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Réamhrá
Is iontach iad na hathruithe a thug teicneolaíocht faisnéise agus na cumarsáide isteach i nach mór gach gné

dár saol le blianta beaga anuas. Na gníomhaíochtaí is bunúsaí a dhéanaimid, chuir sí athrú orthu, conas mar a

oibrímid, mar a dhéanaimid cumarsáid lena chéile, mar a phléimid le tinnis, mar a thaistealaimid, mar a

dhéanaimid siopadóireacht agus mar a bhainimid taitneamh as ár dtréimhsí áineasa. Níl aon chuma ar an

scéal go bhfuil luas an athraithe ag moilliú. Go deimhin is amhlaidh atá forbairt TFC agus a cur chun feidhme i

réimsí mar chomhtháthú na meán ag dul ar aghaidh ag ráta níos mire ná mar a bhí cheana féin. In achar sách

gearr ama tá scileanna TFC chomh riachtanach don saol iomlán a chaitheamh agus atá cumas léitheoireachta,

cumas scríbhneoireachta agus cumas ríomhaireachta.

Bhí Éire chun tosaigh i bhforbairt TFC le blianta anuas. Bhíomar inár mór-onnmhuireoirí ar bhogábhar agus ar

chrua-ábhar TFC agus tá ionaid thábhachtacha gnó ag mórchuid de na heochairghnóthaí sa tír seo. Fearacht

tíortha eile tá sé aitheanta againn más mian lenár ndaoine óga saol iomlán a chaitheamh i ndomhan atá

claochlaithe ag TFC, go gcaithfidh siad deiseanna a bheith acu scileanna TFC a ghnóthú agus a fhorbairt óna

n-óige. Ó na nóchaidí deireanacha i leith tá infheistíocht nach beag déanta againn in infreastruchtúr TFC i

scoileanna agus in oiliúint do mhúinteoirí agus do dhaoine gairmiúla eile. Is beag taighde náisiúnta atá

foilsithe go dtí seo ar an éifeacht a bhíonn ag TFC ar scoileanna agus go háirithe ar an teagasc agus ar an

bhfoghlaim. Scrúdaíonn an tuarascáil TFC i Scoileanna a mhéid a baineadh úsáid as TFC i scoileanna

bunleibhéil agus dara leibhéal agus níos tábhachtaí fós an éifeacht a bhí ag TFC ar theagasc agus ar

fhoghlaim, agus lena n-áirítear na bealaí ina n-úsáidtear TFC chun tacaíocht a thabhairt d’fhoghlaim daltaí a

bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu. Tá téacs iomlán na tuarascála le fáil ar láithreán gréasáin na

Roinne. Tá an achoimre feidhmiúcháin agus na príomhthorthaí agus na príomh-mholtaí sa leabhrán seo.

Léiríonn an mheastóireacht go bhfuil dúshláin shuntasacha romhainn fós ainneoin a bhfuil déanta i rolladh

amach TFC i scoileanna. Tá torthaí agus moltaí sa tuarascáil seo a mbeidh suim ag múinteoirí, ag príomhoidí,

ag seirbhísí tacaíochta scoile, ag lucht forbartha curaclaim agus ag lucht déanta beartais iontu. Tá súil agam

go mbeidh sí mar fhoinse eolais le haghaidh díospóireachta agus cinntí beartais faoi gcaoi ar féidir linn

féachaint chuige go bhfuil na scileanna, an t-eolas agus na dearcaidh ag daoine óga chun buntáiste a bhaint

as na deiseanna a chuirfidh an teicneolaíocht chumhachtach seo ar fáil sna blianta romhainn.

Eamon Stack
Príomh-Chigire
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Achoimre feidhmiúcháin 
Chuaigh an Chigireacht i mbun measúnú ar bhonneagar, phleanáil agus úsáid na teicneolaíochta

faisnéise agus cumarsáide i múineadh agus i bhfoghlaim sna bunscoileanna agus sna

hiarbhunscoileanna le linn na scoilbhliana 2005/06. Ba iad cuspóirí an mheasúnaithe: 

• scrúdú a dhéanamh ar an méid úsáide a baineadh as TFC i mbunscoileanna agus in

iarbhunscoileanna 

• luacháil a dhéanamh ar thionchar na TFC ar mhúineadh agus ar fhoghlaim

• measúnú a dhéanamh ar scileanna TFC na ndaltaí ag pointí roghnaithe sa chóras oideachais agus

a dtuairimí a fháil i leith a n-eispéireas den TFC ina gcuid scolaíochta

• dearcaidh príomhoidí agus múinteoirí a ghnóthú i leith a gcuid scileanna TFC agus a dtuairimí a

fháil i leith tionchar agus ról na TFC san oideachas amach anseo

• moltaí a dhéanamh i leith forbairt bheartais maidir le TFC i scoileanna. 
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Chuimsigh na modhanna luachála:

• suirbhé náisiúnta ar phríomhoidí bunscoile (234) agus iarbhunscoile(110)  

• suirbhé náisiúnta ar mhúinteoirí bunscoile(1,162) agus iarbhunscoile (800)  

• measúnuithe scoile cás-staidéir de chuid na gcigirí (32 bunscoil, 20 iarbhunscoil)

• breathnúcháin le linn cigireachtaí sa seomra ranga (77 bunscoil) 

• breathnúcháin le linn cigireachtaí ábhair (111 iarbhunscoil) 

• suirbhé leantach ar líne de mhúinteoirí sna hiarbhunscoileanna cás-staidéir.  

Achoimre ar na príomhthorthaí 
Tugtar achoimre ar na torthaí agus moltaí anseo agus soláthraítear mionléiriú orthu i gcaibidil 7. 

Bonneagar 
• Is é 9.1:1 cóimheas na mac léinn - ríomhairí (SCR) ag leibhéal na bunscolaíochta agus 7:1 ag

leibhéal na hiarbhunscolaíochta. Tugann faisnéis atá ar fáil ón OECD le fios go bhfuil na tíortha

atá i gceann soláthair na TFC i scoileanna ag díriú ar nó ag gnóthú SCR de 5:1.

• Go príomha, baineann scoileanna úsáid éifeachtach as na deontais a sholáthraíonn an Roinn

Oideachais agus Eolaíochta (ROE) d’fhorbairt a gcórais TFC. Mar sin féin, is iondúil go gcaitheann

scoileanna i bhfad níos mó ar TFC ná na suimeanna a chuirtear ar fáil trí na scéimeanna deontais

seo.

• Is bac mór í easpa na cothabhála agus na tacaíochta teicniúla d’fhorbairt na TFC i scoileanna.

• Ar leibhéal na bunscoile, is sna scoileanna is mó is minice seomra ríomhairí. Mar sin féin, fuarthas

amach go raibh rochtain na ndaltaí ar ríomhairí níos fearr sa chás go raibh na ríomhairí suite sna

seomraí ranga féin. Ar leibhéal na hiarbhunscoile tá níos mó ríomhairí i seomraí sainiúla ná mar

atá sna gnáthsheomraí ranga.

• Fuarthas amach go raibh na scoileanna ag baint úsáide as réimse teoranta de threalamh

forimeallach TFC, printéirí, scanóirí agus ceamaraí digiteacha go príomha. Fuarthas teilgeoirí

digiteacha sna hiarbhunscoileanna. Bhí cláir bhána idirghníomhacha  i líon beag bunscoil. 

• Thuairiscigh na scoileanna a sholáthair áiseanna ríomhairí saintiomanta do mhúinteoirí, go raibh

úsáid níos mó d’acmhainní teagaisc ardchaighdeáin cruthaitheacha sna seomraí ranga mar

thoradh.
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Pleanáil 
• Féadann an fhreagracht as ucht TFC i scoil luí ar choiste stiúrtha TFC, ar an bpríomhoide, an leas-

phríomhoide, ar chomhordaitheoir TFC nó ar theaglaim den phearsanra seo. Is mó an

éifeachtúlacht a bhaintear amach sa chás go luíonn freagracht as ucht TFC laistigh de scoil ar

dhuine ainmnithe agus sa chás go sainmhínítear a ról siúd go soiléir. 

• Fuarthas amach go raibh plean TFC scríofa ag formhór na mbunscoileanna (71%) a ndearnadh

suirbhé orthu, ach é ag ní níos lú ná leath (46%) d’iarbhunscoileanna. Bíonn an claonadh ag na

pleananna seo díriú níos mó ar shaincheisteanna bonneagair seachas ar conas is féidir úsáid a

bhaint as an TFC chun múineadh agus foghlaim a fheabhsú. 

• Fuarthas go raibh beartas úsáide inghlactha (AUP) ag formhór na scoileanna (83% de

bhunscoileanna, 87% d’iarbhunscoileanna). Tá sé seo mar thoradh ar riachtanais Chlár Rochtana

Leathanbhanda na Scoileanna agus tionscnaimh feasachta sábháilteachta de chuid an Lárionad

Náisiúnta do Theicneolaíocht san Oideachas (LNTO). Is táscaire é freisin ar a dháiríre a ghlacann

na scoileanna leis na priacail a bhaineann le húsáid an idirlín féin.

