pléann an 

tuarascáil gnéithe an dea-chleachtais agus ábhair imní a aithníodh i gcigireachtaí na Treorach. Aibhsítear réimsí le haghaidh 

forbartha amach anseo agus soláthraítear léargas ar eispéireas na ndaltaí agus a mbraistintí siúd ar Threoir .  
 

Ábhar spéise a bheidh in Ag Breathnú ar Threoir do threoirchomhairleoirí agus lucht bainistíochta scoileanna agus do mhúinteoirí 

agus daoine eile atá bainteach le tacaíocht éifeachtach a sholáthar do dhaltaí . Beidh sé úsáideach chomh maith ag spreagadh 

smaoinimh agus plé ní hamháin i measc baill foirne atá bainteach le cleachtas agus athbhreithniú machnamhach ach i measc 

tuismitheoirí freisin agus daoine eile a bhfuil suim acu i dtreoir, tacaíocht agus cúram na ndaltaí .  
 
 
 
 
 
 

C Á I L Í O C H T  N A  F O G H L A M A  Á  C U R  C H U N  C I N N   
 

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

Múineadh agus Foghlaim in Iar-Bhunscoileanna  

Tá fáil sa tsraith, Múineadh agus Foghlaim in Iar-Bhunscoileanna, ar ghearrthuairiscí ar cháilíocht an tsoláthair oideachais in iar-

bhunscoileanna. Tá na tuairiscí bunaithe ar thorthaí cigireachtaí a rinne an Chigireacht, a bhfuil dualgais reachtúla uirthi do mheastóireacht 

scoileanna ag an mbunleibhéal agus ag an dara leibhéal in Éirinn. Díríonn na tuarascálacha sa tsraith seo ar an gcleachtas i scoileanna agus 

tá sé i gceist go príomha go gcuideodh siad le scoileanna agus le múinteoirí agus iad i mbun féinmheas tóireachta agus athbhreithnithe ar a 

gcuid oibre.  
 

An tAonad Tacaíochta um Mheastóireacht agus Taighde  
An Chigireacht  
An Roinn Oideachais agus Eolaíochta  
Sráid Maoilbhríde 
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