• Baineann formhór na múinteoirí úsáid éigin as TFC i bpleanáil agus ullmhú ceachtanna. Is dóichí

go mbainfidh múinteoirí nuacháilithe úsáid as TFC ar mhaithe leis an gcuspóir seo ná a

gcomhghleacaithe níos sinsearaí. Mar sin féin, fuarthas amach gur theirce iad na múinteoirí a

phleanáil d’úsáid na TFC i múineadh agus i bhfoghlaim. Athraíonn an phleanáil d’úsáid na TFC de

réir ábhar ar leibhéal na hiarbhunscoile. Tugtar spreagadh sonrach sna cláir don Idirbhliain, do

Ghairmchlár na hArdteistiméireachta agus don Ardteistiméireacht Fheidhmeach do phleanáil

úsáide na TFC i múineadh agus foghlaim. Thuairiscigh múinteoirí na gclár seo go rialta gur thug a

rannpháirteachas spreagadh dóibh freisin úsáid a bhaint as TFC ina gcuid teagaisc le grúpaí ranga

eile.

• D’aithin na príomhoidí agus múinteoirí scoile soláthar agus cothabháil na gcrua-earraí sna

scoileanna agus soláthar deiseanna forbartha gairmiúla sa TFC mar rud a bhí tábhachtach go

straitéiseach d’fhorbairt na TFC ina gcuid scoile. Fuarthas amach gur mhó an glacadh a bhí le

cláir chineálacha na forbartha gairmiúla i measc múinteoirí, de bharr a bheith níos tarraingtí, ná le

cláir a bhain le hábhar sonrach faoi leith.

Múineadh agus foghlaim 
• Ní dhearna ach 30% de mhúinteoirí bunscoile agus 25% de mhúinteoirí iarbhunscoile a gcumas

a rátáil mar “meánach” nó “ard” i dtaca le húsáid a bhaint as modhanna múinte agus foghlama

arna n-éascú ag TFC. Bhí léargas ní b’airde ag múinteoirí nuacháilithe ar a gcuid oilteachtaí TFC le

hais na múinteoirí a raibh breis taithí acu.
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• Ar leibhéal na bunscoile thuairiscigh na cigirí fianaise i leith úsáid na TFC chun múineadh agus

foghlaim a éascú i 59% de na seomraí ranga ar tugadh cuairt orthu. Mar sin féin, bhreathnaigh

na cigirí nach raibh an TFC in úsáid go hiarbhír ach i gcás 22% de na ceachtanna ar

breathnaíodh orthu. Taispeánadh i mbeagnach an ceathrú cuid de na himscrúduithe go léir

feidhmíocht inniúil nó optamach a bheith ann i ndáil le húsáid na TFC sa seomra ranga.

• Bíonn forlámhas ag TFC i gcroílimistéir an churaclaim, ar nós an Bhéarla agus na Matamaitice,

agus san Oideachas Sóisialta,  Imshaoil agus Eolaíochta (OSIE). Sa chás go mbaintear úsáid as TFC

sna seomraí ranga bunscoile.

• Níor bhain gníomhaíocht bainteach le TFC ach le 18% de na ceachtanna iarbhunscoile ar ar

bhreathnaigh na cigirí. Níor breathnaíodh idirghníomhú daltaí leis an teicneolaíocht ach i thart ar

an gceathrú cuid de na cásanna seo. Ba í an ghníomhaíocht TFC ba choitianta ar breathnaíodh

uirthi ná úsáid teilgeora sonraí chun láithreoireacht a dhéanamh os comhair grúpa ranga.

Bhreithnigh na cigirí go raibh comhtháthú éifeachtach na TFC i múineadh agus i bhfoghlaim ag

tarlú i thart ar leath de na ceachtanna inar breathnaíodh úsáid na TFC (i.e. thart ar 11% de gach

ceacht ar breathnaíodh air).

• Tá ceachtanna TFC saintiomanta ar leibhéal na hiarbhunscoile níos forleithne i measc ranganna

na chéad bhliana, agus ní sholáthraítear iad chomh minic de réir mar a théann daltaí ar aghaidh i

dtreo an Teastais Shóisearaigh. Díríonn formhór na scoileanna ar cheachtanna dá leithéid a

sholáthar do dhaltaí le linn a nIdirbhliana, i nGairmchlár na hArdteistiméireachta, agus san

Ardteistiméireacht Fheidhmeach.

• Fuarthas leibhéil arda de chomhtháthú na TFC ar leibhéal na hiarbhunscoile in ábhair eolaíochta

agus eolaíochta feidhmí agus in ábhair sa ghrúpa staidéar sóisialta I.1 Aithníodh ábhair freisin inar

annamh a bhaintear úsáid as an TFC iontu, agus ba í an Ghaeilge an ceann ba shuntasaí díobh. 

• Fuarthas amach sa mheasúnú go raibh dóthain muiníne ag daltaí an cúigiú bliain sna

hiarbhunscoileanna go leor oibríochtaí ríomhaire bunaidh a fheidhmiú as a stuaim féin, mar

shampla sábháil, priontáil, scriosadh, oscailt agus cur in eagar cáipéise éigin. Nochtadh ann freisin

gurb iondúil gur theastaigh roinnt cúnaimh uathu tascanna ní ba chasta a dhéanamh, ar nós

comhaid a bhogadh, comhaid a chóipeáil chuig gairis stórála seachtracha, agus ríomhphost a

scríobh agus a sheoladh. Thuairiscigh cion cuibheasach íseal de na daltaí seo a bheith in ann

láithreoireacht ilmheán a chruthú. Theastaigh an chabhair ba mhó ó dhaltaí i leith comhaid a

cheangal le teachtaireacht ríomhphoist, leathanach gréasáin a chruthú, nó chun déileáil le víris

ríomhaire. Cé go raibh tuairimí dearfacha den chuid ba mhó ag na cigirí iarbhunscoile i leith

saothair TFC na ndaltaí féin chuir sé as dóibh freisin gur thascanna próiseála focal den chuid ba

mhó a rinne na daltaí.

1 Áirítear le grúpa Staidéir Shóisialta I Stair; Tíreolas; Ealaín, Ceardaíocht agus Dearadh; agus Ceol. Áirítear le grúpa Staidéir Shóisialta II
Oideachas Reiligiúnach; Corpoideachas; Oideachas Sibhialta, Sóisialta agus Polaitiúil (OSSP); agus Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus
Sláinte (OSPS).



• Baintear úsáid fhorleathan as an TFC chun éascú a dhéanamh ar sholáthar an oideachais

speisialta ag scoileanna. Is iad baill na foirne oideachais speisialta is minice a bhaineann úsáid as

TFC trí chéile, seachas na múinteoirí ranga príomhshrutha. Cuirtear an bhéim i rannpháirtíocht na

ndaltaí leis an TFC i suímh oideachais speisialta ar thacaíocht a thabhairt don litearthacht.

Tacaíocht don TFC 
• Tá  leibhéal feasachta cuibheasach íseal i measc múinteoirí maidir leis na seirbhísí

comhairleoireachta TFC, le níos lú ná leath de na freagróirí ar leibhéil na bhunscoile agus na

hiarbhunscoile araon ag tuairisciú eolais orthu. Is airde an fheasacht, mar sin féin, i measc

comhordaitheoirí TFC ná i measc múinteoirí eile.

• Tá úsáid na seirbhíse comhairleoireachta TFC féin íseal freisin. Níor thuairiscigh ach 22% de na

freagróirí uile ar leibhéal na bunscoile gur bhain siad úsáid as an tseirbhís, agus ba é 15% an

figiúr comhfhreagrach ar leibhéal na hiarbhunscoile.

Achoimre de phríomh-mholtaí do lucht déanta beartais agus do
chomhairleoirí beartais 
• Caithfear an leibhéal bonneagair TFC sna scoileanna a fheabhsú. Ba cheart d’Éirinn a bheith ag

obair go sonrach i leith trealmhú gach seomra ranga le leibhéal iomchuí de bhonneagar TFC,

seachas a bheith ag trealmhú gach scoile. Ba chóir go mbreithneofaí faoi threalmhú gach seomra

ranga le ríomhaire lena úsáid ag an múinteoir féin, rochtain idirlín leathanbhanda le

bandaleithead leordhóthanach, agus teilgeoir sonraí agus scáileán seasta le húsáid ag an

múinteoir i bhfoirm láithreoireachta. Ina theannta sin, ba cheart d’Éirinn a comhréir idir daltaí

agus ríomhairí (SCR) a laghdú ó 9.1:1 i láthair na huaire sna bunscoileanna agus ó 7:1 sna

hiarbhunscoileanna, lena chinntiú go mbíonn rochtain iomchuí ag daltaí ar an TFC. Tugtar le fios

ón bhfianaise idirnáisiúnta go bhfuil na tíortha atá chun cinn sna gnóthaí sin ag díriú ar

chóimheas 5:1 nó níos lú a bhaint amach i ngach aon scoil. 

• Caithfear tacú le feabhsúcháin sa bhonneagar TFC trí córais náisiúnta chothabhála agus

tacaíochta teicniúla TFC do scoileanna a thabhairt isteach. Ní foláir an cumas a thabhairt do

scoileanna freisin a gcuid bonneagair TFC féin a uasghrádú go rialta.

• D’fhéadfaí an ghné oideolaíoch de ról na gcomhairleoirí TFC i lárionad oideachais a sholáthar ar

bhealach ní b’iomchuí trí na seirbhísí tacaíochta scoile ábhartha, i dteagmháil leis na

comhordaitheoirí TFC sna scoileanna. D’fhéadfaí an ghné theicniúil de ról na gcomhairleoirí TFC a

sholáthar ar roinnt bealaí, lena n-áirítear mar shampla, trí chothabháil agus tacaíocht TFC do

scoileanna á soláthar ar bhonn tráchtála. D’fhéadfaí ról na gcomhordaitheoirí TFC a fheabhsú

agus a thacú le hoiliúint iomchuí, agus córas cothabhála TF éifeachtach i bhfeidhm.  
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• Ba cheart go dtabharfadh seirbhísí tacaíochta tús áite do chomhtháthú na TFC i múineadh agus i

bhfoghlaim. Tá deis ann do sheirbhísí dá leithéid obair níos dlúithe leis na scoileanna, agus go

háirithe le comhordaitheoirí TFC na scoileanna, chun éilimh oiliúna foirne a chinntiú agus chun

cuidiú le heagrú na gcúrsaí forbartha gairmiúla iomchuí do mhúinteoirí. Ba cheart go ndéanfadh

pearsanra na seirbhíse tacaíochta iarracht a bheith onnghníomhach chun samplaí a sholáthar faoi

conas is féidir úsáid a bhaint as TFC chun múineadh agus foghlaim  a éascú in aon chláir a

sholáthraítear. Sa bhreis ar sin, ba chóir do lucht eagraíochta na gcúrsaí réimse leathan cumas

agus eispéireas TFC a fhaightear go coitianta i measc grúpaí múinteoirí a thabhairt san áireamh

níos mó, agus ba cheart dóibh eispéiris fhoghlama TFC difreáilte a sholáthar do rannpháirtithe na

gcúrsaí.

• Ba chóir go soláthrófaí treoir bhreise do scoileanna agus múinteoirí na ndaltaí le riachtanais

oideachais speisialta acu ionas gur féidir éilimh na bhfoghlaimeoiri a mheaitseáil níos iomchuí leis

an teicneolaíocht atá ar fáil.

• Caithfear béim bhreise a bheith ar chur chun feidhme na TFC i múineadh agus i bhfoghlaim san

oideachas múinteoirí ag céimeanna réamhsheirbhíse, ionduchtúcháin agus forbartha gairmiúla

leanúnaí. Moltar go dtabharfadh rannóga oideachais na gcoláistí tríú leibhéal na hoilteachtaí do

mhúinteoirí faoi oiliúint atá riachtanach chun úsáid éifeachtach a bhaint as TFC sa mhúineadh

agus béascna d’úsáid na TFC ina gcuid saothair a chothú. Ba cheart freisin go mbreithneofaí ar

an réimse reath de chúrsaí forbartha gairmiúla atá ar fáil do mhúinteoirí a fhairsingiú agus a

mhéadú go mór. Ba cheart go gcuirfí béim mhór ina leithéid de thionscnamh ar an gcaoi inar

féidir TFC a chomhtháthú go hiomlán le teagasc agus foghlaim i réimsí ábhar agus limistéar

curaclaim ar leith. Beidh Creatlach TFC do Scoileanna, a eiseoidh an NCCA go luath amach

anseo, ina chúnamh breise do scoileanna ina leith seo. 

Príomh-mholtaí do scoileanna
• Ba chóir go ndéanfadh scoileanna agus múinteoirí athbhreithniú rialta ar úsáid na TFC ina gcuid

oibre. Go háirithe, ba chóir go ndéanfaidís iarracht le comhtháthú níos mó na TFC a chinntiú

laistigh de ghníomhaíochtaí teagaisc agus foghlama sna seomraí ranga agus i suímh eile.

• Ba chóir go saothródh múinteoirí cumas na TFC chun an réimse is leithne  scileanna na ndaltaí is

féidir  a fhorbairt, lena n-áirítear na  scileanna d’ord níos airde mar réiteach fadhbanna, anailís

agus measúnú.

• Ba chóir do na príomhoidí spreagadh agus éascú a thabhairt  d’oiliúint  iomchuí TFC  do

mhúinteoirí. Ba chóir go rachadh scoileanna i gcaidreamh leis na seirbhísí tacaíochta ábhartha,

agus ba cheart go bhféachfaidís le meicníochtaí a bhunú a d’éascódh comhroinnt an dea-

chleachtais i measc na mball foirne.

Achoimre feidhmiúcháin 
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• Ba cheart go ndéanfadh scoileanna iarracht leibhéal iomchuí cothromasach de chur amach ar an

TFC ag gach leibhéal ranga a sholáthar do gach aon duine dá ndaltaí: ar leibhéal na bunscoile

agus ag an timthriall sóisearach agus sinsearach ar leibhéal na hiarbhunscoile.

• Ba chóir go bpleanálfadh na scoileanna do chothabháil agus uasghrádú a gcuid córas TFC.  

• Mar a bhfuil seomraí ríomhairí,  ba chóir go mbainfí uas-úsáid astu. Ba chóir go soláthrófaí

rochtain leordhóthanach ar an idirlíon do bhaill foirne agus daltaí. Ba cheart do na

hiarbhunscoileanna ach go háirithe díriú ar sholáthar na TFC i seomraí ranga ginearálta a

mhéadú.

• Ba chóir go mbeadh ball foirne ainmnithe freagrach as ucht forbairt na TFC. Ba cheart go

bhforbrófaí plean TFC, trí úsáid a bhaint as próiseas comhairliúcháin, agus ba chóir go mbunófaí

beartas úsáide cuí (AUP) freisin. 

• Ba chóir go bhféachfadh múinteoirí le TFC a chomhtháthú níos mó lena gcuid pleanála agus

ullmhúcháin don teagasc.  

• Ní foláir do scoileanna a chinntiú go mbaintear úsáid as an TFC chun tacú le daltaí a bhfuil

riachtanais oideachais speisialta acu ar an mbealach is éifeachtaí agus is oiriúnaí. Caitheann na

scoileanna a chinntiú go meaitseálann siad éilimh na ndaltaí leis an teicneolaíocht is oiriúnaí atá

ar fáil, agus nach mbaintear úsáid as TFC chun tacú le sealbhú na litearthachta amháin, ach leis

an réimse éileamh daltaí is leithne.

• Ba chóir do na scoileanna na tairbhí a bhaineann leis an TFC a thapú ina nósanna imeachta

measúnaithe agus ina gcleachtais riaracháin freisin. 

TFC i Scoileanna 
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Príomhthorthaí agus moltaí

Achoimre ar thorthaí agus ar mholtaí
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Réamhrá 

Tugtar achoimre sa chaibidil seo ar phríomhthorthaí agus ar mholtaí na tuarascála seo. Taispeántar

sna torthaí go bhfuil scóip nach beag fós ann d’fhorbairt, comhtháthú agus formhéadú úsáid na

teicneolaíochta i mbeagnach gach gné den saol scoile, cé go bhfuiltear ag déanamh dul chun cinn i

limistéir áirithe de bhonneagar TFC na scoileanna, de phleanáil TFC agus comhtháthú na TFC le

cleachtais seomra ranga.

Roinntear na moltaí i dhá chatagóir. Dírítear an chéad cheann ar lucht déanta beartais agus ar

chomhairleoirí beartais; áiríonn siad seo comhlachtaí mar an Roinn Oideachais agus Eolaíochta, an

Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta, agus an Lárionad Náisiúnta do Theicneolaíocht

san Oideachas, chomh maith le seirbhísí tacaíochta ábhartha eile. Tá na moltaí dírithe ar ghnóthú

feabhsúchán suntasach i gcumas TFC na scoileanna chomh maith le caighdeáin mhúinte agus

foghlama a fheabhsú. Dá mba rud é go nglacfaí leis na moltaí seo b’áis é do na scoileanna ina gcuid

iarrachtaí na moltaí úd atá dírithe go sonrach ar scoileanna a chur i bhfeidhm.

Dírítear an dara catagóir de mholtaí ar scoileanna, idir bhunscoileanna agus iarbhunscoileanna.

Féachann na moltaí seo le húsáid níos mó agus níos éifeachtaí den TFC a spreagadh sa phróiseas

teagaisc agus foghlama. Moltar sna moltaí an chaoi ina bhféadfadh scoileanna úsáid níos fearr a

bhaint as an mbonneagar TFC atá ar fáil dóibh cheana féin agus an chaoi ina bhféadfaí an

bonneagar TFC a fheabhsú. Breithníonn siad freisin ar an gcaoi ina bhféadfaí cáilíocht phleanála TFC

na scoileanna agus ábhair a gcuid pleananna TFC a fheabhsú chomh maith le bealaí ina bhféadfaí

na pleananna a chur chun feidhme ar bhonn níos éifeachtaí. 

TFC i Scoileanna
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Féadann údaráis bhainistíochta scoile, boird bhainistíochta, príomhoidí, comhordaitheoirí TFC na

scoileanna agus múinteoirí ábhar uile ról a fheidhmiú i bhforfheidhmiú na moltaí seo. D’fhéadfadh

scoileanna féachaint freisin le rannpháirteachas an phobail scoile níos forleithne a fháil, ar nós

tuismitheoirí agus gnóthais áitiúla, de réir mar is féidir. Ba cheart go nglacfaidís le cur chuige

straitéiseach d’fhorfheidhmiú na moltaí. D’fhéadfadh bunú leibhéal forbartha na scoileanna maidir le

húsáid TFC a bheith bainteach leis seo, mar shampla, b’fhéidir trí úsáid a bhaint as maitrís pleanála na

TFC arna sholáthar ag an LNTO. Ba cheart go bhforbrófaí plean TFC ansin ina leagfaí béim ar na

gnéithe sin óna dteastaíonn tosaíocht do ghníomhaíocht láithreach. Ba chóir do scoileanna comhairle

agus tacaíocht a lorg ó sheirbhísí tacaíochta ábhartha agus iad ag forfheidhmiú na moltaí.  

Príomhthorthaí 

Bonneagar 

Maoiniú don TFC 
Taispeánadh sa mheasúnú go raibh an meán-chóimheas idir daltaí agus ríomhairí (SCR) idir 8:1 agus 12:1

sna bunscoileanna agus idir 5.2:1 agus 8.4:1 sna hiarbhunscoileanna. Bhí na cóimheasa seo ag teacht le

torthaí na suirbhéanna a rinne an LNTO ina dtaispeántar gurb é 9.1:1 an meán-SCR do na bunscoileanna

agus gurb é 7:1 an meán-SCR sna hiarbhunscoileanna. Taispeántar sna sonraí ón OECD go bhfuil Éire

chun deiridh i gcomparáid le tíortha eile um sholáthar na ríomhairí do scoileanna. Tá na tíortha atá chun

cinn sa limistéar seo ag díriú ar SCR 5:1 nó níos lú a bheith bainte amach acu. (OECD, 2003). 

Cóimheasa Idirnáisiúnta idir mic léinn agus ríomhairí ó PISA 2003

Príomhthorthaí agus moltaí
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Chinn an measúnú go príomha gur bhain na scoileanna úsáid éifeachtach as na deontais a sholáthair

an Roinn Oideachais agus Eolaíochta chun a gcuid córas TFC a fhorbairt. Fuarthas amach freisin gur

chaith na scoileanna i bhfad níos mó ar TFC ná na suimeanna a cuireadh ar fáil trí mheán na

ndeontas sin. D’fhéadfadh toradh nach mbeifí ag dréim leis teacht as seo chun an deighilt dhigiteach

sa tsochaí a dhianú, toisc nach mbeadh roinnt scoileanna in ann cistiú príobháideach a charnadh. 

Tacaíocht theicniúil 
Fuarthas amach go raibh ar cheann de na hualaigh mhóra a bhain le buiséid scoileanna maidir leis an

TFC, an méid a chaith siad ar chothabháil agus ar thacaíocht theicniúil agus ar an bplé le críonadh

ríomhairí. Is bac mór í an easpa cothabhála agus tacaíochta teicniúla d’fhorbairt na TFC i scoileanna.

Suíomh na ríomhairí i scoileanna
Taispeánadh sa mheasúnú ar leibhéal na bunscoile gur i scoileanna níos mó atá seomra ríomhairí.

Mar sin féin, mhaígh múinteoirí mar fhreagra ar a suirbhé náisiúnta gurb fhearr an rochtain a bhí ar

ríomhairí nuair a bhí siad suite sna seomraí ranga.

Bhain deacrachtaí le tráthchlárú an tseomra ríomhairí saintiomanta i go leor iarbhunscoileanna, cé go

bhfuarthas  amach go raibh ceann ag beagnach gach aon iarbhunscoil. Ba léir, mar shampla, gur

tugadh tús áite do chohóirt áirithe daltaí nuair a leagadh amach tráthchláir rochtana don seomra

ríomhairí sna scoileanna. B’iondúil go raibh rochtain níos fearr ar an seomra ag daltaí san Idirbhliain,

agus acu siúd a rinne an Ardteistiméireacht Fheidhmeach agus Gairmchlár na hArdteistiméireachta.

Léiríodh sa mheasúnú freisin go raibh ríomhairí sna hiarbhunscoileanna ní b’fhorleithne sna seomraí

sainiúla, ar nós na seomraí eolaíochta agus d’ábhair eolaíochta feidhmí, ná sna gnáthsheomraí ranga.

Gnéithe Forimeallacha 
Ba iad na printéirí an forimeallach TFC ab fhorleithne a úsáideadh sna bunscoileanna agus sna

hiarbhunscoileanna araon. Ba iad scanóirí agus ceamaraí digiteacha (stadacha) na chéad

fhorimeallaigh eile ab fhorleithne a úsáideadh, agus bhí teilgeoirí digiteach ní ba choitianta sna

hiarbhunscoileanna ná mar a bhí i mbunscoileanna. Ní raibh fáil choitianta ar na cláir bhána

idirghníomhacha den chuid ba mhó sna bunscoileanna ná sna hiarbhunscoileanna araon.

Úsáid na bhfeidhmchlár
Fuarthas amach gur bhain roinnt múinteoirí úsáid éifeachtach as feidhmchláir ríomhaire chun éascú

a dhéanamh ar mhúineadh agus ar fhoghlaim. (B’iondúil gur bhraith an méid sin ar na grúpaí ranga

a múineadh ar leibhéal na bunscoile agus ar an ábhar  a múineadh ar leibhéal na hiarbhunscoile.)

Bhí úsáid fhorleathan á baint as na feidhmchláir ríomhaire i limistéar na riachtanas oideachais

speisialta ar leibhéal na bunscoile agus na hiarbhunscoile araon, ach ní raibh go leor múinteoirí os

cionn a mbuille i leith a gcumais chun feidhmchláir a mheaitseáil le riachtanais na ndaltaí (agus

teicneolaíocht speisialaithe eile). Ba léir freisin nárbh fheasach do go leor múinteoirí sna

bunscoileanna agus iarbhunscoileanna araon réimse na ngnéithe forimeallacha agus na

bhfeidhmchlár a bhí ar fáil dóibh ina scoil siúd cheana féin.

TFC i Scoileanna
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Áiseanna TFC tiomanta do mhúinteoirí 
Thuairiscigh na scoileanna a sholáthair áiseanna ríomhairí saintiomanta  do mhúinteoirí gur tháinig

feabhas i gcáilíocht na n-acmhainní teagaisc ar baineadh úsáid astu sna seomraí ranga mar thoradh air

sin. Fuarthas amach gur mó a bhí sé sin ina ghné den leibhéal iarbhunscoile, agus áiríodh leis straitéisí

mar threalamh saintiomanta a bheith ar fáil i seomraí foirne nó seomraí oibre nó i seomra ranga éigin

de chuid múinteora.  Bhí go leor bunscoileanna gan seomra foirne, agus ní raibh an rogha sin ar fáil

dóibh dá réir. Sholáthair líon beag scoileanna áiseanna TFC d’úsáid na múinteoirí ag a mbaile.

Seirbhís chomhairleoireachta TFC áitiúil 
Nochtadh an leibhéal feasachta i measc múinteoirí i leith na seirbhíse comhairleoireachta TFC áitiúil

a bheith cuibheasach íseal: thuairiscigh níos lú ná leath de na freagróirí sa suirbhé náisiúnta ar

mhúinteoirí bunscoile agus iarbhunscoile go raibh siad eolach ar an tseirbhís. B’airde an fheasacht,

mar sin féin, i measc comhordaitheoirí TFC ná i measc múinteoirí eile. B’íseal freisin í úsáid na

seirbhíse comhairleoireachta TFC ina measc  siúd arbh eol dóibh é: níor thuairiscigh ach 22% de na

freagróirí uile  ar leibhéal na bunscoile gur bhain siad úsáid as an tseirbhís, agus ba é 15% an figiúr

comhfhreagrach ar leibhéal na hiarbhunscoile. 

Pleanáil TFC

Freagracht as ucht pleanáil TFC 
Fuarthas amach sa mheasúnú go bhféadann an fhreagracht as ucht TFC i scoil éigin luí ar choiste

stiúrtha TFC, ar an bpríomhoide, an leas-phríomhoide, ar chomhordaitheoir TFC nó ar  theaglaim den

phearsanra sin. Ní raibh coistí stiúrtha TFC  go forleathan sna scoileanna, agus bhí comhordaitheoirí

TFC ainmnithe ní ba choitianta sna hiarbhunscoileanna ná mar a bhí sna bunscoileanna. Ba léir gur

baineadh amach éifeachtúlacht níos mó sa chás gur luigh freagracht as ucht TFC laistigh den scoil ar

dhuine ainmnithe agus sa chás gur sainmhíníodh a ról siúd go soiléir. Ba bheag comhordaitheoir TFC

a raibh deis acu obair le comhghleacaithe maidir le saincheisteanna oideolaíocha TFC ábhartha. 

Pleananna TFC na scoileanna  
Fuarthas amach go raibh plean TFC scríofa ag formhór na mbunscoileanna (71%) a ndearnadh

suirbhé orthu, ach é ag níos lú ná leath (46%) de na hiarbhunscoileanna. Bhí an claonadh ag na

pleananna seo díriú níos mó ar shaincheisteanna bonneagair seachas ar conas is féidir úsáid a bhaint

as an TFC chun múineadh agus foghlaim a fheabhsú. Thacaigh an anailís a rinne na cigirí ar

phleananna TFC sna scoileanna cás-staidéir ar tugadh cuairt orthu  leis an toradh seo. Sna

scoileanna inar braitheadh pleanáil TFC a bheith ag dul ar aghaidh b’amhlaidh a leagadh béim níos

mó ar phleanáil TFC scoile uile ná an phleanáil sin ar leibhéal an mhúinteora aonair. 

Beartas úsáide inghlactha (AUP)
Fuarthas go raibh beartas úsáide inghlactha ag an gcuid is mó de na scoileanna (83% de

bhunscoileanna, 87% d’iarbhunscoileanna) a ndearnadh suirbhé orthu. Is táscaire é seo de chomh

dáiríre ia atá scoileanna faoi na priacail a bhaineann le húsáid an idirlín agus le ceangaltais an Chláir

Rochtana Leathanbhanda do Scoileanna.  

Príomhthorthaí agus moltaí
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Úsáid TFC na múinteoirí i bpleanáil agus ullmhúchán 
Fuarthas go raibh formhór na múinteoirí (idir mhúinteoirí bunscoile agus iarbhunscoile) ag baint

úsáide éigin as TFC ina bpleanáil ceachtanna agus ina saothar ullmhúcháin. Ba dhóichí gur bhain

múinteoirí nuacháilithe úsáid as TFC chun na críche seo seachas a gcomhghleacaithe níos sinsearaí.

Mar sin féin, fuarthas amach gur theirce iad na múinteoirí a phleanáil d’úsáid na TFC i múineadh

agus i bhfoghlaim. Athraíonn an phleanáil d’úsáid na TFC de réir ábhar ar leibhéal na

hiarbhunscoile. Tugtar spreagadh go sonrach sna cláir don Idirbhliain, do Ghairmchlár na

hArdteistiméireachta agus don Ardteistiméireacht Fheidhmeach d’úsáid na TFC sa mhúinteoireacht

agus san fhoghlaim. Thuairiscigh múinteoirí na gclár seo go rialta gur thug a rannpháirteachas

spreagadh dóibh freisin úsáid a bhaint as TFC ina gcuid teagaisc le grúpaí ranga eile. 

Tosaíochtaí na todhchaí do scoileanna i bpleanáil TFC
D’aithin na príomhoidí agus múinteoirí scoile soláthar agus cothabháil na gcrua-earraí sna

scoileanna agus soláthar oiliúna do mhúinteoirí sa TFC mar rud tábhachtach ó thaobh straitéise de

d’fhorbairt na TFC ina gcuid scoileanna. B’amhlaidh a mheall cláir chineálacha forbartha gairmiúla

líon mór múinteoirí de bharr a mbunbhrí féin.

TFC i múineadh agus foghlaim 

Scileanna TFC na múinteoirí 
Níor thuairiscigh ach 30% de na múinteoirí bunscoile agus 25% de na múinteoirí iarbhunscoile, mar

fhreagra ar a suirbhé, go raibh siad os cionn a mbuille ag úsáid na TFC; bhraith níos lú acu ná sin

gurbh eol dóibh conas í a chur chun feidhme go héifeachtach ina gcuid múinte. Bhí tuairim níos

airde ag múinteoirí nuacháilithe dá gcuid oilteachtaí TFC ná na múinteoirí a raibh níos mó taithí acu.

Úsáid TFC i múineadh agus foghlaim 
Is féidir a rá go bhfuil comhtháthú teoranta na TFC ar siúl sna seomraí ranga, cé go n-aithnítear

nach n-oireann gach aon cheacht go réidh d’úsáid na TFC, ná go gcuirfeadh sí leo. Thuairiscigh cigirí

ar leibhéal na bunscoile go raibh fianaise ar úsáid na TFC chun éascú a dhéanamh ar mhúineadh

agus foghlaim i 59% de na breathnúcháin seomra ranga a rinneadh mar chuid de Mheasúnú Scoile

Uile (MSU). Mar sin féin, breathnaíodh nach raibh an TFC in úsáid go hiarbhír ach i gcás 22% de na

ceachtanna ar breathnaíodh orthu. Fuarthas amach ina theannta sin go bhfaca daltaí sna ranganna

sóisearacha réimse ní ba chúinge de ghníomhaíocht TFC ina gcuid seomraí ranga i gcomparáid leo

siúd sna ranganna sinsearacha. Nochtadh i mbeagnach an ceathrú cuid de na himscrúduithe go léir

feidhmíocht inniúil nó optamach a bheith ann i ndáil le húsáid na TFC sa seomra ranga. 

Níor bhain gníomhaíocht bainteach le TFC ach le 18% den 311 ceacht iarbhunscoile ar ar

bhreathnaigh na cigirí. Níor breathnaíodh idirghníomhú daltaí leis an teicneolaíocht ach i thart ar an

gceathrú cuid de na cásanna seo. Ba í an ghníomhaíocht TFC ba choitianta a breathnaíodh ná úsáid

ríomhaire agus teilgeora sonraí chun láithreoireacht a dhéanamh os comhair grúpa ranga.

Bhreithnigh na cigirí go raibh comhtháthú éifeachtach na TFC i múineadh agus i bhfoghlaim ag

tarlú i thart ar leath de na ceachtanna inar breathnaíodh úsáid na TFC i.e. thart ar 11% de na

ceachtanna ar breathnaíodh orthu.

TFC i Scoileanna
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Glacann an teagasc agus an fhoghlaim ina mbaintear úsáid as TFC roinnt foirmeacha éagsúla i

scoileanna. Daltaí aonair ag obair de réir uainíochta ag ríomhaire i seomra ranga éigin an modh is

minice a úsáidtear ar leibhéal na bunscoile. Áirítear leis na cuir chuige is coitianta ar leibhéal na

hiarbhunscoile múineadh lán-ranga i seomra ríomhaire ainmnithe chomh maith le saothar lán-ranga

agus dalta aonair ar ríomhairí i ngnáthranganna nó i seomraí ranga sainiúla. 

Ceachtanna TFC tiomanta 
Fionnadh ceachtanna TFC saintiomanta a bheith níos forleithne ar leibhéal na hiarbhunscoile i

measc grúpaí ranga na chéad bhliana agus tháinig laghdú ar a soláthar de réir mar a chuaigh daltaí

ar aghaidh tríd an timthriall sóisearach. Fuarthas amach gur dhírigh formhór na scoileanna ar

cheachtanna TFC saintiomanta a sholáthar do dhaltaí ina nIdirbhliain nó do dhaltaí ag dul do

Ghairmchlár na hArdteistiméireachta agus don Ardteistiméireacht Fheidhmeach. Sholáthair

mórchuid na n-iarbhunscoileanna cúrsaí ECDL, agus sholáthair beagáinín níos mó ná an ceathrú

cuid díobh modúil FETAC-chreidiúnaithe. Ba iad na hábhair ba choitianta a mhúintí i gceachtanna

TFC saintiomanta ná an phróiseáil focal, an t-idirlíon, scairbhileoga agus láithreoireachtaí. 

TFC agus an curaclam 
Mar a mbaintear úsáid aisti sna seomraí ranga bunscoile bíonn an TFC in uachtar sna croílimistéir

churaclaim ar nós an Bhéarla agus na Matamaitice, agus san Oideachas Sóisialta, Imhshaoil agus

Eolaíochta (OSCE). Ina theannta sin is amhlaidh a bhaintear úsáid aisti den chuid is mó d’fhorbairt

oilteachtaí scríbhneoireachta, léitheoireachta agus uimhríochta na ndaltaí;  úsáid theoranta a

bhaintear as an  teicneolaíocht i bhforbairt na n-oilteachtaí ard-oird smaointeoireachta, oilteachtaí

cruthaitheacha agus sóisialta, oilteachtaí oibre neamhspleácha, nó oilteachtaí cumarsáide. 

Fuarthas leibhéil arda comhtháite TFC ar leibhéal na hiarbhunscoile sna hábhair eolaíochta agus

eolaíochta feidhmí chomh maith leis na hábhair de ghrúpa staidéar sóisialta I (Stair, Tíreolas, Ealaín,

Ceardaíochta agus Dearadh, Ceol). Aithníodh ábhair freisin arbh annamh ar baineadh úsáid astu sa

TFC, b’í an Ghaeilge an ceann ba shuntasaí. Ba í an phríomhúsáid den TFC i ngach aon ábhar ná

forbairt oilteachtaí taighde, fiosraithe, scríbhneoireachta agus láithreoireachta na ndaltaí. An úsáid

ba éadóchaí feidhm a bhaint aisti ná chun oilteachtaí meitheal oibre agus comhoibritheacha a

fhorbairt. 

Scileanna TFC na mac léinn 
Léiríodh sa suirbhé ar dhaltaí i rang a cúig nach raibh cumas ag go leor acu chun buntascanna a

chur i gcrích ar an ríomhaire. Thuairiscigh níos mó ná 30% nárbh fhéidir leo cáipéis a phriontáil ná

dul ar an idirlíon as a stuaim féin, cé gur thuairiscigh an chuid ba mhó díobh bheith in ann do go

leor de na tascanna bunúsacha, ar nós ríomhaire a adhnadh agus a mhúchadh agus comhad a

oscailt nó a shábháil. Thuairiscigh beagnach leath (47%) díobh gan a bheith in ann cáipéis a

chruthú as a stuaim féin. Níorbh fheasach dá bhformhór  conas láithreoireacht a chruthú (72%),

scairbhileog a úsáid (86%), nó ceangaltán a sheoladh le teachtaireacht ríomhphoist éigin (88%). Tá

an cumas in úsáid na TFC teoranta den chuid is mó d’oilteachtaí bunúsacha TFC, atá láraithe ar

úsáid na próiseála focal.
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Thuairiscigh daltaí an cúigiú bliain ina suirbhé siúd go raibh muinín astu féin acu go leor oibríochtaí

ríomhaire bunúsacha a chur i gcrích as a stuaim féin, mar shampla sábháil, priontáil, scriosadh,

oscailt agus cur in eagair cáipéise.

Fuarthas amach gurb iondúil gur theastaigh roinnt cúnaimh uathu chun tascanna ní ba chasta a

dhéanamh, ar nós comhaid a bhogadh, comhaid a chóipeáil chuig gairis stórála seachtracha, agus

ríomhphost a scríobh agus a sheoladh. Thuairiscigh cion cuibheasach íseal go raibh siad in ann

láithreoireacht ilmheán a chruthú. Theastaigh an chabhair ba mhó ó dhaltaí chun comhaid a

cheangal le teachtaireacht r-phoist, le cruthú leathanaigh ghréasáin, nó i ndéileáil le víris ríomhaire.

Cé go ndearna na cigirí bunscoile trácht dearfach ar shaothar na TFC ar ar bhreathnaigh siad rinne

siad cáineadh freisin ar réimse cúng an tsaothair a táirgeadh.

TFC agus oideachas do mhic léinn le riachtanais oideachais speisialta 
Baintear úsáid fhorleathan as an TFC chun tacú le soláthar an oideachais speisialta sna scoileanna, á

húsáid níos minice ag baill na foirne oideachais speisialta ná múinteoirí ranga príomhshrutha. I

suímh oideachais speisialta cuirtear an bhéim i rannpháirtíocht na ndaltaí leis an TFC ar thacaíocht a

thabhairt do mhúineadh na litearthachta. 

TFC agus measúnú 
Níor thángthas ar aon fhianaise shoiléir den TFC a bheith á húsáid i measúnú ar dhul chun cinn

acadúil na ndaltaí. Nochtadh sa mheasúnú freisin go raibh na scoileanna ag dul i mbun measúnú

teoranta ar fhorbairt oilteachtaí TFC na ndaltaí. Ina theannta sin ba theoranta an  fhianaise a bhí

ann de mhúinteoirí ag dul i ngleic le measúnú na gníomhaíochta TFC-coibhneasaigh ina gcuid

seomraí ranga, nó dá thionchar ar mhúineadh agus foghlaim. 

Príomh-mholtaí do lucht déanta beartais agus do
chomhairleoirí beartais 

Bonneagar TFC 

Bonneagar TFC na scoileanna a fheabhsú 
Caithfear an leibhéal bonneagair TFC sna scoileanna a fheabhsú. Ba cheart d’Éirinn féachaint lena

cóimheas idir mic léinn agus ríomhairí a laghdú d’fhonn rochtain leordhóthanach ag daltaí ar TFC a

chinntiú. Dá laghdófaí  SCR na hÉireann bheadh mar thoradh air go n-éascófaí soláthar na TFC i

ngach aon spás múinte agus foghlama. Is fiú a thabhairt faoi deara sa chomhthéacs sin go bhfuil na

tíortha atá tar éis a bheith chun cinn sa limistéar seo, lena n-áirítear an tSeapáin, Ceanada, an Ostair,

an Nua-Shéalainn, an Ungáir, an Chóiré (Theas), an Astráil agus Stáit Aontaithe Mheiriceá, ag díriú

ar SCR arb ionann é nó atá níos lú ná 5:1. 
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Ba cheart d’Éirinn a bheith ag obair chun gach seomra ranga seachas gach scoil a threalmhú le

leibhéal iomchuí de bhonneagar TFC.  Ba chóir go mbreithneofaí le gach seomra a trealmhú le

ríomhaire amháin ar a laghad lena úsáid ag an múinteoir féin, rochtain idirlín leathanbhanda le

bandaleithead leordhóthanach, agus teilgeoir agus scáileán seasta sonraí lena úsáid ag an múinteoir

i bhfoirm láithreoireachta. 

Tá roinnt fianaise ann go bhfuil líon méadaitheach scoileanna ag suiteáil cláir bhána

idirghníomhacha. Cé go mbaineann buntáistí nach beag leis na cláir bhána seo is toirmeascach  an

costas a bhaineann leis an teicneolaíocht seo, agus braitheann a húsáid go mór ar oiliúint agus

cultúr TFC a bheith sna scoileanna. 

Mar a moladh thuas, ba cheart tús áite a thabhairt do threalmhú gach seomra ranga le ríomhaire

agus teilgeoir sonraí éigin. Ba chóir go mbreithneofaí in am agus i dtráth conas is féidir cláir bhána

idirghníomhacha a chur ar fáil do scoileanna in imeacht ama. 

Cothabháil agus tacaíocht teicniúil TFC 
Caithfear soláthar do chothabháil agus tacaíocht teicniúil TFC do scoileanna. Cé go ndéanfadh

méadú ar leibhéal an bhonneagair TFC sna scoileanna roinnt den iarracht chun a gcumas TFC a
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mhéadú; ní hé sin an t-aon chritéar chun tionchar méadaithe na teicneolaíochta ar an múineadh

agus foghlaim a chinntiú. Caithfear aghaidh a thabhairt ar chothabháil na TFC sna scoileanna ar

bhonn comhordaithe ar leibhéal an chórais ionas gur féidir le gach aon scoil tairbhe a bhaint as

bonneagar slán iontaofa a bheith ann a éascóidh do chomhtháthú na TFC ar fud na scoile. 

Teastaíonn straitéis chun a chinntiú go mbíonn seirbhís chuimsitheach tacaíochta agus chothabhála

TFC  ar fáil do na scoileanna. Caithfear réimse samhlacha a thaighde trína bhféadfaí an tseirbhís seo

a sheachadadh. D’fhéadfaí braisliú na scoileanna a áireamh i measc na samhlacha sin chun críche

conarthaí cothabhála a thosú le cuideachtaí TFC tráchtála, conarthaí náisiúnta nó réigiúnacha don

tacaíocht theicniúil do scoileanna, nó roghanna eile. D’fhéadfaí éifeachtacht na samhlacha seo a

thaiscéaladh ar bhonn píolótach ar dtús, ionas go n-aithneofaí an bealach is éifeachtaí ó thaobh

costais de agus is éifeachtúla ina bhféadfaí tacaíocht a thabhairt do na scoileanna.

Uasghrádú TFC 
Ní hamháin gur chóir go gcuirfeadh an cistiú don bhonneagar TFC ar chumas na scoileanna

áiseanna TFC a shealbhú ach freisin na háiseanna seo a uasghrádú go rialta agus ríomhairí críona

agus trealamh eile a dhiúscairt ar bhealach pleanáilte. Féadfar an cistiú méadaithe seo a

sheachadadh mar dheontas caipitlíochta méadaithe nó mar dheontais díreacha. De réir mar a

mholtar thíos, ba chóir do na scoileanna pleanáil chun úsáid a bhaint as an gcistiú atá ar fáil chun

áiseanna TFC a shealbhú, chun foráil do chothabháil a gcóras TFC, agus chun críonadh a ríomhairí a

bhainistiú ar bhonn níos éifeachtaí. D’fhéadfadh an LNTO agus seirbhísí tacaíochta ábhartha eile

comhairle a sholáthar maidir le caitheamh buiséad TFC na scoileanna. 

Seirbhís chomhairleoireachta TFC áitiúil 
Is léir ón measúnú go bhfuil  tionchar na seirbhíse comhairleoireachta TFC áitiúil teoranta.

D’fhéadfaí an ghné theicniúil de ról na gcomhairleoirí TFC i lárionad oideachais  a chomhlíonadh ar

bhealach ní b’fhónta  ar bhealaí eile mar a phléitear faoi Cothabháil agus tacaíocht teicniúil TFC

thuas. Ina theannta sin is amhlaidh a d’fhéadfadh na seirbhísí tacaíochta ábhartha an ról tacaíochta

oideolaíoch atá ag an tseirbhís chomhairleoireachta faoi láthair a sholáthar ar bhonn ní b’oiriúnaí

(mar shampla Clár Tacaíochta Curaclaim na Bunscoile agus an tSeirbhís Tacaíochta Dara Leibhéal),

lena n-áirítear na cláir thacaíochta éagsúla d’ábhair dhara leibhéal) i gcomhar le comhordaitheoirí

TFC na scoile. D’fhéadfaí ról oideolaíoch na gcomhordaitheoirí TFC scoil-bhunaithe a fheabhsú agus

tacú leis trí oiliúint iomchuí, agus córas cothabhála TF éifeachtach i bhfeidhm. 

Riachtanais forbartha gairmiúla na múinteoirí 

TFC san oideachas do mhúinteoirí 
Caithfear béim mhéadaithe a bheith ar chur chun feidhme na TFC don mhúineadh agus foghlaim

san oideachas do mhúinteoirí le linn réamhsheirbhíse, ionduchtúcháin agus forbartha gairmiúil

leanúnaí. Fuarthas amach sa mheasúnú go raibh easpa oiliúna oiriúnaí do mhúinteoirí mar bhac mór

ar úsáid éifeachtach na TFC i scoileanna. 
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Moltar go dtabharfadh na rannóga oideachais mhúinteoirí sna coláistí tríú leibhéal na scileanna do

mhúinteoirí faoi oiliúint atá riachtanach chun úsáid éifeachtach a bhaint as TFC sa mhúineadh agus

chun béascna de úsáid na TFC ina gcuid saothair a chothú. Ba cheart go bhforbródh na coláistí

cúrsaí iarchéime feiliúnacha freisin lena dtairiscint do ghairm na  múinteoireachta trí chéile, mar

shampla ard-dioplóma do chomhordaitheoirí TFC scoile. Ní mór do na coláistí agus na comhlachtaí

cistithe iomchuí riachtanais acmhainne na bhforbairtí seo a imscrúdú. 

Forbairt ghairmiúil leanúnach do mhúinteoirí 
Áiríodh leis an Tionscnamh TF 2000 cur i bhfeidhm tionscnaimh fhorbartha gairmiúla náisiúnta do

mhúinteoirí. Mealladh líon mór múinteoirí chuig an tionscnamh seo tráth a sheolta, agus bhí an

phríomhbhéim ann ar shaothrú na mbunscoileanna TFC i measc múinteoirí.

Ba chóir go bhféachfaí isteach anois ar fhairsingiú agus ar shíneadh mór a chur leis an réimse cúrsaí

a thairgtear faoi láthair, agus deiseanna á soláthar go leanúnach do mhúinteoirí chun dul i mbun na

gcúrsaí forbartha gairmiúla ábhartha sa TFC. Ba chóir go mbeadh an phríomhbhéim sa tionscnamh

fairsingithe seo ar fhorbairt na scileanna múinteoireachta a éascaíonn  comhtháthú na TFC leis an

múineadh agus an fhoghlaim. Ba cheart go mbeadh fócas ar ábhar ar leith mar ghné mhór den

tionscnamh agus ba chóir go bhforbrófaí agus go bhforfheidmeofaí é i gcomhar leis na seirbhísí

tacaíochta scoile atá ann. 
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Seirbhíse tacaíochta scoile 
Caitheann na seirbhísí tacaíochta scoile tús áite a thabhairt ina gcuid saothair le scoileanna do

chomhtháthú na TFC leis an bpróiseas múinteoireachta agus foghlama. Ba chóir go n-oibreodh na

seirbhísí tacaíochta ní ba dhlúithe leis na scoileanna, agus go sonrach le comhordaitheoirí TFC na

scoileanna, le héilimh oiliúna na mball foirne a chinntiú agus le cabhrú leo chun cláir oiliúna iomchuí

a eagrú. Teastaíonn a mhalairt  de chur chuige teagaisc agus cleachtais seomra ranga d’fhonn an

TFC a  úsáid sna ceachtanna. Ba chóir aire faoi leith a thabhairt dá réir d’eagrú na gcúrsaí forbartha

gairmiúla a dhíríonn ar fhorbairt na modhanna teagaisc lena dtugtar spreagadh d’úsáid na TFC. 

Ba chóir go bhféachfadh na seirbhísí tacaíochta chuige freisin go n-áirítear samplaí faoi conas is

féidir úsáid a bhaint as an TFC chun múineadh agus foghlaim a éascú mar chuid de gach aon chlár

forbartha gairmiúil a sholáthraíonn siad. Agus iad ag eagrú cúrsaí ba chóir go gcuirfeadh lucht

eagair agus láithreoirí cúrsa san áireamh an réimse leathan cumas agus eispéireas TFC a fhaightear

go coitianta i measc grúpaí múinteoirí agus ba cheart dóibh úsáid a bhaint as straitéisí um oibriú le

grúpaí de chumais mheasctha. 

Tacaíocht le haghaidh bunú comhlachais de chomhordaitheoirí TFC 
Ba cheart go dtacófaí le comhordaitheoirí TFC chun comhlachas nó líonra comhordaitheoirí TFC

scoileanna a bhunú. Ligfeadh a leithéid d’fhóram do chomhordaitheoirí dul i mbun “pobail

chleachtais” agus foghlaim óna chéile. 

Phríomh-mholtaí do scoileanna 

Bonneagar TFC i Scoileanna 

Buiséadú don TFC 
Ba chóir go dtapódh na scoileanna an deis nuair a bhíonn siad ag baint úsáide as aon deontas TFC a

fhaigheann siad. I bhfianaise na tábhachta a bhaineann le cothabháil agus tacaíocht theicniúil chun

feidhmiú leanúnach a gcórais TFC a chinntiú, ba cheart do scoileanna iarracht a dhéanamh buiséad

ar leithligh a leithdháileadh go bliantúil do chothabháil agus forbairt a gcóras TFC. Ina theannta sin

caithfidh scoileanna críonadh a gcuid ríomhairí a bhainistiú níos éifeachtaí. 

Suíomh na n-acmhainní TFC i scoileanna 
Moltar go n-oibreodh scoileanna i dtreo áiseanna TFC a chur isteach i ngach aon spás múinte agus

foghlama de réir mar a bhíonn fáil ar na hacmhainní. Ba cheart go n-áireofaí leis sin seomraí ranga

ginearálta agus níor cheart go mbeidís teoranta do sheomraí sainiúla, claonadh atá ann i láthair na

huaire. Ba cheart do scoileanna breithniú faoi áis TFC shoghluaiste a bhunú mar bheart eatramhach,

ina mbeadh, mar shampla, ríomhaire glúine (nó ríomhairí), printéir, agus teilgeoir digiteach. 
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Ba chóir go gcinnteodh na scoileanna  a bhfuil  seomraí ríomhairí iontu gur féidir an rochtain is iomláine

agus is féidir a fháil orthu. D’fhéadfaí é sin a bhaint amach trí theaglaim de thráthchlárú éifeachtach

agus glacadh le córas a ligeann do mhúinteoirí an seomra a chur in áirithe de réir mar is gá. 

Ba cheart do na scoileanna bealaí a thaiscéaladh chun ligint do dhaltaí rochtain áisiúil a fháil ar

áiseanna TFC lasmuigh d’uaireanta ceachta. Dá mbunófaí cumann ríomhaireachta, mar shampla,

d’fhéadfadh sé cur cur leis na háiseanna ríomhaireachta a bheith ní b’inrochtana do dhaltaí. 

Forbairt na n-acmhainní TFC i scoileanna 
Ba cheart do na scoileanna an réimse forimeallach agus bogearraí TFC atá ar fáil a fhorbairt chun an

múineadh agus an fhoghlaim a éascú de réir mar a thagann deiseanna aníos. Ba cheart go ndéanfaí

iarrachtaí ina theannta sin chun feasacht a spreagadh sna scoileanna, go háirithe i measc ball foirne,

i leith infhaighteacht na n-acmhainní dá leithéid seo. Ba cheart go rachadh na scoileanna i mbun

anailíse rialta ar éilimh TFC i limistéar na n-éileamh oideachais speisialta. Chabhródh sé seo leis an

meaitseáil is fearr ar féidir a chinntiú idir teicneolaíocht speisialaithe agus bogearraí agus éilimh na

ndaltaí a bhfuil riachtanais oideachais speisialta acu. 

Áiseanna TFC do mhúinteoirí 
Ba cheart go bhféachfadh na scoileanna le rochtain leordhóthanach a sholáthar do bhaill foirne ar

áiseanna TFC chun críche pleanála agus ullmhúcháin a gcuid múinteoireachta. Tá go leor scoileanna

tar éis é seo a dhéanamh cheana féin trí na háiseanna dá leithéid a sholáthar ina gcuid seomraí

foirne nó ina seomraí saothair. Ba cheart cuimhneamh go bhféadfaí rochtain a thabhairt do

mhúinteoirí freisin ar TFC trí sholáthar na n-áiseanna sna seomraí ranga aonair, agus an rochtain sin

chun críocha pleanála agus ullmhúcháin agus ní chun críocha múinte amháin. Ba chóir go

mbreithneofaí freisin ar shealbhú líon beag ríomhairí glúine, nó áiseanna soghluaiste eile, a

d’fhéadfadh na baill foirne úsáid a bhaint astu ar scoil nó ag a mbaile, de réir mar is gá.

Pleanáil do TFC i scoileanna 

Comhordaitheoir TFC 
Ba chóir go mbeadh ball foirne amháin, i ngach bunscoil agus i ngach iarbhunscoil, i gceannas ar

bhainistiú agus comhordú na TFC chun éifeachtúlacht  eagrú agus cumas an chórais TFC scoile a

chinntiú. Moltar freisin go gcuimseofaí dualgais an bhaill foirne seo le sceideal na scoile um poist

freagrachta. Ba cheart go sonrófaí go soiléir na dualgais a bhaineann lena leithéid de phost agus ba

cheart na nithe seo a leanas a áireamh leo: 

• táirgeadh agus forbairt an phlean TFC a chomhordú  

• riachtanais oiliúna a aithint agus oiliúint foirne a éascú 

• straitéisí a fhorbairt do chomhtháthú na TFC ar fud an churaclaim 

• idirchaidreamh le lucht na bainistíochta sinsearaí agus comhairle a thabhairt um straitéisí TFC 
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• úsáid na TFC sa scoil a mheasúnú agus múinteoirí agus daltaí a spreagadh chun úsáid níos mó a

bhaint aisti 

• idirchaidreamh le pearsanra cothabhála TFC 

• ardán agus láithreán gréasáin foghlama scoile a fhorbairt agus a chothabháil. 

Coiste stiúrtha TFC 
Ba cheart do scoileanna breithniú faoi choiste stiúrtha TFC a thionól, coiste a d’fhéadfadh cuidiú le

bainistiú ar fhorbairt an phlean TFC agus le monatóireacht agus athbhreithniú a dhéanamh ar a

fhorfheidhmiú leanúnach. 

Plean TFC agus beartas úsáide inghlactha 
Ba chóir go mbeadh plean TFC agus AUP ag scoileanna, arna ndréachtú i gcomhairle le gach

geallsealbhóir ábhartha agus arna n-uasghrádú go rialta. Ba cheart go mbeadh béim neamhbhalbh

sa phlean ar chomhtháthú na TFC leis an teagasc agus an fhoghlaim ar fud an churaclaim. 

Ba cheart go n-áireofaí leis sin treoirlínte do mhúinteoirí um leagadh amach na gcuspóirí foghlama

iomchuí do gach leibhéal ranga i ndáil le húsáid na TFC chun tacú le forfheidhmiú an churaclaim.
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TFC agus pleanáil na múinteoirí aonair 
Ba cheart do gach múinteoir úsáid a bhaint as na tairbhí a ghnóthófar ón TFC ina gcuid pleanála

agus ullmhúcháin cheachta. Ba cheart dóibh féachaint le níos mó leasa a bhaint as Scoilnet mar

shampla. Is cinnte  go mba chabhair shoiléir don phróiseas seo  rochtain réidh bheith ag múinteoirí

ar áiseanna ríomhaire agus ar an idirlíon.  Ina theannta sin,  ba chóir do mhúinteoirí pleanáil do

chomhtháthú na TFC le gach gné dá gcuid múinteoireachta, de réir mar is cuí. Is amhlaidh gur chóir

d’úsáid na n-acmhainní sa seomra ranga éirí níos coitianta de réir mar a bhíonn siad ag dul i

líonmhaire. 

Ag úsáid seirbhísí tacaíochta 
Ba cheart do scoileanna éilimh oiliúna TFC a gcuid foirne a mhaoirsiú agus pleananna forbartha

gairmiúla a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm de réir mar is cuí. Ba cheart go ndíreofaí na deiseanna

forbartha gairmiúla ar chomhtháthú na TFC i múineadh agus i bhfoghlaim.

Ba cheart go mbainfeadh scoileanna úsáid as seirbhísí a lárionad oideachais áitiúil, agus as seirbhísí

tacaíochta scoile ábhartha eile, chomh hiomlán agus is féidir, um pleanáil agus sheachadadh na

tacaíochta gairmiúla do mhúinteoirí, agus um pleanáil agus forbairt a gcuid bonneagair TFC.

TFC i múineadh agus foghlaim 

Comhtháthú na TFC i múineadh agus foghlaim 
Ba chóir go dtacódh an próiseas féin-athbhreithnithe scoile agus múinteora le comhtháthú

éifeachtach na TFC ar fud churaclam na scoile. Dé réir mar a dhéanann scoileanna athbhreithniú

agus mar a fhéachann siad le cáilíocht na múinteoireachta agus na foghlama a fheabhsú i limistéir

agus ábhair an churaclaim is amhlaidh  ba cheart dóibh a n-úsáid TFC reatha agus fhéideartha a

imscrúdú. Le féin-athbhreithniú scoile ba cheart go n-áireofaí iniúchtaí rialta ar áiseanna TFC i ngach

aon seomra ranga agus ábhar, agus ba chóir go mbaileofaí iontu faisnéis faoi cé chomh

héifeachtach agus atáthar ag baint leasa as na hacmhainní atá ar fáil. 

Ba chóir go bhféachfadh scoileanna le meicníochtaí a fhorbairt  chun comhroinnt an dea-chleachtais

i measc ball foirne a éascú. D’fhéadfadh múinteoirí le dea-scileanna TFC agus a bhaineann úsáid

éifeachtach as TFC ina gcuid seomraí ranga feidhmiú mar mheantóirí do chomhghleacaithe nach

bhfuil a gcuid scileanna TFC chomh forbartha céanna. 

Ba chóir go bhféachfadh scoileanna le leibhéal iomchuí agus cothromasach de thaithí TFC a

sholáthar dá ndaltaí go léir ag gach leibhéal ranga ar leibhéal na bunscoile, agus ag an timthriall

sóisearach agus sinsearach araon ar leibhéal na hiarbhunscoile. 

Ba cheart do na múinteoirí a gcuid úsáide TFC a athbhreithniú go rialta agus é ar intinn acu forbairt

a dhéanamh ar na suímh inar féidir úsáid a bhaint aisti agus a stór straitéisí múinteoireachta, lena n-

áirítear deiseanna do dhaltaí plé leis an teicneolaíocht. Ba chóir go n-áireofaí leis sin taiscéaladh ar
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an úsáid is forleithne  is féidir ar an réimse acmhainní agus feidhmchlár, mar shampla bogearraí

oideachasúla, gnéithe forimeallacha, r-phost, bogearraí láithreoireachta, agus an t-idirlíon. 

Ba chóir do mhúinteoirí freisin cumas na TFC a shaothrú chun an réimse scileanna  daltaí is leithne

agus is féidir a fhorbairt, lena n-áirítear scileanna taighde agus fiosrúcháin, scileanna

scríbhneoireachta agus láithreoireachta, scileanna cumarsáide, scileanna meithle agus

comhoibritheacha, agus scileanna ardoird um réiteach fadhbanna, anailís, agus measúnú. 

Ba cheart go léireofaí go dlúth in ábhar an chláir an leibhéal scileanna TFC atá ag daltaí, má tá

scoileanna ag soláthar cláir de cheachtanna TFC scoite. Ba cheart go mbeadh tionchar ag aon

siollabas arna fhorbairt ag an scoil cur le heolas na ndaltaí agus lena dtacar scileanna TFC.

TFC agus daltaí le riachtanais oideachais speisialta 
Ba cheart go mbainfeadh scoileanna úsáid níos mó as cumas na TFC chun tacú le riachtanais

fhoghlama na ndaltaí a bhfuil riachtanais oideachais speisialta acu. Úsáidtear an TFC i láthair na

huaire den chuid is mó chun tacú le sealbhú na litearthachta, ach tá an cumas ag an teicneolaíocht

do réimse ifeidhmeannai bhfad níos leithne i suímh oideachais speisialta agus chun tacú le daltaí a

bhfuil riachtanais oideachais speisialta acu laistigh de na seomraí ranga príomhshrutha. 

TFC agus measúnú 
Ba chóir go bhforbródh na scoileanna straitéisí do mheasúnú tionchair na TFC ag leibhéil éagsúla sa

scoil féin, ionas go mbíonn muinín ag baill foirne as measúnú a tionchair ar mhúineadh agus

foghlaim. 

Ba chóir go saothródh scoileanna na tairbhí a bhaineann le TFC ina gcuid nósanna imeachta agus

cleachtais mheasúnaithe níos mó ná na bunfheidhmeanna riaracháin amháin. D’fhéadfadh go n-

áireofaí anseo úsáid na TFC le dul chun cinn na ndaltaí a mheasúnú, a rianú agus a anailísiú trí úsáid

a bhaint as bogearraí iomchuí. D’fhéadfaí machnamh a chaitheamh  freisin le measúnú leibhéal

oilteachtaí TFC na ndaltaí ag amanna áirithe le linn a gcuid scolaíochta.
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F E A B H A S  N A  F O G H L A M A  Á  C H U R  C H U N  C I N N

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

TFC i Scoileanna

Is é atá sa tuarascáil seo le Cigireacht na Roinne Oideachais agus Eolaíochta ná na cinntí a

eascraíonn as mórmheastóireacht ar thionchar TFC ar theagasc agus ar fhoghlaim i mbunscoileanna

agus in iarbhunscoileanna in Éirinn. Ainneoin go ndearnadh infheistiú suntasach i TFC i scoileanna

le blianta beaga anuas, is beag fianaise taighde náisiúnta tá foilsithe ar an éifeacht a bhí ag na

nuatheicneolaíochtaí ar scoileanna, agus go háirithe ar theagasc agus ar fhoghlaim. Cuireann an

mheastóireacht roimpi a fháil amach cé mhéad a úsáideadh TFC i scoileanna, ag an mbunleibhéal

agus ag an iarbhunleibhéal, agus níos thábhachtaí ná sin, measúnú a dhéanamh ar thionchar TFC

ar theagasc agus ar an bhfoghlaim lena n-áirítear na bealaí inar úsáideadh TFC chun tacaíocht a

thabhairt d’fhoghlaim daltaí a raibh riachtanais speisialta oideachais acu. Tá na cinntí bunaithe go

príomha ar thabhairt faoi deara cigirí agus iad ag fiosrú breis agus 180 scoil agus ar thorthaí

mionchás staidéir a rinne cigirí i 50 scoil eile. Baineadh úsáid as suirbhé náisiúnta de phríomhoidí,

d’oidí agus as ceistiúchán mac léinn chun tuilleadh fianaise a bhailiú.

Is é a léiríonn an mheastóireacht ná go bhfuil dul chun cinn nach beag déanta ag scaoileadh amach

TFC i scoileanna ach ainneoin sin go bhfuil cuid mhaith le déanamh fós. Tá idir chinntí agus mholtaí

sa tuarascáil a mbeidh suim ag oidí, ag príomhoidí, ag seirbhísí tacaíochta scoile, ag lucht forbartha

curaclaim agus lucht déanta beartais iontu.

Staidéir Mheastóireachta na Cigireachta

Cuireann Staidéir Mheastóireachta na Cigireachta ar fáil torthaí meastóireachtaí dírithe agus

téamúla ar ghnéithe den chóras oideachais a dhéanann an Chigireacht; tá freagracht reachtúil

ar an gCigireacht as meastóireacht scoileanna ag an mbunleibhéal agus ag an dara leibhéal in

Éirinn. Díríonn na tuarascálacha sa tsraith ar chleachtas i scoileanna agus tá sé mar aidhm leo

dea-chleachtas agus comhairle i leith beartais, bunaithe ar thorthaí meastóireachta a scaipeadh.

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




